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Só poderá ser exportado o arroz
exedente do consuano nacional

Regulamentado o mereaüe desse produto' Dia uo Presiuente
/ .

o ferro, o aço. Que recon- Esse o Hornern que faz
heceu apenas o Brasil, u- anos a 19 de abril. Esse a
nido e forte, e não estados quem, brasileiros. rende
grandes e estados peque mos o culto da nossa so
nos. Que deu a união de I lidariedade, que seguimos,todos o seu valor justo confíantes e serenos, por
p�ra que a patria sobre que a· trilha que ele, segue:
viva a odios e prevenções e a mesma que conduz ö
e se fortaleça, e se defen - Brasil aos seus mais I eglda de agressões, venham timos destinos.
de onde vierem ..

. I

o pão mixto só terminará
em 31 de dezembro

do corrente ·ano

IndultadoA agencia Nacional dls- tida veiculada. S: convies
tribuiu a seguinte nota ae por algum motivo su

D autorizada pelo Dip: parior 'cessar imediatamen·
cO ministro Apolooio te a mistura, estou certo

Sales, ouvido a respeito da de qne seriam tomadas
propagação da notícia da medidas para que disto não
cessação imediata da mie decorressem danos a08 quetura da farinha panificavel tem suas quotas asseguda mandioca e do trigo, pelo serviço de fiscaliza
afirmou textualmente:- não ção do comercio de íari
é do pensamento do Go nhas do Ministerio da A·
vemo Nacional autorizar gricultura. c'Aliás é oportal .medida desde agora, tuna salientar que, segun
uma vrz que disso resulta do o acordo brasileiro ar
prejuizos para a. lavoura gentioo o pão mixte só
mandioqueira do paíz, Pa teminará em j1 de dezem
reee-me que deve ter ha- bro do corr-te ano».
vida um equivoco na no'

o SDr. Flores
da Cunha

."

30 milhões de cruzeirol iavertid.
na industria do cimento

Esteve em conferencia mente fundada, com o CIJ
c�!" o�oordenador da Mo pifai de 30 milhões cfe cru
cllizgção Econom;ca o Sr. zeiros, O sr. ltharnar, queI1hamar Temporal diretor se fazia acompanhar des
do Escritorio Técnico In-. SI s. Alberto Torres Filh (I
dust�ial e. incorporador da Othon Henry Leonardos'
C�mpanhla Catarinense de Silvio Fróes de Abreu e FIo:
Cimento Portland. recente- rlauó da Malta Vasconeel

los, tratou com o ooorde
nadar de assuntos ligades
á Cia. Catariuense de Cl
mento Pottland. tendo o
ministro João Alberto pro
metido todo o apoio á Inl
ciatisa daqueles indústriais,
cuja fabrica será em Itaiai.

Lá no

Rancho
Grande

o vedo de 1943
trará a guerra
qui_iu-diz o

Eixo
Londres. (U P J O

correspondente da Exchan
ge Telegraph em Zurich
fala "num misterioso nrog
nóstico já generalizado em
Berlim.
Afirma aquele jornalisra

que na capital alemã exis
te a crença de que "o ve
rão de 1943 trará o guerra
quimica".
O referido prognóstico

.---------- foi feito pelo comentarista
miUtar alemão-genéral Kurt
Diettmar que numa trans
missão da emissora gerrna
nica afirmou o seguinte:
"Ern vista das experien

elas obtidas na batalha de

inverno a Alemanha vai
adotar métodos de guerra
que já não encontram qual
quer relação com o metodo
fabricar armas e munições.
Nenhuma concentração

de tropas .poderä resistir
este método de combate.
Vastas extensões do ter

ritorio russo exigem que
a Alemanha faça a guerra
sob leis excepcionais".
O correspondente acres

centa que as palavras de
Díettmar "causaram lnquíe.
tacão ao povo germanico'�.

Do Gabinete do snr.

Prefeito Municipal, pe
dem-nos a seguinte di
vulgação:

Soldados norte
americanos de ori
gem mexicana, a

proveitam momen
tos de folga, depois
de um dia de ín
tensos exercicios,
para cantar as mais
famosas canções do

'_ México, terra dos
seus antepassados.
.(Foto da Inter-A
mericana)

Brasilgiros
No dia 19 do corren Caanpanha do RaioXte, segunda feira, o nos .

so Presidente completa para D.OSSO Hospital60 anos de idade. Em
consequencia tomo a li A j

. .

t dberdade de me dirigir aos
a rmnrs ração o de festa popular em be-

ilustres patrícios, lern'
I hospital «SãO Jose» Ja neficio do mesmo fim

brando a necessidade, iniciou a campanha pa- OsCorreio do Povo»·dado as atuaes 'circuns- ra angariar os fundös paladino das graudes �tancias, rieste dia, tele necessar ios ao P b f'
..

\. agamen- ene icas Iniciativas quegrafar em nome da firma, t d Ih Rem particular e de seus
O· o apare o de àio visam o bem estar da

operarios. ao aluai ehe. X para aquele estabele população, aqui está pafe ds Nsção, demons I cimento. ra prestar serviços e, oIrando assim expressiva I Alem do livro de ou povo de ]araQ'u3,estamosmanifestação de solida- ro que será t d t
�

riedade á atitude do Bra
'

.

v a apresen a ? cer os, rnais uma ves
sil nesta hora histories I e� breve para a subscri não negará o seu au xi
da humanidade.

T ç�o publica; tere_mos no I lia para tão ut'l ernpr e-" " dla23 oe maw u,r!�ã'gran· I endlmento. " .

, .�. '"""'E; j'� � _\. ,,_"'
� ',.

,)�"""""�,�"",,,,'-""
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rag'na 2 Correio do Povo Sabado 17 de Abril de 1943

No dia 1.0 dejaneiro entrará ean vigor o novo quadro territorial do país. .

No dia 10. de janeiro do ano proximo entra'
Tá em vlgor, confor�e �oticia o c,Est. de S. Paulo», 'Registro CiVi11o novo quadro terruoríal do pSIS, que prevalece
rá sem modificações, �urßnte o quinquenio de lo.

At M II " . -

O
. .

b d r ur ue er, nscnvao e .de jsnerro de.J944 8 dI de de�em ro e 1948. O ficial do Registro Civil do 1.Conselho Nacional de Geograíta, atravez de seu Distrito da Comarca de jaraorgão dellberatívo maís elevado - 8 . asssmbleía guâ, Estado de Santa Cabrio
geral - deixou com 8 resolução n . 118 as nor na, Brasil,

. .' - faz saber que comparecerammas eístemattsadores para a Itxação do novo qua no cartorio exibindo os doeu-dro quinquenal a ser tetra medíente revísãe cuí mentos exigidos pela lei afimdadosa da divisão territorial vigente o que com de se habilitarem para casar-se: ARTIGO 1.0 -- Com e denominação de "SOpree.nde não so o estudo da situação dos atuais Edital n. 1488 CIEDADE RECREATIVA TRES RIOS DO SUL", émunicípíos e distritos quanto á sua manutenção Armin Hackbart e Hilda nesta data Iundada uma asscctaçäo que tera porextinção ou desmembramento como lambem a I ,. Z' k fim proporcionar a seus associados recreacõ �s Iíatuallzução das descrições das respectivas divisas
.

Ê��, -��a:iIeiro-; solteiro, eltas e tem __por sede €) .lugar Tres Rios d; Sul",inter muntcípeís e inter-distritais e alnda, 8 el- tavrador, nasceu em este '10 pr lme íro distrito no município dA jaraguà.mínação .no patz das duplicatas de nomes de cí- distrito em seis de janeiro Da duração e tund» Socialdades e vilas. Quanto á revtsão dus 4.842 nomes de mil novecentos e dez- Artigo 2.0 - Sua duração será por tempodas cidades e vila@, brasileiras dos quaís 1.135 oito, domiciliado e residen índetermínado e o fundo social constituir, ee-ä dasdevem ser muãados por haver denominações te neste distrito em Rio S, doações que receber, menee Itdades e jOi8S queiguais em outras localidades estabelece a resolu digo Estrada ltapocu, sen arrecadar.ção: «Quando houver varias localidades (cidades do filho de Ouo Hackbart
.

De administraçãoe vilels) com o mesmo .lIome este. será manudo
e de Ana Hackbart. Artiga 3.0 - A so cledade será admíníst-eüasomente. para a de maior categoria e. no C8S0 da. Ela, brasileira, solteira, por uma diretoria composta de quatro membros,. haver diversas com a mesma �ateg:ma .prevsle. lavradora, nasceu neste sendo um presídeute, um více presidente, um se-cerä o nome pars aquele queo tíver há maístempo». distrito em vinte e seis de eretar!o e um tesoureiro, a qual será eleita anuo«Nil escolha. dos novos nomes é vedado o uso de Julho de mil novecentas almente por assembleia geral extraordínarte nonomes estrangeiros, os de pes&oa�, bem como os
e vinte e quatro, dornicili- ulíímo domingo do !HHl em que expirar o mandaDomes longos o_u formad.os de mars de uma pala- ada e. residente rieste dis- do anterior.

vra, reco.mandando-se �In�a a adoaeäo sempre trilo em ltapccuzinho, sen
. § 1.0 - A eleição ser

à

por maioria de votasque iiOSSIVl, de nomes In figenas com proprteda do filha de Frederico Zinke sendo os seus membros ubstítuldos em seus im-Iocal».
. e de Hel.iw;gcs Zinke. pedimento8 ou ausenela na ordem de colocaçfio;Para a execução de tão Importantes tarefas Jaraguá 13 _ 4 _ 43. § 2.0 - A re eleição será permitida.os governos das unidades federadas constituiram Edital n. 1469. § 3.0 - Ao presidente caberá' administrarcomissões revisoras locais cuj')� trabalhos serão Werner Augusto Braun e a sociedade e representa.la judicial e extrajudicícoordenados pel� Conselho NaCIOnal d� Oeogra- Ema MueJler. almente. .

ria., Tal emprer..dlmento, pela s:::a magllltude, per- Ele brasileiro solteiro § 4.0 - O secretario terá a seu cargo a es-mUs e pede mesmo a cooperação de todos os e8- lavrador nasceu' em est� crituraçlío geral da socIedade, menos 8. tios livrostudioso.s notadament� dos bistoriado�es e geog!ll. distrito �m 28 .de abril de Caixa e mensalidades, que ficarão a cargo do teros, cUjas contrIbulço6S s�ráo I rece.�Idas c.om 10 mil novecentos e vinte, do- soureiro, ao qual tambem cabe a guarda dos valottlll'esse pel.o C?nslho NaclOn!l: d� üeogr�lIa, seus miciliado e residente neste res da sociedade, tazer çobranças e pagamentosorgãos regIOnaIS e pelas comISS08S locaIS. distrito em Rio do Serro, estes quando autorisados pelo presidente.
sendo filho legitimo de DIREITOS E DEVERES DOS SaCIaS
Waldemar Emílio Braun e AlUgO 4.0 - Poderá fer socio todo o cidadão
Ana Braun. brasileiw, maior de 18 anos, que tenha sido pro-
Ela b:asileira. solteira posto por outro e tenha paga fi joia respetiv8.lavrad'ora, na'sceú em est� § 1.0 qs socios teEEio direito. de frequen

distrito em einc) de Julho tar a séde socIal, recreaçoes dR sO?Iedli�e, votar
de mil uovecenlo5 e vinte I

e serem .votado� para cargos da dIre�O!IIl. uma
e um, domiciliada e resi vez estejam qUItes �om �s cofres. SCClaI!.l.
dente neste distrito em § 2.0 - Os SOClOS fICam obrigados sob pena
Rio Serro sendo filha Ifgi-: de perda dos respetivos di!'eitos. a cumprirem
tima de Gustavo Mueller I estes. estatut?s, as determinações das assembleias
e de Hulda Ristov Mueller. e d.a dlret�rIa, comportando se corretamente no
Jaraguá, 13 - 4 -

43'1 reCInto SOCIal.
.

