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no io, no proximo mês, por
.

solicitação &Ia Socieila�e ile
Aanigos de Alberto Torres, o "lDuseu nazista", constante de lDaterlal de
propaganda apreendido aos n a z ist a s pela policia de Santa Catarina

lU. EI "An don Batista'--

Varias foram as «de
marches» tentadas, as

quals, sempre atentos,
[untavamos o nosso mo
desto empenho. Até que
em 7 de outubro de 1933
teve legar '6 cerlmcnía
do lançamento da pedra
fundamental, Ifnauguran
do-se o estabele címento
em maio do ano seguin
te.
Estava, asstm, de pa

rebens a nossa juventu
de.
De 9DUlo para cá, sob

8. égide de Abdon Batis
�8, que �he deu o nome,
vem o nosso grupo re

cebendo �em suas aalas,
a cargo de professoras
dedicadas e eompeten
tes, a nossa juventude,
mesclando se ali o filho
do pobre e do abastado,
a08 quaís, sem dístínção
aão ministradas as luzes
do saber.
Atualmente encontra

se o estabelecimento sob
a dlreção da :prolessora
Leooor de Souza Neves,

N -" que põe neSS8 tunçäo" A a.:-ao toda a sua vontade.
� NAo é possivel escure-

Como estava sendo es, cer a importancia _ que
perado circulou sabado no meio, exerce um es·
dia 29 de maio, em Blu- tabelecimento de ensino
menaa o primeiro nume e essa importancia avul.
ro de cA NAÇÃO» sob ta de muito se precisar.
a orientaçAo je Honora. mos a idéa de Daciona·
to TomeHo, nesso diretor. 'lisaç!o.
O novo colega apre Assim é que perfeita.

sentou·se com am_plo no mente seguros da neces

Uclario, desenvolvida se sidade quh em tempo roo
çAo esportiva, hom('\na mos um dos primeiros-8
geando em seu artig.o de demonstrar, encarecen
fundo a pessoa do pre do a mais ainda sob o
c laro presidente Getulio ponto de vista patrlotico,
Vargss. aqui deixamos hoje a8
fazendo votos de lar n08sa8 felicitações a atual

gas prosperidade8 80 nQ- diretora e ao corpo do·
vel colega apresentamos li cente do grupo «Abdon
Honorato Tomelin e ao! Batista,», pela passagem
corpo redatorial de

«A" de mais um aniversario
NAÇÃO' as n08sas me de sua ini1talaçAo.
Ihores felicitações. '

'I'ranscorreu no dla 28
de maio findo, maís um
enlversarío ua instala
ção do nosso grupo es
colar cAbdon Batista»,
creado por decreto Ido
então interventor Arrstt
llano RamGE!.

Esse educandarto vem

prestando reais se rvíços
á nossa juventude estu
diosa, e para a Bua crea

ção, vale diz-er, bastante
que nos Interessamos,
conclos da im portanoíe
que representava para
nossa terra.

Dlretor-proprfetartor HONORATO TOMELIN Edificio próprio Ass.: Anual Cr $ 20,00 - Redator: João Crespo
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o Reich sob 11 "guerra de nervos" 41 milhõe, de brasi�eiros lu.-
-. tam contra Hitler

Estocolmo. 29 - «Uma I Os locutores das esta Com o fi� de demo�s ° público parece não ter se convencido ainda deguerra de nervos que não

I ções-de
radio alemãs Ia- trar.� capacidade de resrs-

que esta guerra é uma guerra total. Não há frentespode deixar a Alemanha montam O trist, destino te ncia dessas fortalezas, I de batalha. Não há retaguarda. Luta-se por toda aIndiferente, caratsr iza a atu- d!is cidades do sul da Ha vo� Ohl�ilifl lembra .que I parte num campo aberto. A cidade está dentro doai situação>, dizein OB cor lia, mas afirmam que a Ita- Malta fOI bombardeada InU

I
raio de alcance dos bombardeios. Não há civis. Torespondentes em Be lim lia resistar ã

a essa «guerra meras vezes, sem que, e�- dos são soldados. Uns despejam fogo centra as legiõesdos jornais sur cos. de nervos'. tretanto. os at�cantes. ti- de Hitler, onde quer que elas se encontrem. OutrosEsses correapondentes Do ponto de vista estra vessem co nseguido exito lutam nas fábricas' e nos arsenais, forjando as armasaludem aos numerosos boa- tegico, es comentarias for-
Contudo, os despachos da vitoria. Sem estes teríamos perdido a guerra.tos qua circulam atualmen -nulados pelos coronel von

procedentes de Roma são Não há brasileiros na Africa, mas há 42 milhõeste na Europa e no mundo, Ohlberg, no Essener Natio-
menos otimistas. de brasíleíros lutando contra Hitler, desde o arroio Chupos quais parecem causar nal Zeitung>, merecem algu

ao Oiapoque. Eles lutam, fornecendo aoss aliados aspreocupações aos dirigentes ma consideração.
.

O carrespnndente do
armas que hão de derrotar os nazí-fascístas.nazistas, pois os correspon

.

«Atualmente diz o rele- c Dagens Nyhate» confessa São 42 milhões de braços extraindo cristal de rodta,dentes neutros foram auto- rido comentador, a força que. «Roma segue o de sen mica e borracha para as forças das Nações Unidas. Erizados a mencioná-los. aere: inimiga é tão pode' vol�lmdnt? da. gue�ra aerea o exército da borracha não se constitue apenas dePor outro lado, os pro rosa que pode não somen- com- uma inquietação cres 50000 homens que seguem para o interno verde dospagaüdistas n zistas pro te proteger a Afdca do cantas. Por outro lado, os igarapés, atendendo ao chamado da Pátria. Há milhõescuraram t-anquilizar a opi Norte e o Mediterraneo, correspondentes
. n.eutros I de baianos lutando- pela borracha nos sertões de Chiquenião. expli<i'lOdo que o pe mas se encontra tambern a!�dem ao.s �t�rr1vals Sr) Chique e Ioazeiro, como existem milhares de rnatoqrosrigo nã. é i'!lediatci ,e que un condições de preparar frtme�tos infligidos ás po

.

scnses, paulistas, mineiros, goianos, alaqoanos, pernarntudo foi prr visto para qual- ataque s as fortal-z s do pulsções do sul da llalia> bucanos e paraibanos, extraindo o ouro elastíco da man-quer eventurlidade.. I ctÍXl ». «Reuterss gabeira e da rnaníçoba. O Brasil luta, portanto, contra«As ondas de rumores
--------------------- Hitler e em cada roda de avião, em cada pneu dasconstituem g ra�mtnt

.