•
. § 3.0 - Anualmente, na assembleIa geralEdItal D. �490 í que elegerá a núva diretoria será fichada a joiaCarlos CecaUI e Igoa.

I e mensalidade do ano seguinte.cia J;3arbar� Bertoll
. I DISPO_8!ÇÕES .GERAISEle, brllslleiw, soltel- Artigo 5.0 - E obrigatoria a organisação dero, lavrador, nasceu em festejos civicos na8 datas nacionais, colaboran<toJarllguá em 22 d� agús. He com aB autoridades para esse fim.to de. 1919, domIciliado Artigo 6.0 -:._ Anualillente, 80 :termirar seue reSidente oe�te distri mandato, a diretoria prestará contas de sua admlto em ItapocuzlDbo, sen nistração.filho �e Luiz Cecatti � Artigo 7,0 "--- Os socios não respondem subsÍ.de Ehsabeta L. CecaU c1iariamentEJ pelos deveres sociais.EId, brasileira sflltefra Artigo 8.0 - Estes estatutos somente poderãolavradora, nasce uem ser modificados por assen. bleia geral para esseJl1lagná em 12 de �a.nei tim convocada e com a presença de metade dosro de 1925, domiCIlIada 80cios e votação de dois terç09 dos que estivereme residente neste distri; presentes.to em Hansa, sendo fi Artigo 9.0 Somente nas condições do artigolha de Roman BertoU e

de Emili8 Moretti Berto
li.
Jãraguá, 14-3-43.

,

da Sociedade Recreativa, 'ITRES RIOS DO SUL"
,

!DENOMINAÇÃO, FINS E SÉDE DA SOCIEDADE

anterior e 'menos de dez socíos p'bderá 6 socieda
de ser extinta, devendo seu patrtmonío reverter a
um fim de utilidade publica.

A.rtigo 10.0- Todos OB C8S0S omissos nestes
eotatutcs serão resolvidos pala diretoria, sã rete
rendum da assembleíe geral.

ArUgo 11,-- São soctos fundadores da socie
dade OB senhores Alvaro Pinbeiro-inBpetor de
quarteirão, Alvsro AndriolJ, Domingo!! M�rar.a, Ger.
mano Krueger, José Príms, Germano Pleell, José
Meneghetti, Alvino Sehue tz, lavradores, W6�dem6rRau. comerciante, e, todos brasileiros e resrdentee
em Tres Rios do Sul.

Artigo 12.'>- A diretoria. que regerá os destí
nos sociais até fim deste aDO, pois é anual de seu
mand» to será ceustltuíds dos senhores, AlvaroPinbeiro:'_comú presidente, AI varo Andrioli-como
vlce-pre'sldente, Domíngos Murara como secreta
río, e Oermauo Krueger como tesoureiro.

Jaraguä, 12 de abril de 1943.
Alvaro Pinhei'f'o Presidente
Alvaro ..Andrioli Vice-Presidente

Domingos Murara Secret8 rio
G!!r1nano Krueger Tesoureiro

RECONHEÇO verdadeira a firma supra de Alva·
ro Pinheiro, / lvaro Andridi, Dúmingos Murara
e Germano Krueger, .. '.

Em testo. (�inal publico) da verdade.
O TABEL1ÃO, Mar�o Tavares da Cunho Melo
J8i'aguá, 14 de abril Ije 1943.

Secretaria da Presidencia
da Republica m.=-=-======. ==�---..;_ ------------fi

I Clofario I. �nr�ei� �
iII Jornais .. Revistas III
III Figurinos �1II'II AGENCIA: •Rua IS de Novembro N. 341

IIIIII BANCA: (Junto ao Correio) I�
Im J o I N v !_���__Im
[!J'iiiiiiiii .:__:==-====_�.!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!��.!!!!!!!!I!J

Suas atividades durante o ano findo

A Secretaria da presi· poupado quanto possivel.
dencia da Republica a· Tambem as exposíções
caba de apresentar ao do Dasp sobre admis
Chefe do Governo O"fe- sões etc, de pessoal ex
latorio de suas ativida· tranumerario, que no a·
des durante o ano indo. no passado ating.kam a
O documento contem mais de 2 500, tomaram

informações ineditas e muito tempo presidenci'
de grande interesse- ·al. Na base de 1,5 mi·

Mostram por exemplo l1uto para a leitur.a, des
que chegam em média pacho, data e �ssmatur_adiariamente, á presidencia de cada exposição, �stlsendo despachados, mais mamos em 3 750 mInu'
de 230 papeis cuja ,ma· tos o tempo total; ou

nipulação para evitar a- sej�m 62,5 hora�. Sãe
cumulo e o atrazo exi· mais de 10,50 dias de
ge dos funcionarias da tra�alho. Só co� esses
secretaria um horario dOIS assuntos dlspendeu
normal de 10 horas pör s. exa., �m 1942, 65 e
dia. meio dias de trabalho",
Em referencia ·ao es- ----------

"tudo diréto dos papéis JUNTA DO ALISTA-
<.qile chegam á séde do MENTO MILlT�R DE

&,overno pelo Presidente JARAGUA-'
Getulio Vargas, o rela- Leva se ao conhccimen·
tario coutem as seguin· to dos interessado� que es

tes observações interes. ta junta recebeu mais os se-

guintes certificados de re·santes. servistas de 3. categorÍél,uTornando como refe' que serão entregues des
renda os numeros de pois de paga a Taxa .Mili
je!:retos pessoais em • . la�:.
1942 .. MIguel Lt!nnert .

, que atIngiu a .

... Willy Kamchem19.823, temos que, estIo Alberte. Marquardt
mando em um minuto Ervin Keeske
O tempo dispendido pe· Marino Bortolotti
lo presidente r,ara leitu. Ed�undo Volkmann

•

t'

d d EUrICO Perschra e aSSinatura e ca a Sebastião Stahelin
- um, o tempo pera ess.e -Rudolfo Klabunde
serv'iço tota lisou 19.823 jaraguá, 13 de Abril de 1943.

.

t
.

3'20 Artur Muelcrrnmu OSf OU Sejam oJ Seci etario da j. A. M. de jaraguá
horas, despresadas as

frações. Considerando o

dia normal de trabalho
em 6 horas, temos que
tais atos tomaram ao

Presidente da Republica
no ano pass�do, 55 dias.
Parece que esse precio·
so tempo merecia ser

Ernesto Lessmann
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agricol�s

Segas rotativas para arados

E para que cbegue ao conhe·
cimento de todos mandei o pre·
sente edital que será publicado
pela imprensa e em cartario on·
de será IIfixado durante 15dias.
Si-alguem souber de al

gum impedimento. acuse
os para os fins legais.

Escrivão e

Oficial do Registro Ci�il
Artur l"Iuller

FEBRES
(Sezões, Malárias, Impaludismo

Maleitas, Tremedeira) l<ua Marechal Deodoro da 'Fõnsec8, 183

Jaraguá.Curam-se rapidamente com

I----------------�-------
Instituto Maria José"Capsulas Antisezonicas

Minancora"
Direção: Professora Normalista Maria José Godoy
Dr.·. Mur i c i n. 1022 Vone 1--6-7-3

CURITIBA - Paraná

.

� ,

A S'I FI L,I S Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
. Joinvile - S. Catarina

RuaÉ UMA DOENÇA GRAVls.'MA·

jl.MUITO PERIGOSA PARA A FA·
MíLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXIUAR NO TRATA-
MENTO D�SSE CiRANOE FLAGELO

USE o I ---------------------------------------

I; I f] 111111;mijl]; 11M
MANTEM OS .8EOUINTES CURSOS:

Primario, Pré-ginasial, Comercial, Musica
e Preparatorios em gerais.

.

Todas-as materias do curso são ministradas por
um corpo je plOfessores de reconhecido valor.

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

ACEITA ALUNOS DO INTERIOR.

�t�t1ENTO
�tDEIRDS

() E Saltará da Cama Disposto para Tudo

Seu f[gado 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 estômago. Sobrevém a pri
são de ventre. Voc� sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não toca

rá a causa.Neste caSO,3SPílulas Carter
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 PHulasCarter. Não
aceite ouero produto. Preço: Cr, S 3,00

Ma�eira em· fõros
A SíFILIS BE APRESENTA SOB
INÚMERAS !'ORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULA.
ESPINHA.

FiSTULA.
ÚLCERA.
ECZEMA.

FERID".

!)ARTROS

MANCHA.

PREFEITURA MUl"l·
CIPAL DE JARAGUÁ

Edital
De ordem do sr, Pre·

.

feito Municipal torno
publico que durante o

corrente mês de Abril ar·
recada·se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá e na Inten
dencia de Hansa, o im
posto Predial, relativo ao

1. semestre.
r-.ião satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficar á o contribuinte r:u

jeito á multa de 20'; so·
bre o imposto no pri
meiro mez, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmeute.

Tesoraria da Prefeitu·
ra Munidpal de Jara·
guá, 9 de Abril de 1943
/ F. Vcsgerau

Tesoureiro

ompramos de diversas qualidades
1 Trator com a

1ISOC. IGUA�SU' LTDA.
RIB. MOLHA - : JARAGUÀ

Desej'l se adquirir um, na
zona rural, proximo á ci·
dade.

• Inf. na gerencia desta
folha.Terreoo"ELIXIR DE NOGUEIRA"

CONHECIDO HÁ fS ANOS
VENDE-SE !iM TÖ!)A PARTE.

DESPERTE B BILIS
DO SEU FIGIDO�««(«<«�«))))))»»)>»»�«««(C)))))D)_«�«C««C��C«««C�I:

:

I· João .ProsdocilDO (!f Filhos ri' ri' JOinville�,I R U A 9 O E M A R ç O, 1 2 6. - : -
.

C A I X A POS T A L, 8 2

I par�ut�ov�. c!!nb!:!. r!;ios�ot�jd!S el!ov�ade�ra:1ii GASOGENIO de alta amperagem e qualidade

pelOS.
melhores

preços·1Peçam demonstrações á firma:

João ProsdocilDo (1 Filhos ri' III Joinville
�(f��»»»)�«C««(�»»):»�(««.))��(ti�«��C<«<<(C))»»»�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cado essa caracterís
tics, a partida de aman

hã assume proporções
de palpltante Interesse, e
oxalá Flamengo e Br,8sil

,

Dentre as modalidades ta que um jogador pccu ..

Sabado esportivas, o futebol é o lar em X seja antípatíco
que necessita ds melhor em Z,

17 de orientação quer no lado Acontece, por vezes,
puramente técnico, como um arbitro ser apontado

O Flamengo, atualmen A It r i I sob o ponto de vísta 'mo como benevolo.
te possue um doa melho- E 5 P O R' T I V O

r11 e dos altos ideais do Mas também es ha,
res "onzes" de São Frau _ de 1943 I esporte ,'que tomam um tanto
cisco,onde militam "szeb' ;������_������������������������������ Jogadores e "torcedo- demais á letra do regu�
como Escanda, f3 outros. reá" de futebol, Ha maí- lamento.
Ultimamente, exlbíu-ae íncõgnlta do quadro. rica, ja' conta em seu O d b -I

orla das vezes, agem Estipulam 813 regras.
�m.Mafra, regressando Tudo indica pOÍ.;, que, seio com um sem nume

. gran e ai e inconcientes de regras, que o penal, não pode
InVItO. o duelo será renhido ro de adeptos, OB quaís da A. A. Brasil necessitando de saluta ser concedido, senão
Por outro lado, a equi� I uma batalha ardua pela por certo, não deixarão res conselhos. . por falta gráve, brutalt ..

pe A. A. Brasil, que es- conquista das redep.· de íncetivar os seus pu a

Como o Iez nos anos Os maís competentes dade mantíeste, rasteiras
tá atra vessando uma Ia Para li preliminar es pllos. Com o anun e lado .ntertores tambem no treinadores desse espor das maís voluntertas."
se esplendida, conser tá anunciado. outro chó reaparecimento de Al> cerreute ano, � stmpa- te acham Indtspensavel E contudo marcam-se
vá-se invita, na pre- que sensacional: fredo Em me nd o e r fer

tlca A. A. Brasll, hrlnda contínuadsmente dirfg�� "peoaltys" por '1 bola
sento temporada. America x Brasil B. Grossglags. 8 outros, � rà o seu q.u�dru soci�l, conselhos ao publico es tocar no braço ou mãos
O trio final é firme, N'inguem ousa duvidar equipe secundaria do

com o tradícíonal «Balle portívo em geral. de um jogador, de modo
a linha mê día, talvez que esta partida apre Brasil, voltará a' sua

de Pascoa» a realizar Mister Ch: Griffiths, ta maís Icrtuíto.
jogue modítlcade, 6 que senta.se como bastante antiga forma, e que

se ,�o Salão Buhr, em a moso tecnico Ingles, en O penal assim conce
aliás, 0110 Intluenctarä o sugestiva, para atrair tanta Iarna conquistou

not e do 2�_do fluente, tre outras cóusas. a j ü- dido, pode causar a der.
seu poderio, enquanto um graúde publico, ao nos campos locais. AR re��I?eS dausantes gadores e "torcedore&"· rota de uma turma, ao
que o ataque.e ainda 8 local do embate. O Ame. do prestlgloso gremío de futebol, diz o seguín- mesmo tempo que repreal ví anil, tem-se dístín- te:- "Todos os [ogado- senta uma grande ínjus-guldo pela aínmaçäo e res :devem estudar as tíça, porque o arbitro

elegancia, tudo fazendo regras do jogo. . näo respeitou o espirito
crer, Que o 'Baile de A maioria, infelizmen- do regulamento.Paseoa» este ano, su- te, nunca se deu ao tra. Isso não quer dizer
perarä os anterloees mar balho de as ler. Contudo que nos coloquemos en�
Cb!1do mals um ruidoso

I
por toda parte se vendam tre muitos "agreaaores"

e Justo suc.esso, para a regras oficiais, de arbltros. Longe de
A. A, Brasil.

. Julgamos, portanto, [, nós essa ideia, pois en
O salão d_� dansas me I nutil exp�ica las aqui, tendemIJll.bem pelo con

recerá da lJlr�torla uma. conquanto achamos que trario, que esses despot.
S' d r SI

•

"
, atenção toda especial e etilo necessario a quem tistas modestos, são 8.e e e im da acciedade Bua� q.uelxas, sobre �s quais deCidirá, em ca80S conforme soubemos, a joga futebol, aprender salvaguarda do belo

Art, 1
de maIOr respoDsaulhdade, a asse'!lbleB. ornamentaçäo e o JBZZ as regras omo a quem desporto como da sau-

paragr. 1 _ A socied8'de tem sua séje no "
!aragr. 3 - Devere.s dos BOCIO�: L, Os so Guarani darllo. ao baile queira es�rever correta· de e m�'smo, da vid8t

lugar «Ano Bom», no distrito de Hansa, murHcipio Cl?S Jogad.�re,s n�erão obrIgados a �OIS tremos

ge'l
uma. nota, carataristica. mente, saber o alfabeto dos séu8 ade!)tos

de Jaraguá, e tem por fim especta! incentivar e ral,s por mes
'.

�. faltando pela primeira vez sem e bl'ilhante, ou a gramatica O publico nã� deve
praticar o esporte do foot ball.

aVisar o prosldeute, será multado. com Cr.$ 0,50 e
, As regras Sll� EÓ umas esquecer que o arbitro

Da diretoria
' pela seguúda, será excluido, perdendo o direito :5arau - dansante da mas observam-se diferen e homeIiI e portantoás Ulensalld�de8 pagas; 3. Pagar men�almente as! 5. C� Guaraní çasde apreciação entre não ê infaÍivei. �

Art 2 suas,�e�salId��es, se�pr.e antes. do rI!D de ca9a O recen fundado gre, distritos do mesmo pais Si cada espetador, no
_ Para_gr.' 1 - A sociedade é dirigida. por uma ���' r�en e:�el ,ar e li enGer.a. dIretOrIa, quando

I
mio esportivo, S. D. Gua e e:ltre varios paises. decurso de um desafio.

diretoria que se compõe: do presidente, vice pre. radaPex dta nalguma.falta ,.5. E!D csso.de reti- rani oferecerá aos seus \ ASSIm o publico de u- repetisse para si propria
sidente, 1.0 secretario, 2.0 secretario, 1.0 tesou nicar at��cr��:r� SOCIO serauobrlgado a cOd�u- j associados um .grande ma 10caJideda não reage esta verdade, passaria
reiro e 2.0 tesoureiro, procuradvi' e um conselho ., ,por escr o, sua preten Ida baUe em a noite de 25 da mesma maneira Que certamente a cr;ticar
fiscal. �e��f:dad�:��:�8 ter pago as mensalidades, até I?O cbrrente, tendo parti o de _ uma outra. Säo muito menos a� decJIsões

Paragr. 2 - A diretoria. é eleita anualm-ente Paregr 4 F'de 13 I 'd d d
ISSO, contratado o JLZZ Lnuance&" de que resui do diretor do Jogo.

em assembléa· geral, por simples múfúria de votos. "

- ° er exc UI 1), per en o to Brasil.
Parag� 3 � Compete ao presidente: I. Tra-

dos seus �I!ellos, o socio que não respeitar os ��������������������--�������--���

tal' dos interes�es :da sociedade; 2. Representar regulamentos do clube, as decisões da dire'toria
o clube em Juizo e fóra äele; 3. Repreender so

das assembléas e aB disposições destes estatutos:
�ios que não 136 comportarem devidamente; 4. Das reuniões da Diretoria e Assembléas
Convocar reuniões ord;narias ou extraordinarias. Art. 4'quando tor necessario; 5. Desempatar com seu Pvoto nas votações em caso de empate,' 6. Pôr o . a.ragr. 1 - As reuniões, da Diretorifi serão
cpague se. nas contas conferidas e achadas cer ordlOll.rlls ou extraordinariaFJ. "No r:{0ximo �domingo, blico local, um grande tor' No Iccal de fesla ha-ve·

tas, autorizando o pagamento pelo tesoureiro.
1. t; reuniões ordlDsrias serllo trimestrais 'e dia 25 o corrente, fi So- neio de futeból, no quall rá, desde ás 9 hor�s da

tem por fim tomer 813 contas ao tesoureiro e in ciedade de Despor,tos A tomarão parte., as Equipes manhã, uma suculenta chur'
Patagr. 4 _ 'Compete ao vice presidente struir·se quanto ao andameuto dos negocios do I merica. levará a efeito, em do clube patrocinador. fi-frascada, bebidas, doc1�

substituir o presidente em caRO de impediment.) clube. - 2. As reuniões extraordinarias :terllo 10-' sua praça de desportos, guelrensr, Aliança e São café etc.
deste,

.

gar toda vez que o reclamarem questões de cs- �ita a rua Martchal Deo Lourenço de Rio do Testo. A' noite terá lugar, no
Paragr. ;) ._ Compete ao 1.0 secretario: l. rater urgente . doro, um grande festival Ao vencedor drste tor· Salão Pradi, a solene inau-

Redigir as átas das reuniões, expedir os avisos e Paragr. 2 - As a8sembléas gerais do clube e�portivo.
. neio, ca!:lerá a pósse da guração da séde do Ame

correspündencia do cJube, convocar, por ordem serão ordinarias e extraordinarias, No programa, que foi taça, �Humberto !-oewen�, rica, s.eguindo se um gran ..

do presidente, as reuniõ�s, escriturar o livro de 1. As assembléas gerais ordinarias terllo lo orgonisado com esmero o oferecIda pelo vIce presl- de balIr, ofereci:fo aos vi-
inscrição dos socios e fazer as anotações ne ces gar no mez de janeiro de cada ano.. Nelas será America, oferecerá ao pu dente do America. sitantes e associados do
8ar1&s Ilessas inscrições; 2 Forncc er, càda mez apresentado o balanço geral do ano passado, da

-

clube.
uma lista dos socios ao tesoureiro, para cobranç� do, por protocolo, descargo á diretoria, será elei ,. O Jazz cOorrêa. de Blu-
das mensalidades; 3. Ter 11 seu cargo todo o ser· ta e empossada li nova diretoria e serà decidido EST R_ ELA X GUARAN I menau, estflrá a postos pa-
viço de expediente da Diretoria e á sua guarda sobre outr?s assuntos que a ela competirem, _ 2. r� animar o am!Jiente,
os livros e demais documentos da sociedade. A assemblea geral E'xtraordinaria terá logar toda Inesperadamente' do foi, o que dela poder· se-

Paragr. 6 - Compete 00 2 o secretario flubs vez que seja prociso decidir questões que eSÓB- mingo ultimo, correu � a ia esperar. B Itituir o 1.0 secretario em todoB os seus impedi pam á alçada da diretori8� e poderá S3r convoca- noticia que o Guarani Monotono do inicio ao O as e bolinhas
mentos.