.", nes I baterias de longo alcanoe, em cada tanque de gasolinata guerra, o ;: rdudle de Ouvidos _ Nariz - Garganta _ Olbos- Dores de cabeça rebeldes de umaFortaIeza Voadora ou de um- bombardeiro da
graves ac )11.1t cimento·. es' CLINICA ESPECIALISADA FAB, roda um pedaço do nosso sertão e um pouco dacreve o torrrspondente do DR. SADALLA AMI N_ seiva dessas arvores que se espalham de Säo Paulo«Svenska Í) gblldet·. que até CI Ilha de Marajó. (LA.)acrescenta:

-

--Ausente temporariamente -- a partir de ß gosto, def nitiva-
�No entanto, deßta vez • ... m_e_n ....t.;__e...!!.._.,Jú_in_v_i_I!;_;....,-__........... .. I

/

é ainda cedo para diz .. r se Relatorio da Associação Co-
� �ssa afirmação será mais
uma vez C()ílfirm;,da» A reforma das Delegacias Regio.. mercial do Rio de JaneiroilHa muitos pllntos fra-
cos no sistema dden�ivo nais do Trabalbo i Acaba de aparec"r, num compreedido entre 1.0 degermauico : li Ifalia, os � ii· substancioso volume. o janeilOs e 31 de df zembrocãs,aBulga-ia e a TurqUIa», Tlver8m inicio no Rio I assi t nl�- tecnico do mi- RctatolÍo da Assocíação de 1942. ainda sob a ges-lembrou o poria-voz b r- de J"n,j·o, (JS tlab,llho� da nislro do Tibb lho;· Os- C.__:mercial do Rio de Jane, tão do sr. Manuel fereiralinens', Cit do pl) «Svens Co rissào de reforma daS v�l�o_ C,wjó, diretor da

I
ro, que ,�oi apresrnt.ado. á Guimarães.ka Dógbh,d_l', o qu; I d s d( leg ciils ,egionais do Mi DIVisa0 do p, s"0:11; Ous- ;,s . mb'el gral ordmana. PfdbJia o relataria o

creve igualrnt nlt' as noticids ri lai} do T'db ,lho. A todio de Alm ida. ri p- - O d c im�nto fm ques aluai prfsidenl'� da associarelativas á p'es� ão exercida (;omis�ão é comDosta dos sentant·' rio DASP e J')' é! Ião "pre rnta todos· os ção, sr. João Daudt d'OIiBobre a It ,lia, P' oc, de!1�es

I
� r,. XwL r Ss brinho, Öl' Ie· St gadas V iana. a '( to, da

I
CJI1 t( Clm n los' e Ir."dida'; I veira, que enaltece a ge-stãoda penin'-lll', como r X'l g�do regioml no Est ido Divi ão de OrgmiséçãD tomadas em prol de seus do seu :wtecesSoi que tãogeradas. do Rio, Brigide Tinoco, e A'si�lrncia Sindical associado!-., no p riodo bem soube dirigir os des
_________ I tino� da lradicionJ insti

tuição. Atacadas as Industrias carl
VargaQ no Est'Jdo do RI·ol Todos os dssuntos de

Ze· de Jenav Cl dnteresse cal tivo são abor- ISS,
dados com partiCular cario Londres, 28 _ Forma cavalos, carneiros a cor-SAO GONÇALO, 31 (A.N.) - A Serra de Fri�

I BARRETO, 31 (A.N.) - ° presidente Vargas dI'e- nho, principalmenk aquf' ções de apar'elhos cMos- rerem em todas 88 dire-burgo foi vencida pela comitiva do Presidente Getulio gou Cl esta localidade ás 18 horas em companhia do in� ; les que dizem respeito á quito» atocaram as rabri ções á medida que n08Vargas, cerca qas 15,30 horas de ontem, podendo o- terventor Amaral Peixoto e toda sua' comitiva. De�
I industria e ao comercio, Ö cal! germanicas de ius. aproxlmavamospresidente da Republica ter uma compIeta visão em I pois de passar entre alas de povo, o sr. Getulio Vargas qUê nos deixa patEnte es- trumento8 d� otica du Um chefe da esquadriconjunto da magnifica estrada construida( pela interven� presidiu o ato do lançamento da pedra fundamental do I tar a Associ:-ção Comercial rbnte a noite passada eIL lha disse que o coman.toria Amaral Peixoto até Friburgo. primeiro restaurante popular de Niteroi, que será cons� do Rio de Janeiro perfei lena, de uma altura de dante de ala Rainods os,_Em Cachoeiras e Uaborai o Chefe da Nação fês truido sob os auspicias da Legião Brasileira de, tarnent ... em dia com todos algumas centenas de me- guiara com pre�isão [>a-ligeira parada para receber os cumprimentos dos pre_:, Assistencia. os propl mas que nesÍI!S tros apenas __ segundo tavel a ponto de faze �ofeitos e autoridades locais. Nesse ultimo municipio, o I II ultimos tempos têm llgitado se anunciou oficialmente. evoluir sebre o 8lvoPresidente vi.sitou a a?ti.ga ig r,e)a, onde Carlos Gomes, RIO, 31 (A.N,) - As 18,30 o presidente Vargas dIe� 0. Bcasil, num mov�me�to I As fabricßs visadas toem sua mocl�ade, &sslstia a. miss!. Encontra�se ness.e gOll a Niteroi depois. de percorrer 745 quiloqIetros de grg�nte5cn dt! re�ltzaçoes ram a «Carl Zeiss», pro.templo pratana secular avaliada em cerca de cem mil estradas e visitar dezenas de localidades em sua excur� I fecundas, p Ira a Vida na- dutoras de insrrumentos Museu Nazistacruzeiros.

são. pelo Estado. S, Excia., rumou para o Rio, após ciona l. de otica de todos os ti-
O sr. Melo Monteiro saudou o Presidente Vargas congratular�se vivamente com o interventor Amaral Pei- pos para üs f(Jrç tS ger Em resposta ao convite

que passou em revista grande massa de escolares. xoto e seus Secretarios de Estado pelas realizações inau� O USO do manieas 11 r m a d li S e ti recebido da Sociedade dos
Em seJ percurso até São Gonçalo, passou, o Pre� guradas, louvando e devotamento e espirita de patrio� «Scott Ge.nosI'en. prodU: AnÍig9s de Alberto Torres,siden�e da R,epublica, por um novo. trecho da estrada�

I
tismo de governante e governados e acentuando que o

G . tora de vI.dre,s e 8 art! do Rio o ínterventor fede
1tronco principal do Estado, que, nessa ocasião, foi Estado do Rio atravessa um periodo de renascimento asogenlo gos de oUca. ral do Estado, snr. Nereu
inaugurado.' e de progresso,

.