. da pelo presidente ou por um grnpo de soci08 no iria enfrentar o Estrela fim, desinteressante e

Paragr. 7 - Compete ao 1.0 tesoureiro: 1. gozo de seus direitos, nunca inferior a dez.' de Retorcida logo á tar jogadas sem tecnies, CB

Receber e ter sob sua guarda .os dinheiros da so Paragr. 3 - As assembléas poderão sómente de. ra'ierizullm fi partida.Da,
eiejade, bem como todos os haveres da mesma; deliberar com a presença de dois terços dos 80- Presumimos que essa das essas circunstancias,
2. Enviar mensalmente ao secratario uma lista cios, no minirno. falta de propaganda pa o pequeno publico, tal
das mensalijades pagas, para a8 devidas ftnota- 1. Em caso de, na primf3ira convocaçäo não I a o prélio em apreço, vez ficou contente, quan
ções no respectivo livro; d. Pagar a8 despez8s complirecer o numero de socios acima exigido I tenha dado motivo a que do, o árbritro deu por
8utorisadas pelo presidente, cujos dOQumentos de se fará segunda convocaçãv, com oito dias de in' I muitos amantes do esp.ür termiDt\do o confronto,
vem trazer o «pague· se,. do mesmo; 4. Dar cien tervalo, na qual.se deliberl1rà com qualquer DU- te bretão, não tenham antes de ter '3xpirado, o

eia a diretoria de tudo que ocorrer nos negocios mero de socioa presentes. dado os !ires de 'sua 'pre tempo regulamentar.
a seu cargo e do estad:J financeiro do clube, a- Disposições Gerais sença no gra!l?ado -da A. Nessa altura o Estrela
fim de que possa. a diretoria tomàr 813 devidas A. (:srasil. levava vantagem Da mar- Pela A.A. Brasil
providencias; ·5. Prestar c(lotas trimestralmente á Art. 5 Assim, a peleja roi pou eatior pOl' 4 tentos a1 dos
diretoria, e [,O fim do ano social apresentar á Paragr. t - Socio hOfiorario será a pessoa co conoorrida' desen'ro. locai�, JOGO COM O FLAMEN-
mesma um b'alanço geral ela rec�H8 e despez8 . que haja merecido tal distinção, sendo mister que lando se num ambiente As duas ccusas dignas, GO
afim de que possa o presidente inclui-lo am se� a proposta. para taes sociol'! S€ja. aprovada por desanimado. que nem de registro, foram um A direção técnica, pe
relatorío; 6. Manter um Ihrro de Receita e Des- assemblea geral. mesmo os melhores lan· tento belíssimo de Oles de o comparecime!:.to,
peza, escriturado c om asseio e Chlrl'ZB.

. P�rsgr. 2 - Esta �Gciedade não poderá ser ces llo con!rontopu�eram � tes, eque b preHo termi des amadores da equipe
dISsolVida emquanto a isso se oponba um terço mudar, alias a pelt.�Ja nilo I nou por falta de bola. secundaria as 15,30 e

Paragr. 8 - Compete ao 2.0 tesoureiro subs de seus associados .

. da principal às 15 horas
tituir (l 1.0 tesou.reiro em todos os seus impedi· P-ragr 3 E9tes E%t t t ã .

II
na praca de des t•

mentos.
-

de re'oClrmt>. '(lu-"-n-""o ne ce ..

a � 08":S o sucepiIveis Ouvidos - Nariz- Oarganta-Olhos-Ooresde

cab.eçarebeldes
. por 08.

A P ri
.

l '" 'I <> U soarlo s�J li" _: CLINICA ESPECIALlSAOA
amanhã dia 18,

Paragr. 9 - o. roeura_cr ccmpete fazer a Paragr. 4 - Em' caso de dlssolnçao da !-!G'l Rcobrança das mensaHjades nos sacios, �éntregBn ciedade a as.semblea geral d�s socios decidirá I
D � SADALLA AMIN TESOURARIA

do aR quantias arrecadadas 80 tesoureira, e pro- sobre o destino que deverá ser dado 610 ace C .para o �ogQ com o F_lR:videnciar para que as ditas cübl'8nças seJ'am fe i- socl'al.
. .

.

rvo II anso!tas em Joinvllle a partir t:!e 22 de Março J -
-

I mengo amanhã a diretotas dentro do prazo estipulado.. • Paragr, 5 - Lidod, discutidos 8 aprovados .

ria t?mo� 8S seguintesParagr. 10 - Ao COllselho Fiscal compete: estes estatutos em primeira e segunda discussão SOCIEDADE MERCANTIL provideClIlS: -que só te-l. Assistir a todas as reuniões da diretoria ou serfio eles proclqmados pelo presiden.te 'lei fun
.

B'DASILEI rão entrada franca os soassembleas gerais; 2. Ver-ificar as contas pagas da,mental àa sociedade Bandeira.ntes F. c., e pu
Ja R.A LTDA. J cios que- apresentarem-e as arrecadações, bem como o livro de receita bllcados na imprensa para fins de direito. Rua Aurora, 427 __ Sa-o, Paulo 1,0' talão D. 3 ou 4.

e desJ)oza; 3. Dar parecer sobre qualquer nego Hansa, 6 de abril de 1943. \
cio concernente ao clübe; .1-. Assinar os balance- J ã V· t

.'

ci M PROCURoA' VENDc.....DOR em ferro·, �_'-'Ia"-pas, BIBLIOTECA
tes tr.imest1rais e o balançq anual, depois de coa.

,o o IC orlDo e oura, presidente . 1

venientemente verificados.
Frede rico Schulz, vice presidente

.

etc, bem relacionado no ramo. com encanadorer, .

Pede-se a08 interessa.
Arthur Schuetze. Lo secretario fun, ileiras, etc Propostas detalhadas ao endereço' ?os'denvia�elm 'lS livros,Francisco Vitorino de Moura, 2.0 aecret. aCIma.

. a s�. e SOCla do ·clube.
Antonio Klein, 1.0 toeoureiro

. Walter Scbuetze, 2.0 tesoureiro. :Cc::,,:::::xco::::XOlcxc:xcxc::xc::xc:::::n:::x�c:xx:::::n:::.c::xc:i6x:::w� ': BAllE DE PASCOA

pra d����:\iI��O��:�,:::����:,lr;:ed�·rl��S��:I�: .

�. . Ca sa
. ReaI

'

..... �. iJl}:\�'::s :;:'ts,��:::i��
Arthur Schnetze, 'Francisco Victorlno de Moura 0-

T
.

.

.... ..
. O I qUG,:B� Il1ßS8S podem ser

AntDnio Klei� e Walter Schu.etze, por ter dela� O amaras, �melxa�, Passas ",U3':. O t���ry�das des!ie. já.
pleno conbeCImento, do que dou fé e assino em O e estraogelr35 ...Artlgos p. pascoa O

com o sfir., G .. ScbW.anke
publico e raso,.' .

. 0--..
. •.. O'·

.
Os· conVItes para vIsj·

Ha�H!8,,14 de abril de 1943. . �.
Passas marca "Ch()Ch.'.tatt ."

.

' ·t8

..
otes estlio. á dísposf ..

Enf test6. (súnai'.pubIico) da verdade. P' t· JOSE' A·L· .• O çãQ dos �nteressados, lllrlropne ano:. .. �US .'" :.0 18e-.fl� socli'd,'todas as DoiO tabeHão; W'aJld.�mar luz,'" . XCX�lC:I1mc::xx::::::.c::n::::::u::lIcoc:;:llllOl::lI;:;;cn::::I(QlC:lCq� tes..
,;_

Todas as atenções do no s brindem com uma

publico esportlvo, local' I x.bíção agradave', como
estilo voltadas para o cquela do ano passado
grande prélío, á desen- querido do empate 5 x 5.
rolar se amanhã, no gra Si as exibições entert
mado da A. A. Brasil. ores dos dois antagonís.
entre as equipes desta e. tas.póuem servir de bàs-,
do Flamengo, de Silo diremos que-as possibi
Frauelsco. lidades serão equilibra
O ínterésse dos [sra das, -tudo denendendo de

guaenses, é sempre gran- um rendimento efetive.
de, quando se anuncia
a vinda de um quadro
de São Francisco, por
quanto as exibições des
tes quadros, toram em

quasi. 8Uß totalidade, so

berbas. Assim tivemos
no ano passado a visita
do, Combinado Babíton
ga, Fluminense, Flamen
gO,e no corrente ano do
Ipi"anga e todos agrada.
ram, não só pelo lado
técnico, mas também pe
lo lado disciplinar.

r

do =Bendelrentes Poot-Bsll-Ctube'

Grande. festival esportivo
organizado pela S. D. A Iner ica

Tática nova .. '. \

f ulgencio: - Viu domingo no
jogo Guarani x Estrela? Quan·
do a cousa estava ·preta. a bo-
la furou. •

Canôa: � I sto é a «tática
moderna.. Faz lembrar aquele
sambg "furou o pano! Furou�-
o pano da cuica e, cU não vi.",
mais bola,>

P. Malague Ia.

Dos .SDcio8 .,

Art. 3

Parsgr. 1 - O clube cOlJlpõe S6 de moços e

f homens que gosem. de boa fama. Para a SU6_ ad .

missão o pretendente deve dirigir se por .escrUo
ou verbalmente a um membro da diretoria, pa�
gando então a joia estipulada em reunião da. di
retoria.

Paugr 2 - COI1st.ltue· dire.ito de i.cada socio
" quite com o clube: 1. Tornar parte nas d.ÍverSIlEi
ftSsembléas, poder votar e ser votado; 2. 'Apre
sentar á 'diretoria.·· verbalmente ou - por escrito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iI'oI • • ,Inhuma.do �emit�rio á e8tl'ada.lsabe�, e colcear lM.·D."ster."o d'a 'Guerra Registro Civi

Secçao aflC I a I respectiva Inscrtção - Idem, Idem, Idem.
, 5.380 - Carlos Borschardt.- �equel' c ertí-

5a. Região Militar lia. Circunscrição do Recrutamento fic�rd� MR:�Ii���;sC;:ito d: ��
,

I
dilo et 8S terras (l�de se acha lD�talallo seu en.- JUNTA DO LIS AMENTO MILITAR DE JARAGUA Distrito da Comarca de Jar�-PREFEITURA MU�ICIPAL DE JARAGUA genho de açúcar e de sua proprledade - Certí A

•

T �

guá, Estado de Santa Catan.
R

.

t O h d fique se o que constar. '. Editai de convocação na, Brasil.eqüenmen os espac a os
I 5381 - Martilll lIoUmann - Idem idem idem. faz saber que eompareceramMES DE MARÇO DIA ,1.9 5'.382 _ Gustavo Paulo Eduardo Weler Idem, Tte Leonldas C. Herbster, Presidente da- JIl1l no cartorio exibindo os. do�u-�5.326 -' Alberto Klug - Requer lIce.lIlca COIllS-
idem' idem. ta de Alistamento Militar, faz saber 80S que o �ee���ae�;n���� P;!�íll�!sa�:��tmç�o cerca 8�ra�lo8 frent� IJUS prop!Jell1ade ao.

5,383 _ Bertoldo Behlíng - Idem idem, idem. presente edital lerem ou dele tiverem conhectmeu50, síta rua Ouíntíno Boc�lUva, medíante termo
5.384 _ José Mueller - Id(:;ID, Idem, idem. to, que nesta data kram instalados 08 tra�filhos Edital D. 1484promessa --:- Idem, idem, Idem.,

. 5.385 _ Roberto Gesser - Idem, tdem. idem. desta [unta e, portanto, eonvoea tcdcs us Jovens Wigand Dccker e Elia
., 5.331 - Lotaar Sooneoh?hJ - Requer Ileen-

5.386 - Pedro Knetsch - Idem, idem, idem: de 18 anos ou maís que ainda näo estiverem Hoge. /
.

'ça construção �IlIPAo madetra fundo!!!. C8BB: _

no. 5387 - Harry Schmidt - Idem idem, idem, inscritos no regtstro militar, e são domíetlíados . Ele, brasileiro, soltt!�o .

�4 sita á rua Ma•. Deodoro da Fonseca, ídem.ídem, 5.3RS Her mlnro Stlss _ Idem, idem, idem. neste muniepío, a virem se alistar ate o dia 30 servente, nasceu em TI!11-Idem.
.

l' 5389 Edmundo Bachmann - Idem idem, de julho do corrente ano, e bem. assim t?dos bó em treze de fevereiro5340 - Alma Sttngheu -
. Requer icençs idem aqueles que, tendo 20 a 44 anos de Ida de, ainda de mil novecentos vite do-pintar exterbamente sua casa eit� á rua Abdon' Dia 25 não estejam ínscrltos nos registros. militares, co. miciliado e residente emBatista, tundes A' viste da informação como re

5 õ74 _.- Henrique Krause - Requer transte- mo determlne I) regulamento par a a execução do Timbo' sendo filho dequer.
l' reneta para Eugenio Fischer, imposto terreno com sorteio mílttar.

". ,

Mina Decker, domiciliada5.341 - Oscar Bagaeuetoss - Requer icen
2500 mtrsz. sito estrada digo ti C8S6 n. 1051, sito Convoca lambem todos os íuteresaados a li· e residente em Tlmbô.IÇa const-uçäo casa alvenaría tijolos seu terreno
rua Mal. Deodoro dli Fonse es - A' vísta da iutor presentarem esclarecimentos 0U reclamações a Ela, brasileira, solteira,sito estrada Itapocuztnho, zona raral -:- Idem,
mação como repuer,

'

bem de seus .Ilreítcs, afim de que a [unta possa domestica, nasce u em Bluidem, idem 5.375 - Alfredo Ziemann - Requer transt e bem orientada ficar da verdade e dar as informa menau flf, vinte e nove5.343 - Antonio Gesser - Requer licença rencía para Emeríeh Ruíaam, imposto seu troly ções preclsas plHá esclareeer o Juizo da Junta de ce novembro de �.il nove-eontrulr cerca Baratos frente sua proprfedade si-
chapa 11. 1218. - idem, idem, Idem. Revisão que (('ln de somar fOste alistamento. centos e dezenove, dorni-ta á rua Mal. Deodoro da Fonseca, - Idem, idem. 5.393 _ Germano Hass _ Requer certidão si Esta junta pars o devido conhecimento dos ínteressados , ciliada e residente nesteidem.
8S terras 00.1(; se acha instalado seu engenho <je transcreve (JS seguintes artigos da Ier do sorteíc: distrito em Rio da Luz,Dia 18
assucar e de BUP. propriede de c- Certifique.se o "Todo o brasileiro é obrigado a. alistar-se sendo filha de Adolfo Ho5330 Leepolen Mehnke - �yer 8lv�rá que cor.star , para o serviço rnilítar dentro de 20 (vlntr ) mezes

ge e de Paulina �ainke, �-Habite se» sua casa madei!'a recen-constrUlda
5.394 _ C. T, zini & Ciß. Ltdo. - Requerem a contar (lO dia em completar 18 (desoito) ßnos domiciliados e riSldentesfundos li rua Mdl. Deodoro da Fonseca e, pede llcença para êstalbnlecerem se com uma serraria de idade". (Artigo 32 da lei do Serviço Milit8r): o!'!ste distrito em Rio daprazo c01lstruçäo i!lstalaçäo 8aoitaria - A' vista

á estrada Rio C'lrrêia8 _ idem, idem, idem. I" OS que Dão se alistarem expontaneamente Luzda 1nformaçäo como requer, cúncedendo prazo 5.395 -_ Fr.enerico S('Dwerdtoer _ Requer li Ql) praz!) legal serão, alem de alistados a reve!ia JaugJá, 8-4:-43.de 60 dias.
cença estaqelecer!Se com uma Emprezli de Trans considerados infratores do alisiamento e ficarão l!;ditaI n. 14855.332 - Vsldevinv Medeiros - Requer eHa
portes, em Hansa _ idecj, idem, idem. sujeito'!! 8S penalidades desta lei. Luiz Pavanelo e Mathil-bite-ss .. pára sua CIH8 sita á Av. Getulio Vargas 5396 _ Ricardo Scbulz - Requer transferen (Artigo 54 da Lei do Serviço Militar): de Z3pell�.fundos - Á' vista da informação como reqller. cia p�r8 Paulo Congrossi, hnposto terreno com "0 alistamente expontaneo será feHo na Re Ele, solteiro, brasil�iro,5.345 - José Stulzör - Requer «Habite-se»
625 mtrs2. sito estrada lzabél, - idem,ldem, idem. partição Alistadora de domicilio de cada um e, lavrador natural 'de Jara.pars SUB. cass sita á rua Preso Epitacio Pessoa.

Dia 27 pars 08 que estiverem no estrsng.eiro, nos .CODS� raguá. nasew, em 25 de1097 - Idem, idem, idem, idem. 5371 _ Emilio Dúege - Requer licença cons- lados do Brasil" (Artígo 35 da LeI do Serviço MI Outubro de .1919, domi-
.

5346 -_ Vitorino Bortolini - Requer tranRfe
truir 'elvena.ria elll 88U terreno sito estrada Rio lUar). cilhdo e resiJente em lta-feneia seu nome imposto bicicleta adquirida de Ho
Cerro, zona rural _ A' vista da informação como "Para alistar se o �cidadão deverá apresentar pocuzinho, sendo filho I�_norato Bortolini - Idem,' idem; idem. ° segninte documento' aitimo de Andreas Pavli'5.347 - Artur Kannenberg - Requer trans requer"

Secretario, RENATO SANS . 1.'- Se for brasÍleiro nato, !l certidão de i � 110 e P.rminia T. Pava.ferencia 'para -Ewaldo Kuehn imposto seu carro
dad� ou, em sua falta a prova legal equivalente: 11.

ne O. .de um animal - Idem, idem, :dem.

I T A L 2 - Se fur brasileiro naturalizado, a p.rova Ela, solteira brasileira,5.348 - Paulo Ernel,;to Riedel -- Requer trans E D de naturalização" . (Artigo 36 da Lei du Serviço domestica, natural de Ja-ferencia para Romario Belettl imposto terreno
Militar): .

röguá, nasceu ein 10 decom 5;)2 mtrs2. sito estrlida Jaraguá-esquerdo - de citação de reu ausente Quem näo se alistai' no prazo regulRmentar, Abril de 19:23, domiciliadaJd�m idem. idem. -

pagará umR multa de Cr.$ 10,00 a Cr.$ 100,00". p. residente em Itapocuzi.5.3-19 - Otaviano Ti&si Requer transferencia O Dúutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi· (Artig') 201 da Lei do Serviço Militar): nho neste distrito, sendoseu nome imposto terreno com, 13881 mtrs2:- e Cf.l- to da comarca de jaraguá, Estado de Santa Cata "O alistamento mIlitar pode tambem ser feito filhl legittma de Pedro Za.sa sitos á rua mumenau, fundos e ãdquiridos de rina, Brat<iI, Da rorma da lei, etc. por meio de uma' comunicação escrita: pella e Maria dos SantosManoel Bernardino Braz Idem, idem, idem.
f