,

I A C
. -

N' I d
03 alemães envlliram Ramos, informou que a

0f!1lssao. aCIOna o aparelhos de caça nump, Delegacia de Ordem Poli,
-----

i q_asogemo .

baiXOU resolu- tentativa para interom· tica e Social está tomando
Canhão C:Jpturcdo çao determmando que ne-

p e r 08 bumbardeaffs providencias para exibir

I n�um a�arelho de gasoge "Mosquitf;S» que conse· naquela capital, nu proxi.
OI? fabn�ad� par� uso pro- guiram �n.tr�t&nto deixar mo mês, seu «museu na-

I
pno se:a licenCIado �em atras o -wImIgo. zista�, constante Ide mate
que o mteressado eXIba, VOhvamos tão baixo rial de propaga!1da apre·á comissão, nÓ ato do li declar')u um tlviador bri endido aos nazistas pecenciamento, documentos I' 8nico que vh.mos vacas, la policia em nosso Estado.
que provem a oficina em t.-==�;;"""==.."""-=,.."",,====,-�==..,,,..__,,,-===�
q ue foi fabricado o apa-"" r.====-;;;;=;;;;;;;;:;;::;_.;;;;=---=;;;;-�relho, o �croquis» com a

especificaçãJ do material
empregado no fabrico, e a

declaração de que o apa·
relho será intransferível. A
mesma resolução faz exi
gencias referentes a ofiei
nas em que o aparelho for
executado

FRACOS E ANÊMICOS I
Tomem:

VINHO CREOSOTADO

PreEidente Getulio

I

'1

o maior Concurso do Rádio Brasileiro
Um premio de 10.000 CRUZEIROS, para quem
acertar O' mês e o ano do fim das bostilidades
Si,nlonizem seus aparelhos para a RADIO NACIONAL do Rio de Jan: iro,
TODAS AS TERÇAS,Ff.IRAS, ás 22 horas em ponto e ouçam o famo-o
Programa dos IT r i g ê.m e o s V o c a 1 ist a Sll, afim de se h3bilita,rem a<?PREMIO UN!CO de tOOOO Cruzeiros, O MAIOR PREMIO ATE HOJE�

DISTRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL.
'" - "-'_:;

- ,'"

Soldados norte americanos quando inspe(:ionavam um canhão anti-tilnque, italiano, de 77 mm,frente de combate na TU!1isia n ca.nhão foi posto fóra de ação pelo fogo de artilharia je um
e os cadaveres dos artilheiros estão cober.tos a� lado, (Foto da Inter-Amer,i.cana)

c
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mal. Deodoro, 84 L AR SO

Bicicletas

OHL Telefone numero 6

Fazendas
RADi s Casemiras oi Brins .. Capas de

Gabardine para bomens, se..

nhoras e escolares. oi Ternos

casemira e brim .. Blusas de

gabardine, couro e seda, etc.

Preços nunca vi_stos

117)/1 0,. II

Material eleh'ico Bm geral "
. .I-,/ltCC! '. "

Preços baratisslmos
Cruzeiro

Instituto Maria. José r·==Ci;;=R�7IT==� '{t�t1ENTO
Rua DireçãO� !r:�e!Sior�.NO��:�sta Man;!�!e IGO��7_.3 � Tamaras, �meixa�, Passas naco �! �tOEIROsDr.

CURITIBA _ Paraná O e estrangelras ...Artlgos p. pascoa J -�l
_,

O Passas marca "Cbochita" °0 f":'PJJ1{}.. 'I (:;,

MANTEM os SEQUINTES CURSOS: O '

I'í
I - �]L,,<)�

Primaria, Pré-ginasial, Comercial, Musica O Proprietario: JOSE ALBUS O U"VÁ (
e Preperatorios em gerais.

J(CX:c;:alClllCllX:::::O:::::rX::::,..:::::XII::::::rOOC:::U::::::WlCllIiOOIl:::::JIIOCXC:XX· "/It+-�_".._.---=�

Todas as materias do CUT so são ministradas por

um cor po je professores de reconhecido valor.

A secretaria do Instituto atende

diaria"l
. Adolf Hermann Schultze

mente das 14 ás 17 horas.
.

F A B R I C A
.

DEM O V E I S
ACEITA ALUNOS DO INTERIOR..

Pneus, Camaras, Peças, Aces..

sorios oi OFICINA MECANICA

Especialidades em bancos escolares.

Rua Rio Branco,964 Jaraguá

Pontada Minancora
E' a pomada ideal

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

NUNCA EXISTIU
IGUAL

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

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

UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Têm havido centenas de curas semelha nies ! ! !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira =Pcmada

Minaneora- nunca existiu a não ser em suas
latinhas originais com o Emblema simbölico acima.

Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·
CORA em sua latinha original. J

REr:»AREM B.EM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios -rMINANCORA.
de JOINVILLE

"Cb\LCL\DOL
,

INDUSTRIA DE_C ..
'1 LÇADOS

GOSCH IRMAOS S. A.

II

.

Jl\RL\GUl\_ - fL\NTL\ CL\T�R!NL\
--------

Cure seus maJes e poupe seu bom dinheiro

comprando na

.FarlDacia Nova

•

de ROBERTO M. HORST

8 que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos.
Rua Marecha Deodoro, 30 Jaraguá

IDODmlD.&l1EDB�
=

Roberto Gran�bßrg I
Cei. Emilio Jourdan, 62 - Telefone, 79 �

(de co�)�a':lid����!Co ouI
carrada Cr. $ 12,00. I!;!

Lenha para forno, etc. Entrega a domicilio. �

fi Robert:ed���dberg I
�lI'l'JlIl'l'Jl'OlmR�R�

g�nnnnnnnnnnnnnnn

Procure SeID Falta

a CASA PIEPER
indo a .J o i h v i· L l e
Milhares de artigos de toda a especte, aos

preços mais vantajosos.

Alugam-se
diversos predios no quadro urbano
da cidade.

Informações com a firma
.

Engenho Rau Limitada

Livros!

Livros! !

Livros , , ,
•••

Dos mais renoinados 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 Camelias, Alalá e Renato, Paulo

e Virginia, Grazlela. Romeu e Julieta

Encontram se na

Tipografia Avenida
Avenida Getulio Vargas, 350 Jaraguá

Dr. W'aldemiro Mazureehen

Medico

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

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noíte
'

Ernesto Lessmann
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agricolas

Segas rotativas para arados

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183- c---r7�

Jaraguá

O'ti m a oportunidade
VENDE-SE ou aluga-se, por preço. de

ocasião, uma OLARIA, movida a eletrecidade,
Tratar com o proprietario : Max Fiedler,

DESPERTE I BILIS I FELIZ -

DO SEU FIGIDO RESULTADO

2_5

E Saltara da �ama Disposto para ludo O 'sr. João Martins Guindo,
Seu fígado deve produzir diaria- capítatísta de São Gabriel, escre

mente um litro de bilis, Se a bilis não vendo, ao depositario do PE I

corre livremente, os alimentos não TORAL DE ANGICO PELO

são digeridos e apodrecem. Os gases TENSE, diz sua opinião:
incham o estômago.Sobrevém a pri- São Gabriel - Arnlg» e sr,

são de ventre. Você sente-sé abatido Eduardo C. Sequeira.
e como que envenenado. Tudo é Rompendo. por excepção, com

amargo e a vida é um martírio. a minha antiga prevencão con-

Uma simples evacuação não toca- . tra os pettoraes e outras prepa
ráacausa.Nestecaso,asPílulasCarter rações anunciadas pêlos jorn ...es.

são extraordinariamente eficazes.Fa- usei o seu PEITORAL DE AN

zem correr esse litro de bilis e você GICO PELOTENSE em uma

sente-se disposto para tudo. São sua- forte bronchit- acompanhada de
ves e, contudo, especialmente indi- muita tosse e espectoração. Ve

cadas para fazer a bilis correr livre- nho informal-o de que tal foi a
mente. Peça as Pílulas Carter. Não rapidez da ação do PEITORAL
aceite outro produto.Preço:Cd3.00 DE ANGICO PELOTENSE que

cessaram- todos os meus sofri
mentos: a tosse Iol-se, e com

ella a expoi tação e o mal estar

pronunciado. Convem notar que
a minha idade de.78 janeiros
não auxiliava a ação do reme

die, pois nessa idade as forças
curativas näturaes são muito re

sumidas, f ico sinceramente con

convicto de que o PEiTORAL
DE ANGICO PELOTENSE é

I
um remédio heroico para curar

tosse, bronchites, resfriados e

outros padecimentos analoges.
Firmedo na minha experiencia
personalíssima, aconselhei fran-

. camente o uso do seu maraví
lhoso preparado PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE. pois
estou certo que os outros farão
o mesmo que eu fiz: ficarão
bons em pouquissírno, - De
vrncê.
amigo e obrigado.

João Martins Guindo

I
Confirmo este atestado Dr. E.

L Ferreira de Araujo (Firma re

conhe cída.)
I Licença N. 51"1 de 26 de Mar-

l\,o
de 1906.

"Deposito geral: Laboratório
Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio G. do Sul-

•

Vende-se em toda a parte

Prefiram a farinha fabricada
y

pelo
"ELIXIR DE NOGUEIRA"

CONHECIDO HÁ 65 ANOS

VENDE-SE EM TÔDA ,.... "TE.

É UMA DOENÇA "'RAV!SSIM'"
MUITO "ERIGOSA "ARA ... FA

MíL'A E "ARA A RACA. COMO

UM SOM AUXILIAI'! NO TRATA

MENTO DÉSSE GRANDE F1..AGELO

UB E O

A slFrLIS SI! A"RESENTA SOB

INÚMERA. FORMAS. TAla COMO:

REUMATISMO

ESCR6FUL.AS
ESPINHAS

Y!STUL.AS

ÚLCER".

ECZEMA.

FERIDA.

DARTRO.

MANCH".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ofi c ia II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO I

MUNICIPAL DE JARAouA DE SANTA CATARINA ·S.· A.Requerimentos Despachados
Dia 11

5598 - Rudolío Meyer - Requer «hebíte-se
para casa sita estrada Nova-Retorcida de proprie
dade de Augusto Risch - A' vista da informação
como requer.

5599 - Rudolfo Schulze - Licença anexar
um 6ço·ugue não dia rio á sua casa comercial sita
á estrada Nova Retorcida - Idem.

5.604 - Roberto Grandberg - Licença ests
. belecer se com [Engeuho Çentral de Aguardento" á estrada Itapocu - Idem.

5.611 - Rudolfo ·Schulze - Tranaferencia
para Paulo Hurat Imposto seu botequim e açou->é�
gue não dia rio - Idem.

5.612 - Elisa Lessmann Ehlert - Transfe
rencia para Ricardo Hertel imposto Meu estabel€
cimento comercJ.al sUö estrada Jaraguá·esquerdo.
- Idem·

5.613 - Sehastião tLemert - Transferencia
para Paulo e Artur Cogrosai imposto terreno com
100.000 m2 sito es�rada Ribeir9.o Grande do Nor�e
- Idem.

5.614 - Sebastião Lemert - Transferencia
para Estefano eogrosai imposto terreno com
300000 m2 sito estrada Rtbeirão Grande do Nor
le - ;dem.

5.615 - Artur Metzner - rraDsferencia para
Otto Schmidt; imposto terreno com 9525 m2 sito' :----------------
estrada Itapocusinho - Idem.

5.616 - Leopoldo Rode - Transferencia pa
ra Ewaldo e Bertoldo Schmidt imposto terreno
com 66.145 m2 sito estrada Itapocusinho - Idem.

, 5617 - Ricardo -Lange - Transferencia r.
Alvino Eggert imposto terreno com 105.000 m2
�!Íto est610a Itapocusinho -- Idem.

5.618 - Albert,> Hop,ft - Transferencia. para
felix Woli imposto sua bicicleta - Idem.

5.621 - Hugo Benz - -Habite·se parte pre
dio n. 707 sito 8 rua. Preso E. Pessoa, para fins
comerciais _. Id&m.

5.622 - Ester/mo Zipf - Licença eStabelecer
se com botequim a estrada Isaõel, Hansa - Idem

5.623 - Ca!los Stern - Transferencili palaAlfredo Zipper imposto sua bicicleta - Idem
5624 - .Francisco Schiessl - Translerencia

para Felíx Mokwa imposto terreno com 87.506 m2
sito estrada Caminho do Morro - Idem.

I5.62fí - Guatavo Jung - Transferencia para
Gregorio Hoefner imposto sua bicicleta - Idem.

Dia 14
5.601 - Augusto Ballock - Licença fazer

pequenos concertos pintura interna e externa em
cor azul claro sua casa n. 1350 slta rua Preso E
Pessoa - A' vista da informação como requer.·

. 5169 - Otto R. Hillbrecht - LieoDça demo
lir CBt:l1l velha e construir nova de B cordo com a8

plantas ..:_ Idem.
5626 - Ricardo Kuhn Junior - Transferen

ciß para. Harry Krutsch imposto terreno com
136.295- m2 sito estrada J'lragüá-esquerdo - Id�m.

5.627 - Ad(:lfo Wechholz - Transterencia.
para Erwino Gaedtke imposto terreno com 153.750
m2 sito estrada Ribejrão Alma - Idem.

5.628 .:._ Ernesto Lessmann - Tranbrerencia
seu l10me imposto terreno dom 50280 m2 sito ,la
raguá (undos e adquirido de Emilio Stein - Idem.

5629 - Al varo Piazera - Trafisferencia seu
nome imposto motocic.leta adquiridú de Vva. de
Alberto Larson - Idem.

5.643 - Podirio Manoel Ramos - Licençaestabelecer-�e com Barbearia á Av. Getnlio Vdr
gas, Hansa - Idem.

5.644 - J'.:'ão Montoski .- Transferencia seu
nome imposto terreno com 304.000 m2 sito estra
da Bompland e adquirido de Alexandre Alexi -

Idem.'
5:645 - Stanislau Engel - TraDsferencia para Carlos KlHzke imposto terreno com 280.000 m2

sito estrada Faxinai ..:.._ Idem.
5.646 - José Hauck -' Transferencia paraJacó Ritzmann imposto terreno com 2.022.000:m2sito estrada Ribeirão Correa - Idem.
5.647 I Carnelino A. Fürster - Licença es

tabelecer Be com salão de cabelereiro e colocar
placa á Av. Cetulio Vargas, Hansa - Idem.