FAZ SABER 11GB que o presente edital de ri 6) _ do proprio alist.ldlJ; Zapella.;) 3S0 ..:::_ José SchisseI - Requer tranó eren iação com ou interessar possa, que pelo doutor bJ _ a. rogo deste, com dUBS testemunhal?; jaraguá, la -4 _ 43.cia pafa A[ouis Zipf, e Jose ScheUer im�osto Prom�tor Publico da comarca me foi dirigida a de c) _ por tres cidadEios quaesquer: 'Editaln. 1486terreno com 85400 mtrs2·. sito eströda Ribei-rão nULicia do tt ôr abaixo transcrito: DENUNCIA: Il- d) _ por qualquer militar ou reservista. de Bernardo Werner Grub.Rodrigues - Idem, idem, idem. mo. !:.xmo. Soro Dr. Juiz de Direito da ComlHc8: qualquer categoria, devendo apresentar a cerh?So b.i Junior e Aurea Lui.5352 - Augusto Bork - Requer tranferen O RepreAentante do Mioisterio Publico desta co de idade. os sinais carateristico@, o estado CIvil, za Mueller.
�
cia para Carlos Meyer, imp')sto terreno com ..... fiarca, usando. de uma /jas atribuições que lhe s.ão a i'esidencia .e a condição de saber ou não, ler' e Ele, brasileiro, solteiro,8215 mtrs2. sito estrada Itapccu-Hansa - Idem, conferidas por Lei, vem com fundamentos no 10- escrever tio cidadEio a aliiit!lf. comerciaria, nasceu em es-idem, idem c[uso inqueritc policial, oferecer denúncia contra Em qualquer destes casos as firmas dos sigo te distrito em treze.:le A-5.353 - Carlos Meyer - Requer transIeren EMILIO HERZOG, brasileiro. solteiro, com vinte e natários devem ser re�onhecidas por tabelião ou bril 1917, domidiliado e re.cia para Augusto Bork, imposto terreno com .... sete anos de idade, operário, residflnte na séd6 do Dor (}ficial do exercito. . 'sidente ne5te distrito nes'14,058 mtrs2 sito estrada Itapocu Hansa - Idem, distrito de HansR, nesta comarCB, pelo fato delituo' A correspondencia que trata este paragr B to ta cidad6, sendo filho Ie.idem, idem. SG aue passa a expor: Em junho do aDO proximo tem frunquia postal; C-8S0 aB comuQicações ClAo gitimo de Bernardo Orub-5354 - Stefano Hotdi - Requer tranteren passado. na qualidade de namorado de Lyly Jung,· deern resuhado, seus autores reclamRrão a Junta b3 e de Maria Maser Grub ieie seu nome imposto terreno com 552 mtrs2. si passclU o denunciado a frequentar a C8sa da mãe de Revisão". (§ 2. do artigo 65 do Regulsmento do ba.to estrada Jaraguá fundos e adquirido de Leopol desta, a viuva Alwina WestphaJ, e, apos de pro Serviço Militar) Ela, brasileira, solteira10 Janssen Idem, idem, idem, meter á ambas casarIa com a primeira, passados Os diciais dós registros civis são obrigados, nasceu neste distrito em5.355 - Otaviano Tissi - Requer !ransferen algunR meses daquela data reiterando sempre por lei, a furnecer gratuitamente as. �ertidões re 12 de junho de 1923, do-eia seu nome imp<Jsto terreno com 205.374 mtrs2. sua promessa. conseguiu, quaodo de evenluill queridt.\s para Uns de alistamento mihtar. miciliada e residente neste-

sito estrada Nova e adquirido de Manoel Bßrnar- ausencia de Alvioa do lar, infilicitar s.ua já entEio A Junta funcionará todoR os dfás uteis, no dist,ito, nesta c!dade, sen-dino Braz - Idem, idem, idem. noiva, engravidando-a, conforme c')nsta do auto Edifício da Prefeitura Municipal das 9 as 11 e das do filha legitima ArturDis 19 de eX'lme de defloramento de fls. Recusando-se 14 as 16 hortis (a<Js sabidos das 9 as 12 horas), 1'1. eller e de Adelia Dou.5,362 - Severino D6marchi - Requer licen- Emílio H erzog .reparar o mal praticado c<Jm Ly- encerrando seUB trabalhos no dia 30 de Julho do brawa MUtlller.ça construir casa de alveHaria se:l terreno sito Iy Jung, pelo casamento, incidiu nas penas ao ano em curso. Esci ivão ad hoc:estrada' Itapocu Hansa, zona rural A' vista da in· artigo 211 do Codigo Penal, pelo que se requer E para o conhecimento de 'to�(;S mllnde� .l� Paulino Pedriformaçäo como requer. Idem, idem, idem. seja installrado o neuesBario prccesso criminal nos vrar o presente editbJ, que 8erá afixado no Ed�fl· Jaraguá, 12-4-43.5.365 - Alvlno Wulf - Requer tra.Jsferen termos do Codigo do Processo Penal. Rol d&13 cio da Prefeitura Municipfll, nas IntendenClas
eia para Herberto Nilz, imposto terreno - com testemunhas:- DistritaiF, em logares publicos de todos os distri Edital n. 1.487
13750 mtrs2. sito est;:'ilda Bompland Idem, idem, I - Helena Schneider, brasileir8, viuva do- tOB e publicado no Uiarlo Oiicial do Estado e na Oliva ferrazza e Maria
idem. uesticll, residente em Hansl:l, nesta comarca. H -

imprensa local, por feito e 8ssipado, e rubrica�o Wintrich. ,

5366 - Vicente Brugnettl - Requer trans- Helena Thieme, brasileirfl, solteira, maior, dome.s- pelo presidente. Eu. ARTUR MUELER, secretarIO Ele brasileiro, lavrador,ferencia seu nome imposto terreno com 6.250 tica, residente em Hansa, nesta comarca; lU --

o escrevi. nasce� em jaragu� em 26
mtrs2. sito estrada Izabel, Hansa e adquirido àe Estlano Tipold, brasileiro, viuvo operario ,residen JarBguá,. 1 de abril de 1943 de maio de 1916, domici.
Ernesto Oscar Alfredo Lehomann, Eugenio Fritsch te em Hansa, nesta eomarca; IV - Germano �EO�IDAS C. HERBSTER Iiado e residente nestl:! dis-
e Amelia Lehnmann Fritsch Á vista da informa· Wacherhage, brasileiro �8sado. lavrador, residen,.

.

Prl�sidente dI!. J. À. Militar tdlo em :.-.l'eleu Ramos,e se.
çäo, coma requer. te em Hansa, nesta comflrCB. J.iraguá, 6 de març(, do filho legitimo de Maxi.

5367 - Nidor Larsen - Requer transferen de 1943. (assinado) Lourer:ço Rolando Mliluce mino Ferrazzl e de Maria
cia para Curt Raduenz. imposto' terreno com lli PromolOr !?ublico. E, havendo sido designado Edital de Citação f. Ferrazz'.
62 500 mtrs2, sito estrade Rio Novo. Hansa Idem, 0- dia 27 do corrente mez, ae 14 hOfas, oara ter Ela, brasileira, solteira
idem, idem lugar o intérrogatório do réo, EMlLIO HERZOO, o. Doutor Aly Pereira de Oliveirl1, Juiz de d.ireito da co· domestica, nasceu em Jara-5.368 - Frida Schwllrtz - Requer transfe- e não tendo o mesmo sido encontrado nesta ci da marca de Jaraguá, Estado de Santa C"tanna, BraSIl, na forma

raguã 20 dê Fevereiro de
oro

.

I d J da lei,etc, .

'1' d
.'fencia para Nidor Larsen imposto terreno. cem de, conforme o certiiicado pelo sr JCI� e Uß-

faz Saber �os que o presente edital com o prazo de trinta 1922, damlel Ia a e resl-
88.260 mtrs2. sfto estr,ada Ano Bom I,dem, idem, tiça, de que o ,mesmo está em lugar IDcerto e di1s virem dele noticia tiverem ou interressar possa, que estan- dente neste distrito em Po
idem. não sabido, por isso mündei �aSShr o presente €- do se plo�edendo ao inventário dos bens deixados por falecimen- ço de Anta, sendo filha'

D,ia 20 ditai que será afixado no lugar de COSlume e pll- to de dona fiLIPINA HUEBEL. e tendo sido feita a declaração I, gitima de Wladislaw Win-de herdeiros, da finada, nos quais constam ALICE SORGEfREI,
r5.213 Leopoldo Blaese - Requer transre •. blicado pelo jornallocal _

• CORREIO DO POVO" casada com José SORGEFREI, CARLOTA L\TZ, casada com trich, falecido e de E Isa-
refileia seu nome im;>osto terreno com 5.600 mtrs2. pelo qual chamo e cito 80 dilo EMILIO HERZOG MAX LATZ, ARNA.LUO S::'HWND, BEATrllZ HVEBEM, AV· beta Katschmasky
e casa sito 'á rua Rio Branco e adquirido de Au li comparecer neste Juizo, sala das 8udieociüs, e- UUSTO HUEBEL, e MARIA HELENA HUEBEL, como ausen· Jaragilâ. 12-4-43.' .

f F ir 27 d t tes cita e chama-os a comparecer ou fazer·se represent"r neste A1·ttl1" MullM'gusto Schlupp A vista da ln ürmJlçäo como requer", dificlo do ,orum, no Ia 13 corren e mez, as
JlIi�o, dentro do prazo de trinta dia.,. para falar m aos tt'rmos5.357 - Willy Fillies - Requer «Habite se» 14 horas, afim pe ser interrügado, fl( b pl'Da dI'
de dito i ventario. sob pena de revtllH. E para que cheg.ue a no.

para SU8 casll sita a rua Abdou B!ltista, 271 reVl'lilL. D�do e passado nesta cidiide de Jar6guá ticia ao conhec:mento :Ie todos. se passou o presente edlt.,1 qu�Idem, idem, idem, a08 8 (oitu) dias do mf'Z de abril do ano 0& mil será afixado ás portas do Forum. no lug�: .de c�s�ume. e pubh· mo dia, os detritos e
5.d59 - Otto Doege' - Requer licenpa cons-. oovec�ntos, e quarenta e trez. Eu, Nl'y Erünco, es cad) pelo jornal -Correio do Povo> e DI�rJo OfiCiaI do ES,tado» végetaes da limpeza, pa-Y

de florianopolis, Dado e passado nesta cI�ade de Jaragua .. aostruçäo ooaosoleo sepultura Germallo Doeg�, iohu- criv�o o cubscrevi. (68�inado) A'y Pereir!l Olivt'i. vinte e cinco dias do mez de ma�ço de mil novecentos e qua ren ra dentro dos terrenos
maào cemiterio Rio da Luz e colocar respectiva ra Juiz de Direito".- Está conforme o orIginal do ta e trez. Eu. Ney franco. escrivão o sudscrevi. (as-inado) Ary

numa distancia nunca in.i j II: Ide fdêm J'dem d u fé Pereiraa Oliveira - Juiz de Direito da comarca. Está conforme.ncr CGO - m, . , . que o .,'
,

ferl'or a '). metros ..6 J é F R 1· J uà 8 de abril de 1943 o origInal. do que dou fe.. _
�5.3 O - 01.1 raozener - equer lCença 8r8g ,

Jaraguá. 25 de março de 1943. At' f' sera'estübelecer-se co·r. engenho de açucar à estrada O escrivão, Nev Franco O escrivão _ Ney Franco me ragem Ixa
Pedras Brancas -;- IdeIJI, idem, idem.

. de 600 metros, por lote
5.361 - Henrique Fugel ".- Requer lic�nça

'

, E D I T A L . _ .' sendo que a Prefeitura
negociar com Sprvete Ambillaote "V'" Idem, i�em. Editai" ,. �endo p�rmehda .c�poel-. subvencion ua por metro,.

idem.. de Cit�çio ra em altura superior a c!xedente com 20 reis5.363 - Halmuth Pssoldt - . Requer licença. 150 tros 40construir casa madeira 8tU teneno á estrad8 O Doutor Ary Pereireíra Oliveira, Juiz de Direito da co- De ordem do sr. Pre- me. .

qun:o de um lado e
'

Rio Novo, zona rural Idem, Idt>m idem marca de jaraguà, Estado de Santa Catarina, Brttsil. na forma
fdto Municipal, faço pu-

2 ..
- Limpar e carpir reis quando em ambos-,

5364 - Aloisio C. Oliveira - Requer licen- da lei.f;�·saber aos que o presel,te edital, com o prazo de blico que ate o dia 3D de as valetas, drenos, sarge- os lados
çs lazer pequenos reparos e pintura cor branca trinta (30) dias virem ou dele conhecimento iiverem ou interes-

Abril do corrente ano tas., corregos e ribe;,ões, Aos infratorés das dis-'

dos berdel'roa HUDold "J'ta rua 7 de .. ete..... sar pos&a, que, 'estançlo se procedendo ao inventario dos be.ns I f d d . � I
068f'l • " '," W

d todos os propr·l�tarl·('s a Im, e arem escoamen· posl'ço-e� aCima, sera mu �H Id 'd 'd deixados por falecimento de LUIZ BI"NCHINI. e tendo SI o
..bro 8088 em, ) �m, J tm,

feita a declaração dt herdeiros do finado, no qual consta MARIA to as aguaS:. d 30$00 50$00Dia 24 BIACHINI êasada com WALTER BROSOSKY. como ausente, ou ocupzntes de terrenos .,'
. .' ,

..
'

ta �s n�. a.,5.370 - Aparicio MertioeUi ..,... Requer traDS· cita e chal�a-a a comparecer ou fazer-se represelltar dentro do sâo obrigados, de acordo 3.- Derrubar as af\�ores �
. d�phca.das ,em c�da.f�fencia seu nome i,PI'p�.to terreno com .55.000 prazo de Irinta dhs, para falar a05 termos de dito inventario,

com a Id'n. 54, de 24 frutifcr.a.s, urr a .vez que retncldencla, alem da 10-,

m· ....l. sito estrada I,JH.pocuzIDho e adquirido de sob pena de revl'lià, E para que chegue a noticia ao cOllh!!ci-,
.

d·' t
... d I'zaça-o de q'ue trata o

•• "
mento de tod'os se 'passou o presente edital qu.e strá afixado de Junho de 1937 a' preJu Iqu,em a pro t>('�o en .

Altre do C. A. Erdmau .-. A' viela da jnforma&çAo no lugar de costume e publicado peJO jornal .Correio, do Pov.o>
'

R';
.'

t! t, do" sol nas estradas art. 5 da supra áteferidaeomü fßquer. '.
. desta cidá:cte.�<to e pa8!l�Qo nesta cidade,de Jaragua, a08 Vln· .1. -: o�ar alS e�a·, . .' .

5.378 -. Alfredo AdoUo Emilio FraokowJak - te j! cinco dias do mez de março do ao? de mil no�eç�nt08:e das da$,
.

vias:·· .pÚbhcas: . 4. - Podar as cercas l.tJ... 1 '43": ��D:er trao�f�reDCht para Albrecht Uscbka. í�. ����)n�r: ��;��i-;; EÖIi�:fraf�nJ�ize��nv5ir�l!ubJ�re;��:���� ,m.unicipajs na distancia v�vas etll uma altura ma- "jara,Buá.'1 m:rUçoDdOeL�9f .

P0810 'j'Uß bJ"Jcleta - I"�m, Idem, idem.. ,,' '.' .Está cOJ'forme o original. dI) que dou fé. minima de 15 metros Xlma, de 1,50 metr.os. JOAD B. "'5379 - Fern'8odo Mueller - Rt'quer HC8Dça' Jaraguà, 25 de março de 194.'3,. '

mbos OS lados não
.

5 _ Lançar no mes- ,Fiscal. Geral
,õe.JD8buç/b maQ801eo' .fpu}tura Gaspar Rei'cbel'" o eScrivão _ Ney franco em 8 ,. I •

. _.

•
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Mal. Deodoro, 84 LDTHAR-SONNENHOHL Telefone numero 6

.Bicicletas
Pneus� Camaras, Peças, Aces ..

sorios .. OFICINA MECANICA

Fazendas
Casemiras .. Brini .. Capas de
Gabardine para homens, se

nhnras e escolares. .. Ternos

casemira ..e brim .. Blusas de

gabardine, couro e seda, etc.

Preços nunca vistos

.

Livros I

Livros! !

Livros , , ,
• • •

Cedro e CanelaiI
,

Coanpra.-se �edro e Canela!
ein tórasepranchas.Paga.-se beln.

Des mais renomados escritores universais. Con

I � t'. �:���dOS pela cr�tica do Paiz inteiro �um exilo sem I« nuos rIa
QUO V ADIS? - 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

. Tipografia Avenida
Avenida Getulio Vargas,350 [araguä

DR .. LU IZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Residencía: Mal. Deodoro da Fonseca, 814

Dr. W"aldemiro Mazurechen

Medico

.

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

Atende chamados a qualquer hora.do dia ou da noite

,

.. �omercial Ltna.
Rua Marecbal Deodoro, 110

"Em frente a Preí. Municipal Jaraguá

�ß Calça�os Gosnh Irmãos S. A,)
.

. I

SANGUENOL
,

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

Advocacia e Contabilidade

Encarrega-se de questões .j�didaria�, fiscais e co

rnerciats.

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

, Defesas f iscais

Cobranças .. Inventario! .. contratos

Organisação e constituição de firmas

Balanços e quaesquer escritas comerciais

Palace Hotel
de M A R TIN S J A R U O A

Rua Barão do Rio Brancö n. 62

Todos quartos de speruunentos, com agua
corrente, quente e fria

Elevador . Fr/gor/lieo . Casinha de l.a ordem
Salas de amostras per« os srs. v/siantes

Automovel na Estação
C U R I T I BA PARANA' BRASIL

Ginasio·· Parthenoô Paranaense
CONTEM

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

Rua Com. Araujo n 176 .:: CURITIBA - Paraná

Estã? �m pleno f�ncionamento as aulas de Iadmissão ala. serre do Curso Fundamental
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste

curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comercia do Paraná
(ESCOLA REMINOTON)

Flscalisada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar de comércio. Internato e Externato.

oito elementos tônicos .

Arseniato, Vanadato,

Fõsíoros, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

Os Pálidos Depauperados
Esgotados Anêmi os Mães

que criam Magros Crianças
raquiticas receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

FarDlacia Nova

I

Poanada Minancora

A Farrnacia Cruz,
ae Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl
NANCORA- úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

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

UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casai> de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira -Pomada I

Minancora' nunca existiu a não ser em suas

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

.

CORA em sua latinha original:
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA.
de JOINVILLE

C"IJ a pomada ide a

CU�A TODAS AS
I

F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU �

IGUAL

RADiOS
117111·' II

Material eletrico Bill geral ". J-,/IIC� "

Preços baratlssimos Cruzeiro

Procure SeID Falta

OASA -PIEPER
.Joi nvi lle

a
indo a

Milhares de artigos de toda a especie, aos

preços mais vantajosos.

. �s\marna'e. Peitor-al de
�,,6.OS os ct�)Ç�

�el1�\.,
}�, �-f � Angico

I ,--

.. .: � Alguns frascos do maravilho-
-

f.
so especifico '-PEITORAL DB

.

ANGICO PELOTENSE - cu-
raram radicalmeme 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 curou
radlealme nte com o uso de al
guns vidros do PEITORAL Df
ANGICO PElOTENSE

.. Pelotas - Antonio Pinto de
Araujo Correia.
ATESTADO do cidadão Alfre
do Jose de Matos aconselhan
do o uso de REITORAL DE
ANGINO PELOTENSE' em vis-

I S ta do resultado obtido pelo
mesmo cidadão:
AOS QUE SOfREM - Illrno.

Farmaceutico Dr.' Domingos da
, Silva Pinto. - Alfredo José de

Jar ag·uá Matos, sofrendo da laringe, de
sesperado des recursos médicos
e aconselhado por um amigo,
recon eu ao afamado PEITORAL
DE·ANGICO PELOTENSE. e

'logo
sentiu os beneficos resulta

dos com o uso de fráscos : por
isso aconselha aos que sofrem
do mesmo incômodo o PEITO-
RAl.PE ANGICO PELOTENSE
- Pelótas.

Alfredo José Malos
Confirmo. este atestado Dr. E.

L Ferreira de Araujo (Firma re

conhecida. )
licença N. 511 de 26 de Mar

ço de 1906.
Deposito geral: Laboratórlo

Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio G. do Snl

Vende-se em toda a parte

de ROBERTO M HORST
Adolf HermanD .Schultze

FABRICA DE MOVE
a que dispõe de maior SOl timerite na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos.
Rua Marecha Deodoro, 30 Jaraguá Rua' Rio Branco, 964

Especialidades em bancos escolares.

S�()

�ßDlUfiJilj)e11I110fllOOlUUrmmW1lm�

I RODerto Uranüoerg IICeI. Emílio Jourdan, 62 - Telefone, 79 �
g' 5I Lenha picada �
� (de coivara) la. qualidade, .metro cubico ou �t§!I carrada Cr. $ ),2,00. �� Lenha para forno, etc. Entrega a domicilio. ��. Pedidosá'.. �ROIJ�rto Grandberg I·'·..,......,..,..��
.� . I

mmm�[JIOOll'mQOim,Q��ßl'lJl.� L.

FRACOS E AN�MICOS I
Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"S.'LVEIRA··

Impregade CIIII lIiIi ..:
To••••
Resfriado.
Bronquit••
Escrofulo••
Convalescenças

VINIiO CREOSOTADO
'É UM GERADOR DE SAÚDE.

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo ,

ELI! IH 914
A sifilis ataca todo o

organismo
O fígado. o Baço, o Cora- .