5:648 I Octavio Vieira - Baixa imposto sua
barbearia - Idem. .

O Secretario Municipal.
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5580 - Gustavo Lange - Requer licença
�O:lstrução maosoléo sepultura de Alfredo Langeinhumado cemiterio de Itapocusínho e colocar
reapectiva inscrição - A' vtsta da íntormaçäo, I
como requer.

S 602 - João Sagansky -- Transtereneta seu
nome imposto bicicleta ãdquírlda de Artur Emen
doerfer - Idem

5.603 - Otto Lemke - :Llcença construção
maosoleo sepultura de Jenny Lulza Ottilia Lern
ke ínhumada cemtterto Rio da Luz e colocar res-
pectiva ínsertção - Idem.

.

5 605 - Alberto Murara - Transferencia p.
Nizio ChristofolinJ imposto terreno com 250.000 mz
sito estrada Braço Ribeirão Cavalo - idem.

5.606 - Theodoro José Wolf - Transteren
ola seu nome imposto bicicleta adquirida de Al
frede Klug - Idem.

5607 - Psulo Horongoso - Transferencia
seu nome imposto relativo terreno com 108.208 m2
sito estrada Jaraguá-Alto e adquirido de Walter
Marquardt - Idem.

.

5.608 - João Pedro Luiz - Transferencia
para Glardíní Luiz Lenzt e Angelo] Flortaut im

. posto terréno com 385.000 m2 sito estrada Itapo
cu.Hansa - Idem.

5.609 - Alfredo Heldorn - Transferencla
pars Luiz Dorn tmposto ; relativo terreno com
140.000 m2 sito estrada Itapocusínho - Idem.

5.610 - OUo Schmidt - Transferencia para
Guilherme Butzke, imposto relative terreno com
145.000 m2 sito estrada Tres Rios do Sul - Idem.

Dia 12

---

Sabado 5 de J unho de 1943Correio do Povo

CAPITAL SUBSÇRITO E REALIZADO 6.000:000,00
. Acencia : )ARAGIJA'

Rua CeI. Emilio JOIifdan,115 - Caixa, 10 - End. lelenr. INCO
MATRIZ: ITAJAI

ENVELOPES �/'"
.

MINISTERIO DA GUERRASJJ IJDE ó(? 'D sa R, Militar 16a. C. Recrutaß}e}lto Militar
• j>� • Junta de Alistamento Militar de

�'\),�.>.:::'\'\ Jaraguã·�"::);\'.'" Edital de Convocação
o Ten. Leonidas C. Herbster, Presidente d&

1"�'1l
[unta de Alistamento Militar de Jaraguá..t1-� FAZ SABER a08 respetivos Interessados, que�� foram convocados para o Serviço Ativo do Exer-

j} cito, os sorteados da classe de 1921, abatxo rela-
;_" o

• eíonados, 08 quals deverão se apresentar nesta.
REFRES�ANTE _ DIGESTIVO Junta entre 15 e trinta do corrente, atím de se

ANTI-ÁCIDO _ SABOROS� rem encaminhados ao P. e. anexo 60 13. Batalhão
_.....liíoijJJjiiíIii. ds Cacadores.
I \ Jaragná, 1 de junho de 1943.

.

O Presidente da J. A. M.
Ten. Leonídas C. Herbster
O secretarío da J. A. M.

Artur Mueller

Filifl-iS em: Blumenau, •

Brusque, Florianopolis, [oinvile, Lagese RIO do Sul; ·Agencias em: jaraguä, Caçador, Creciuma, La
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e
Tubarão; Porto União' Sub-Agencias em : lndaial Hamonia, SãeJoaquim e Tijucas: Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taíó o
Urussanga, Em instalação' Canolnhas, Orleans, Salto Grande,Rio Negrinho e Araranguä -

Faz todas as operações bancarias no Paiz,
como cobranças, descontos e caução de titulos de exportação e .outras operações de credito; passes paraas pnncrpais praças do paiz , medi .nte taxas modicas.
ABt:?NA �� C/CORR_ENTES OS SEGUINTES JUROSA disposição, sem aVISO, com retiradas livres Um valioso atestado sõbre OI .Ieltol

p8r� quaisquer irnportancias 2 0/0'1
do Xarope Toss

Com avrso previo-íretiradas diarias até 1•.00000) 3 % Não há melhor �omprovacão 1a efl·

Depósitos Populares Limitados (até 10 milc;u. ��g��ia�eO�i�ii��;d�coasm��!ojádg u���a��zciros) deoositos iniciais a nartir de 20 00 E assim como a d.eclar_ação acima, do

b " sr, C. C. M., do RIO, sao Inúmeros ossu sequentes a partir de 500 4 % atGstad:'s sôhre a ação poderosa do
P f· d 6

'
Xarope Toss no tratamento das tosses,razo ixo e meses 5 % gripes, resfriados, bronquites e coquolu-Prazo fixo de 1 ano 6 % ebe, pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sobre ß8Os [uros são p"�os it I' d .

t I
vias respiraterlas ..c:.o OU capi a rza os semesj ra mente o Xarope Toss não contém narcóticos,A ec

.,

b d . nem tem oontra-indicação. Póde ser usaonormo e a ose a prospendade docomsl'gurancavoradultosecrianças.
. Com S�\l5 elementos perfeitamente do

sados e escrupulosamente manipulados,
o Xarope Toss atúa sôbre a !lora micro
biana, por sua ação antísséptica. Elimina
as toxinas, com seus eleitos nos intesti
nos e nos rins. Regula a circulação san
guinea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sôbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e tor
talece as mucosas da traquéia e dOI
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resíría

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vidro e defenda sua saúde, logo ao!
primeiros sintomas destas ateccões daa
vías respiratorlas com a ação segura
lIeste medioamento efJcaz. Vidro: 5$500.

Em todas as boa� farmácias

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

"Finalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violenta"

NOMES FILIAÇÕES .

Haroldo Antonio Morais
Casemiro Francisco Schwírkoske
José Germano Borck
Erich Carlos IStamerjchan
Egldío José Voltolini

-

Henrique Miguel Prziesny
Bruno Rudolfo Scherbel
Euclides Romão de Borba
Helmuth Alberto Fischer Jr.
Leopoldo Emílio Larsen
Alfredo Otto Lemke
João Carlos Kuehl
Martiniano- Bebasttao R. da Silva.
Pedro Miguel Samorski
João Miguel Watzko,
Pa ulo José eogrosai
Bruno Emilio Krueger
Erico Max Paul
Bertoldo Carlos Bansen
Angelo Henrique Larsen
Vitorio -Iosé Felícíano
João Antonio Pilsewski
Otto Ernesto Pfau
Alfredo Isidoro Gabriel
Fides

.-' Paulo Oscar MathJas
Helmuth Emilio Schroeder

.

Bernardo Guilherme Sacht
UrbaDo João Diogo Correa
Pedro José E. Pereira
Ricardo Germano Kopsch
Oswaldo otto Krauss
Willi Guilherme Guenther
Ervin f.Iitz ""Rueckert
Leopoldo Ricardo Roweder
RudoU Alberto Hornburg
Julio Maria Rosa
Antonio AthaDasio PiI:.heiro
Alfrado João Schloesser
Francisco José Hreiaemann
Bruno Brnno Gessner,
A rdovino Cesario Franceschl
Alexandre João Voltolini
Ewaldo Ricardo Hornburg
Ht.'lberto Alberto RlldueDz
Caio Proto Rosella
Alfredo Jürge Engelmann
109.0 João Sabino
Afonso Alberto Jacob
Waldemar Otto Poleski'
A'fonso- Paulp Sohn
Francisco Vilhelm Born
Alfredo Alberto Larsea
Adolfo Guilherme Born
Paulo Belmiro João dos Santos
AHredo José NOW8k
Venicio João Carlini
Eugenio Otto Mueller
Herberto f:ederico Eagelm!lnn
Faustino Antonio Demarchi

Jaraguá, 1 de junho de 1943.
Artur Muellel', Sellr. da J. A. M.

.

Deposite as suas economias no .

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

Sabados : Das 9 ás 11,00_

Ginásio Parthenon
(sob. inspeção federal permanente)
Diretor' Dr. Luiz AníbaJ Calderari

�tRHENTo
",ttlEIROS

1
....

'\ -.t

Rua Com Araujo n 176 - CURITIBA - ParanáEstão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental

Faculdade de Comercia do Paraná
(ESCOLA. REMINGTON)

Fiscalisada pelü Governo felleral
CURSOS: Proped( I'tico, Perito Contactar e Au
xiliar :je comércio.

.

Internato e Externato.
Aulas de datilografia

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Av. Getulio Vargas, 160 - Tdlfone, 34
Residencia: Mal Deodoro da Fonseca, 814

Dr. Walter Stueber
Cirurgião - Dentis ta

(Pela Universidade de Minas Gerais)
Comunica ao distinto publico de Jaraguá que depois de lon

go curso de especialiii�ção em Belo Horizonte e outros em� S�oPaulo e no Rio de Janeiro est9beleceu-se em C U R I T I B A diS·
pondo de sua habilidade especialment� - no tratamento dos
canais focos é quistos SEM OPERAÇAO E SEM ELETRICI",
DADE '(com obtUlação completa dos canais - comprovação
radio-grafica) e - no tratamento restaurador "or tracalho ma·
nual a rigor, técnic� americana._

REIMPLANTAÇAO DENTARIA
Edificio "Sul AMERICA" 4 andHr - sala 402

Máquinas operatrizés
Máquinas de escrever e calcular
Motores elétricos e conjuntos para luz

�aterial elétrico para instalações
Arados e Descasca.dores de arroz

Bom b a s, Valvulas de pe
Serras circulares, de f ita, para engenho, de atorar
,Rebôlos de esmeril

Ma�eira· em lúrus
Compramos de diversas qualidades

Trator com a

soe. IGUASSU' LTDA,.
RIB. MOLHA - : JARAGUAVal�ulas para vapôr e ar, Maoometros e Gachetas

Material de transmissão
FEBRESI

Aparelhos de. só�da á acetileno e á eletricidade
Material de soldagem (Sezões, Malárias, Impaludismo

Maleitas, Tremedtira)
Ferramentas Oleos e Graxas Curam.se' rapidamente com

"Capsulas Antisezonicas
Minancora"CARLOS HOEPCKE s. A.

COMERCIO E INDUSTRIA
Matriz: fLORIÁ.NOPOLIS - Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU
ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario em TUBARÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I , Registro Civilll"'o""nt·o" Social

t t t In a (] sportlva" I (] I r (] n s (]
Artur Mueller, escrivão e O· '-' � I I �

sau os a oe (j (j
.

.

(j i u (j rrl�:�;!:.t�?-s�::�·�l:;:': Mentalidade dê "cascudo"
Faz saber que compareceram

/

Quando se pense na vi�a e que nós assaltam as dificul-
no cartorio exibindo os doeu- dades Não sei se com lodos e asszm.

.

mentos exigidos peta lei .aílm Oric.-se, assim, u'a mentolidade ao sf!'bor dos âia» cor-

de se habilitarem para casar-se: rentes. Raros togem a essa dura cont�ngencza:.
,

Edital n. 1515 Os dias vão passando, as �urp?·esa.s vao aptn ec.endo, a
'Francisco Jocobi, e Ernma menialidade vae ss tOI'mando. Esse fataiismo. porem, e velho.

Mancke Creio que devia ter se (armada assim a mentc:lida�e de nos:
Ele, brasileiro. solteiro, lavra. Pai Adão. De outra jorma não se eonrormaria tao bem co

dor, nasceu em em joinvile em as Surpresas dos dias de após Edem.
.

.

II de outubro de 1916, dornici- N6.� temos aqui em peixinho, CUJa carne - ,dzsem - sa-

llado e residente nest e distrito borosa, que 'Vive iioremenie nas aguas de «Jaraquà» e de «Itapo-

em Itapocuzínho sendo filho dê! CÚ» d
.

Ouilherma Jacobi e de Matil-
.

Apelidaram-no de .cascudo s , E como casc:" ,o nae v�ven·

de Rosa da Sílva. do conformado até com ° seu aspéto pouco simpático. �em iam-

Ela brasileira solteira lavr s- Qe� a sua mentalidade. Sã quanda outros int?'usos, ,,!as ass��
dora nasceu em joinvile em 11 ta-lo na sua toca êle se reooita e faz torça. Fora � a� vive li:
de fevereiro de 1920 domicilla- vremente como outro qUéllquer, despreocupado, conf01'mado.
da e residente em Bannnal mu- apenas «cc;;scttdo». Mentalidade elasiico, essa dos «cascudos».

nicipio de joinvile [sendo filha GIL VAZ.
de Fred rico Mancke e de Au-

gusta Golz Mancke.

[araguã, 27-5 -43.
Edital n. 1 516 faz anos' dia 1. o [ovem

. _:_Já se encontra entre nó�,
Ervino Augusto Carlos Vier·

Mario Mahfud. filho do completamente. restabeleci-gu!z P. Tecla SeH,
d V I O Bala

Ele brasileiro solteiro lavra- saudoso Tufi Mahfud a, a sra. a etra Lr.
-

dor nasceu em em jaraguá em

�

_ Dia 2 aniversariou a lha. digna esposa do n05'

30 de novembro de 1919 dorni- Sra. Wanda Nieoluzzi, es so presado amigo dr Al
ditado e residenre neste distri

PO"'8 do srl Venancio Ni- varo .Batalh_a, dtr�tor do
to em Rio Serro sendo filho de � .