ção, o Estômago, 05 Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Reamatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz 0.8
fndividuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um licôr,
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sifilis e Reu
.matisrno d

. rnes ,origem,
pelo D. N. S. P, sob ó
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Dledidas restritivas da produção do açucar brutoSuspensas todas
o Coordenador da

Mobilisação Economica,
depois de detidamente
estudado o assunto pe
lo Conselho Consultivo
desse orgão em conjun
to com o Instituto do
Açúcar e do Alebol. as

sinou uma portaria es

tabelecerrdo: a) - Ficam
suspensas iodas medicas
restritivas de produção
de rapadura e açucar bru
to, enquanto durarem
os efeitos da guerra; b)

As p e que nas

fabricas que se instala
rem em todo o ter-ito
rio nacional, para a pro
dução anual até 24 mil
quilogramas, ficam isen
tas de quaisquer forma
lidades exigidas pelo Ins
tituto do Açúcar e do
Alcool, ficando, porem
sujeitas ás taxas da le
gislação -vígente;

.

c) - Estas disposições
só se aplicam nos Esta
des não suficientemente
abastecidos de produ
ção propria; d) - Pa
ra efeito de registro de
fahrica, deverão. as Pre-

" CAIXA
Registradora
Encontra se á venda 3 da

ex-casa snr.CARLOS MEV.
Ver e tratar com ornes

mo, . em sua residencia,
nesta cidade, á rua Benja
min Constant, n. 29_9.

as

Edição de hoje:
6 paginas

feituras Municipais co

municar ao -lnstituto do
Açúcar e do Aleaal as

fabricas que se instala
rem nos respectivos mu

nicipios; e) - Para efei
to da presente portaria
será considerado açucar
bruto todo açucar não
turbinado derivado da
cana».

Ano XXIV Sabado, 17 de A�ril de ] 943
====��===========-----

Jaraguá S. Catarina N. 1.170

Realizando se no proximo dia 19 do cor

rente, segunda feira, ás 20,30 horas, no salão
do Club Aimoré, gentilmente cedido pela sua

Diretoria, uma sessão civica, em homenagem
ao transcurso d.i aniversario natalício do ilustre
Chefe da Nação, o Prefeito Municipal, tem a
grata satisfação de convidar as autoridades,
'clero, corpo docente dos estabelecimentos de
ensino. comercio e industriá e povo em ger al,
para assistir mais est, demonstração de soli
dariedade e carinho ao atual Chefe da Nação,

Durante a sessão farão uso da palavra os
srs. drs- Arlindo Oodoy e Alvaro Batalha.

Ministério do Tr8balbo� Indus·
tria e Comércio

16.a Delegacia RegiO
nal do Trabalho

O sr. Prefeito Munici
pal recebeu a seguinte co'

municação:
<Florianopolis, 27/3/43,
Dando cumprimento a

lei que instituiu olMPOS
TO SINDICAL, distribui ás
Agencias do Banco L10 Bra
sil, com sede neste Estado
em numero de seis e 90

Banco Industria e Corner Telegrafar ao Chefe da Nação no dia 19cio, sediado em 19 muni ' ,

cipios, o material destinado do correnre, data do seu aniversario natalicio,
ao recolhimento deste tribu é uma exelente oportunidade para os b: asilei-
to. . ras demonstrarem as suas exoressivas rnanifes Encontra-se em toda

- Precisando tornar publi tacões de solidariedade á atitude do Brasil
parte

Ico de empregadores. em- nesta hora historica da humanidade.
Uc D N S P n. 67, 'de 1915

I ANIVERSARIOSpregados e trabalhadores
, -, Festejou a passagem de

autonomos e profissionais, .

O d FES T' sua data natalícia a 15 doliberais, torn.an?o publ}co, r a n e' I VA L corrente, a srita. Maria
que os oroíissionats acima Richter, Iiiha do sr. Teofi-mencionados devem pro- Dominqo DIA DOIS DE MAIO lo Richter.
curar, sem perda de tem --

.

- Fez anos dia 16 a srita.

PmOa adeAguemncdiaosmeaisStadPerloexc:.i- em bene_ticio da Igreia de Rio do Cerro Brunhilda Moeller, filba
, ',I do sr. Frederico f. Moeller

mentos citados. Terá inicio depois da Missa e constara' de varias divertimen· industr ial,
Certo de vossa valiosa tos e jogos diversos.

- Dia 17 transcorreu
cooperação, valho me da Churrasco bebidas doces rifas tombolas tiro ao alvo etc. mãis um natalicio da meni
opurtunidade para renovar ','" , ,.

na Veda Maria Luiza, filha
os protestos de meu apre ABR ILHANTARA A fESTA UMA EXCELENTE BANDA MUSICAL do casal Olga e O. Rodel CIRURGIA, PARTOS, MO-
ço. N

- fo Fischer.
-'

LESTlAS DE SENHORAS E
Ass.) Ernani de Oliveira ão percam a tradicional festa do glorioso S. MARCaS. .

_ Amanhã comple ta CRiANÇAS
,Delegado Regional» A COMISSÃO ! mais um anivei sario o H DOENÇAS INTERNAS E

;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;=

BA I L E
Adão Mabd, construtor. TROPICAIS-DOENÇAS DA

I N IC I L PELE - TRABALHA DIA·
- Sego nda feira cornple- RIAMENTE NO HOSPITAL

. ta mais um natallcio o sr. SÃO JOSÉ
A S. E. Guaraní convida os seus associados Alidio Stulze, funcionario ATENDE CHAMßDOS fi

bail d pA' I'
. da Empreza Oatarinensr .

para o ai e e ascoéJ, a rea Izar se na nOite VIAJANTES
'

I QUALQUER HDRA

Ide 2� de abril no Salão Sohn, que será abriJhan PassGu quinta-Lira, por Rua Preso E, Pessoa, 206ta d o pe Io JAZZ BRA� I L J
:.:J'a:.:.r_::3g::_:u::...::á:..!..,..:::3:..:.C:.:Om:.:..:..:.p<'l:.:.:.n.:.:.h:.:.a.::do�j::..:e:...:..::========-:======�Os interessados que queiram, se inscrever ·C L U B l\. I 1UI' O R E'como sacias, poderão faze·Io até o dia 25' as 6 1...._

h S'd d CONVITEoras, na e e a mesméJ, «Salão Sohn».. Grande baile de Aleluia
.

Em 24 de abril de 1943.
Em nome da Dirftoril deste Club, t: nho a gra_taExclusivamente parr:- molestias de olhos, ouvidos, satisfação de convic;lar os srs, associados tl dd, famílias.I nans e garganta.. pßra O grande baile de Aleluia, que· SErá realizado emlJispõe de aparelhos os mais mod'ernos para exame de a noite de 24 do c'orrente, com inicio ás 21 horas. emsua especialidade. -

em sua séde social. (Mesas a reservar, com o sr, An·Richlin. RU,a do Principe. Fonp, :J34. JOINVILLE I.�����������������_����- gflo Bfllfta' na séc1e do Club).
..

O Secretario
-

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

Máquio'as' operatrizes
Máquinas' de escrever e calcular

Motores. elétricos e Confuntos para luz

Materiàl elétrico para instalações
Arados e Descascadores de arroz

/

Bom � a s, Valvulas 'de pe
Serras �ir�ulares, de f ita, para engenho, de atorar

Rebôlos de esmeril
I

Valvulas para vapôr ear, Manometros e Gachetas

Material 'de transmissão

Aparelhos de sólda á acetileno e á eletricidade
Material de soldagem
Ferramentas "':'" Oleos e Graxas

CARLOS
COMERCIO

,HOEPCKE s. A.
E INDUSTRIA

Matriz: FLORIANOPOLIS - Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU·
,

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

#§S\1& 4

I ,,�\\�O VIRCI:>
.J -'G'� DA � <.;�
O�WrrZLL INDUSTRIAL
JOINVILLE

da elA. WETZEL INDUSTRIL - JOINVILE (l\brca registrada)
ECONOMISA S E TEMPO E DINHEIRO.

En.

LAVANDO;SE COM O SABÃO

Virgem

tilCorreio" Social
ESCOLAS

AVÓ! MÃE! FILHA!

Todas devem usar

Fluxo- Sellatina ,
Aurnenia de ano para ano o numere âe escolas no país.

E a campanha da alfabetização que, com a 17w?'cha para o oés
te e a grande siderurçia. forma o triangnlo de ouro do glJve?'no •

Getulio VG1'gas.
- Ooncençamo-nos - disse êle __ de que fado brasileiro

poderá 5e7' urn. homeui admirarei e um modelar cidadão.
Para isso conseguirmos ha so um meiouma só terapeutica

uma só providencia: - é preciso que todos os brasileiros
1'ecebam educação.

E �8tO mesmo. Ensino pam todos. Não só apenas pana os que
podem pagm',mas para (JS 'que nascempobrespara aqueles cujos paes
lutam para o sustento diario, mas que lambem são brasileiros.

Todos os anos. a 19 de abril, dezenas e diOzenas de esco
{as são abertas ... Iã-esse ano serão centenas e centenas âe . es·
coles ...

Mas é preciso mcis. E' necessário bbratear o ensino, não

apenas o primario, sezrão tambem o secu1,dario. porque a sêde
de saber é tanto maior quanto mais proximos estamos de suas

{antes. A campanha não tem apeuas um setor.
.

.

Em quantos eta s apresentar. porém. deve ser combalida,
Os grandes povos são de formação morai e inieletuat completa.

Para sequi» em frente ê preciso visionar o horieonte. Só'
os gue tem os olhos abertos - os olhôs=do espirito, como queria
Vieira - são capazes de caminhar para um ideal.

GIL VAZ

(Ou Regulador Vidra
A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas uterinas

Emprega-se com vantagem
para combater as j. regula
ridades das funções perió-

dicas das seuhoras

É calmante e regula
dor c'ssr,as funções
Pluxo » Sf!datina

pela sua comprovada efica
cia é muito receitada, Deve
ser usada com confiança
Fluxo Sedatina

sua- exma. esposa, a sr.

Othon d'Eça, procurador
fiscal da Fazrnds federal,
Encontra, se entre nos, a

serviço de seu cargo, o sr.

Manoel Coelho, inspetor
do rnsino estadoal,

Dr. Alvaro
Batalha
MEDICO

.
,

2S1

Instituto Rocba Loure.s

Assinaturas do
CORREIO DO POVO
,Anual: Cr, $ 20,00

.. Pagamento adiantado
-

'

•Dê-lhos des
de pequenos,
para que os
seus dentes
cresçam lindos
e sãos, e cuando
grandes lho
agradecerão. �__...Limpa, re-
fresca a dá
esplendor.

E s p e c i ai i d ad e
: cs�ßíi� �/RCtA.t
" � f' I

� ESPECIALIDADE

-
.___
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