S J
-

Rícardo Viergutz e de Berta S. coluzzi, habil tipógrafo. Hc:spltal � a� ose>.
•

Viergutz. _ Tambem dia 2 fez -re: subme.lldo .a uma m-

Elf! brasileira solteira lavrado-
anos FI renhorita Irêne ter vençã.. �HurgtCa,. o s.r.

ra nasceu em J Hraguá em 30 de F
.

O M thlas propnetariO
novembro de 1924 domiciliada Vcigt, filha do Si. rancls

I
sear a ,

e residente neste distrito em co A. Voigt do cCentral Hold».
Rio Serro sendo :filha de Hen· -- Nu dia de hoje mar-

rique Seil e dp. Hedwig S. Se:l.
ea mais um notalicio o te-

Arnolcio Schwartz Junior e
nrnte Leonidas C. Herbs-

Hilda Wachoiz.
-

s\ marn ...

Jaraguá, 28-5 -43, ter, prefeito municipal. -n� S O $e- _/t•.
Etlital D. 1517 - Tambem hoje fez angs .V:cô,O S ct;;;,.I'{:.

Arnoldo Schwartz funior e Hil- a senhorita Leonor Voll- ��t:� oS �
da Wachholz. ,

'

rath. filha do sr. T. Voll' �
Ele brasileito solteiro lavra rath, de Hansa. '

dor nasceu em jaraguà em 16
_ faz anos a 9 do cor' tde Agosto de 1922 domiciliado _

e resdente neste.distrito em e' rente a snra. Maria Lenzi, .,

trada Jaraguá sendo filho de' esposa do profes!'or sm.
Arnoldo SchwRrtz' e Selma H. Oiardini Luis Lenzi.
Schwartz.
Elll brasileira solteira lavrado

ra 'nasceu em Jaraguá em 31
de dezembro de mil novecentos
e vinte e dois. domicUiada e

residente neste distrito em Es
trada jaraguá. se do filha de
Frederico Wdchholz e de Laura
Wachholz.

Jaraguà, 31-5-43.
Edital n. 1518

Modesto Deretti e Melania
Berri
Ele brasileiro solteit o lavrador

nasceu em Luiz Alves em de
zeseie de janeiro de mil nove

centos e quinze, domíciliado e

residente neste distrito em Ri
beirão Molha, sendo tilho de

José Deretti e de Luiza Deretti.
Ela brasileira �olteira lavrado·

rã, nasceu em Indaial em vinte
e Nove de dezembro de mil no·
vecentos e dezoito, domicíliada
'e residente neste di&trito em

Ribeirão Molha, sendo filha de
Vicenzo Berri e de Roza BerrL

Jnraguá, 31-5-43.
E para que chegue ao conhe

cimento de todos mandei o pre
sente edital que será publicado
pela imprensa e em cartorio on·

de será �fixado durante 15 di�s.

Si alguem souber de al

gum impedimento. acuse

os para os fins legais.'
Artur Muller Escrivão e

Oficial do Registro Civil

Fundada em 6 de abril de 1943

"Capítulo I tulr procurador; presidir as assembleias gerais,
sessões da diretoria; controlar contas e despesas
junto com o tesoureiro, essínar valores e eheques,
nos limites dos bens sociais da mesma.

Art. 15 - Ao secretario compete: redigir as
atas das .sessões e assembleias, tendo a seu car

go todo o arquivo, correspondencia em o!dem .e
em día, Havendo substltuíção em seus Impedi
mentos.

Art. 15 - Ao tesoure Iro compete escriturar
8 receita e despesa, promover cobranças e outras,
vlsadas pelo presidente as contas prestadas, obe
decendo ao que dete rmína o art. 13 destes esta

tutos o o art. 14·
Art. 16 - Ao capítão do quadro compete: a)

A organisação do qu-adro, dirij'r os trein�s e co�
petições desportivas, tomar as nece�sar18s �rovI
denotas ncs acidentes e outros oeorrídos em Jogos.

Art. 17 - Ao guarda.esporte compete: zelar
pela bos conservação do material desportivo a

seu cargo.

ANIVERSARIOS ENFERMOS

..

Capitulo V
Das essernblelas gerais da diretoria

Art 18 - Os socíos reunir-se äo anualmente
em data' previamente avisada pela diretoria, no

espaço de 15 dias para elejer a nova. diretoria:
.

Paragr. 1 - Em qualquer data, segunrto o

art. 8 dos 6statutos.

Paragr. 5 - A diretoria deverá reunir se ao

menos uma vaz no mês e mais si houvGr convo

cação especial,
Art. 19 - De todas aB assembleias e sessõe 8

legtlis fazer constar em atas e por todos assina,
dos.

Da sociedade e seus fins
Art, 1 - Com séde. no salão Gusts vo Hen

schel, sito á localidade Vieiras, esquina Itapocu
sínho, distrito do muníeípío de [aragnà, Estado de
Santa Catarina, foi íundada em 6 de abril de 1943
8. cSociedade Esporti'fa Víeírense- pelos srs. Lau
dellno Soares, alfaiate;'Reinoldo Vogel, lavrador;
Bertoldo Bolduan, lavrador; Oscar Eggert. lavra
dor; Frederlco Koehler, lavrador; Emilio Silva,
Iuncíonarto municipal; Ervino Sohmnt, lavrador.
todos de maior edade e brasileiros natos.

Art, 2 - A soeleddae óra Iundada tem pc r
1im o desenvotvtmento físico dos seus associados
pela pratica do esporte de tutehol. jogo de bocce
(bolim) aos demals sectos e convidados.

Art. 3 - A exlstencta da sociedade ê por
tempo indeterminado e só [poderá ser dissolvida
quando na mesma só houver sete 80ci08- ativos e
cin co contrí buintes.

Capílulo II

Dos seclos e da sua admissão
Art. 4 - Os socios dividem se em duas ca.

tegorias: ativos e contribuintes �o!e honorarios no

que houver margens pata tal. ,

Paragr. 1 - Ativos serão os BOCÍOS que fo.
rem admitidoB e licenciados pelo capItão do qua·
dTO e cancha, uma vez os mesmos estarem qui·
tes com a sociedade, pOdendo tomar parte fiuS
treinos e competições de qualquer natureza, cons'
tantes nestlJs estatutos.

Paragr. 2 - Contribuintes serão os socios
que forem admitidos, 'concorrendo com 8S joia8
e ,mensalidades adeantadamente, que pawa esse
fim ficarãg estipuladas em primeira uSBemblea ge
ral e legal.

Art. 5 - A 8vciedade admitirá soci08 ativos
sendo brasileiros fiat08, podendo ser coatribuin
tes os sem distinção de credOR e de nacionalida.
de estrangeiras dentro das restrições impostas por
leg:slsção vigente' ou que v�nha futuramente vi
gorar.

Art. 6 - Menores de dezoito anos poderão
ser sDcios ativos mediante licença dos 'pais.

Art. 7 - Os socios_ só poderlio ser admitidos
pela diretoria, que em reunião apreciará as ad
missões on não, e esta não se obriga· a alegar
motivos em caso de regeição escrutinia.

Capitulo VI. .

Dus pcnalidadE.s
Art. 20 Od SL,cios ativ06 e contribuinteJól

uma vez admitidOS uos treinos e competições, n08
festejos, bail!?s e outros· divertlme-ntus Hc�tos d�
vefão respeitar as order.s emaDadas da dIretorIa
e do 'capitão desportivo, bem como das comissões
de festejos, podendo, em reincidencia ser Imulta.
dos, sUllpensos e até eliminados, conforme a gra
vidade da falta.

.

Art. 21 - Serã eliminado todo socio que vo'

luntariamente vir prejudicar á sociedade e no a

trazo das mensalidades no maYimo de tres mêses.
uma vez que nãõ seja por força maior.

Capitulo VII
Disposições gerais

Art. 22 São censlderadBs estranbas á 60

Dos direitos dos socios ciedarIe as tJe�s08s nã,) residentes no recinto on

Art, 8 - Os socios contribuintes quites com de funcionar a sociedade e que não sejam- soci08
a sociedade gozarão o direito de presidir qual apesar de estarem em condições <Je o serem

quer reunião, baile, festa, competição despo�tiva Paragr. l.:'nico - Pessoas estranhas só se

súciaI, podendo fazar-se acompanhar de pessoas räo admitidas ncs b&iles median te convite� emiti
de sua família, bem como ao comparecimento âs dos pela diretoria.
assembleias gerais, propor, votar e 8er votado, Art. 23 �- Os presentes estatutos foram apro
uma vez sendo SOCl08 maiores de dezoito anOB' vados em assem,bleia geral realirada em 6 de

Paragr. 1 - Os SOCiOB ativos, alem d08 di· abril de 1943.
reitos a dos contribuJntes-, admitir se-ão nos trei· Art. 24 - Os presentes estatutos poderão ser

DOB e competições uma vez escalados }Jelo capi- modificados em �semblp,ia8 gerais, no todo DU em

tão do quadro. ' parte, quando se tornar necesselio.
Paragr. 2 - Os Bocios poderão requerer as Art. 25 - Nem os membros da diretoria nem

assembleias para aceitar competições em epoca 08 associados respondem subsidiariamenie pelas
improvista ou improvisada. ' obrigações da sociedade. _

Art. 9 - Têm por obrigação os socios· contri Art. 26 - Os casos não previstos nestes. es-
buintes respeitar e observar os prese[]tes estatu; tatutos, serão solucionados pela diretoria, quan�o
t08, zelar pelos, interesses sociais, cabendo aos lhe for üféto e pela assembleia geral nos demSlS
8Ocios ativos os mesmos deveres. cas'9s. .

- =--'=====-====�

Art. 27 - Uma vez dissolvida a sociedade os Dr. Alvaro
bons f-xistentes serão revertidos e doados á qual' Batalhaquer associação caridosa da comarca ou dentro
d:l Estado de Santa Catarina. MEDICOJaraguá, 6 de aDril de 1943.

O prf'sident3 : Laudelino Soares CIRURGIA, PARTOS, MO-
1.0 secretario: Reinoldo Vogel LESTIAS DE SENHORAS E

2 o secretosio : Bertoldo Bolduan CRIANÇAS

1.0 tesoureiro: OS'Jar Eggert DOENÇAS INTERNAS E

2,0 tesoureiro: Frederico Koeh}er TROPICAIS - DOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA-

Diretor Esportivo e RIAMENTE NO HOSPITAL
GuardR Espol'te: Emillo Silva I

SÃO JOSÉ
Capitão do Quadro: Ervino Schmidt. ATENDE CHAMADOS, A

I QUALQUER HORA IRua Preso E, Pessoa, 206

Capitulo III

Capitulo IV

Da administração da. sociedade
. Art. 10 -- A administração da sociedade se

rá confiada a uma diretoria eleita anualmente e

�m data iixada, e compor se-á dos seguintes mem
bros : presidente, 1.0 e 2.0 secretarios; 1.0 e 2.0
tesoureiros', guarda-esporte e capitão do quudro.

Paragr. Unico - O presidentA será subiltitui
do em Beus im�edimentos pelo 1.0 secretario.

Art. 11 - As diretorias scrão serão sempre
compostas de socios eontrlbuintes e stivos sendo
brasileiros catos.

'

Art. 12 - A diretoria da sociedade, dentro
da sua atribuição legIlI, compete; a) organizar tor
neios, festas, bailes sociais e diversões licitas aos

associados, b) autorizar despezas da sociedade.
Art. 13 - Ao presidente compete: represen

b,r jndicial, extra e oficialmente a sodedade
quando houver necessidade, sendo lhe outorgados
para tanto plenos e ilimitados poderes; consti·'

Reconheço verdadeiras ',s firmas �upr& de
Laudelino Seares, Reinold{) Vogel. Eertoldo Bol.
duan, Oscar-J�fggert, Frederic.,Q Koehler, Emilio
da Silva e de Ervino Schmidt, do que dou fé.

Em testo. <S. P.) da verdade.
Jaraguà, 1.0 de Junho de J 943.

Mario Tavares da Cunha Mello
Tabelião.

Proibição
Proíbo terminantemente ao

meu visinho Domingos Reck Ju
nior a soltar seus animais nas

minhas roças onde estragam as

plantacões. Em caso contrarit>
não me I esponsabilisarei pelo
que acontecer possa aOI seus

• .;;0-
ammals.

Vende-se
ANTONIO RECK. uma chacara, sendo um

morgo de teira, com ca·
sinha de madeira" situa
do aos fundos da rua
Marechal Deodoro, 'pet.
to da ex praça de es

portes do Aimoré.

Proibição
Agradeço ao meu irmão Antonio
Rech, e peço que retire dentro
de 20 dias a cerca que esta so'

bre meu terreno, bem como não
admito que nenhum animal de
sua propriedade passe para meu
lado.

Domingos Rech Junio?'.

Guilherme Winter.
Informações na oficina

Jorge Nimann.

LouresInstituto ROf: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. Fonp, 334. JOlNVILLE

,

O leite materno tem uma- ação salutar na

qualidade tisica e ps(quica da criança.
,

.

LACTI FERO é um poderoso regane-

rador orgânico e um filimo gerador de leiie.
Peça à sua Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 - S. Paulo

AG. P'ETTrNATI

PrEcisa-se da 4 a B op9rarios
com bons conhecimentos no PREPARO DE DOR
MENTES pala a Estrada de ferro. Paga Sé bem.

Mai!; informações com o prof. Oiardini Luis
Lenzi em Nereu Ramos.

Jaraguá, 1 de junho de 19�3.

.--

LAVANDO-SE. COM () SABÃO
�f>.\\}.O VIRal'- ,

,) �DA �çi1j
(�WETZn INOUSTRIAL

,

JOINVIlLE Virgem Esp e c i ai idad e
da elA. WETZEl INDUSTRIAL - JOINVI�E. (Marca registrada)

POUPA·SE TEMPO, DINHEIRO E ABORI:{ECIMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


