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ZURIQUE- Informam reinar grande confusão em Berlim, onde se verifica desusado movimento de

autos transportando documentos dos diversos ministérios para íéra da cidade, por temor aos incendios �

Caixa Postal, 12 Diretor .proprietario: H O N O R A TOT O ME 1. I N Edificio Proprio

.epois da Dou-'No.va_Denomi
trina· o Hoinem naçao p�ra

, daraguá(Especial da U, B, I. para "Correio do Povo")
,

Brito de Macedo este bem o termo - a es

Tem se escrito muito no
tranha personalidade á com- Dentro em brevê deve- O processo, para essa Apelamos para todos

Brasil e no mundo sobre preensão do mundo Lud- rá ser posta em execução escolha, já em uso, em os habitantes do munici

a doutrina politica que wig faz uso de uma lin-
a lei f(lderal que estatue outras partes, e o do ples- pio.para que não se esqui

orienta, ha mais de vinte guagem clara e penetra na não poder existir no pai? bicito. O povo escolherá vem de apresentar suges-

vida de um dos mais ía-
,",

ânos os destinos da Rus- cidades com a mesma de- portanto, o. nome que tões, que serãosbem ra-

mosos e controvertidos Ii-
.

"I J'
,

f
.

sia
!lominação,' subtitüirä Ó g orioso a-: cebidos, e que SI 01' pos-

D' deres ;:oliticos da Europa, Essa loi visa, principal- raguá. .' sivel deverão vir acompa

epoimentos os mais im- Para quem leu os depci-
portantes, subscritos por mentos do Deão de Canter-

mente, o fim de pôr ter-I Por essa razão, devi- nhadas das razões quo

g a des no S da C It
1110 á confusão reinante damente autorizados pelo [ustífícararn a escolha.

r n me u ura bury e de Daves sobre o
, si' t

nesse setõr. sr. Tenente Prefeito Mu- Como primeiras suges-

univer a, surgiram em 0- regimento sovietico, a lei-
.

I

d " d t
Não resta' duvida, de nicipal em colaboração tões, alvitramos os nomes

as as mguas, e sor e tu ra dessa obra é indispen-
q e hoje di q asl q

que é. sob todos os as- com o Conselho Nacional "Municipio da Paz"-

u em ra u ue savel, porque retrata o ho-
todos nös sab mos as mo

péctos, acertadissima a de Geografia, abrimos "Cidade da Paz" - "Pro-

v e mem, quando aquelas fl-
diftcações

:

t d idas medida, pois que )'{i se por nossas colunas, um gresso" - nomes que dis-

I In ro uz no xam a doutrina.
regime pelo herdeiro do Estames vivendo uma

tem constatado de sobe- concurso, á guisa de ples- pensam justificações e

pensamento oolitico de Le )'0, 08 graves incovenien- bicito para esse fim. Ca-, que em hipótese alguma
.

-

fase de curiosidade espiri-
nine

tes que acarretam essas da um poderá enviar 8 poderão ser. levados a:,

• . tual. Entendemos que ideo-
_:;;r'

. Mas se todos sabem que logias politicas e regimes
igualdades de nomes sua sugestâo á nossa re- conta de definitivos ou

m is o d s
(\ caso de correspon- dação á Avenida Getulio oficiosós.

o co un mo c n e cen- não podem ser transporta-'
.

I
,.. V 350

_

deu com certos principios d t d d
der eia posta, dirigida aargas n. Novo Gerente

capitalistas, graças á pias
os, en o ,ca a POV? o nc ssa cidade, antes de """.._""""........."""".........

ticidade inteligente de Sta-
governo m�ls compat�vel aqui chegar, terfeito via- Interessante preces-

Comunicá-nos a «Sãó'

lín, poucos conhecem o
com o seu emp.eramen o � ,�ens de turismo a Ala- d'

Paulo» Cia Nac. de Segu

homem taciturno que tornou
com?s suas tradições. Ma�, jôas ou Goiaz, e petições SO instaura o contra ros de Vida que, em da":

posslvel a derrocada do Ptor
ISS(\ mheamo, nhecessl- daqui encaminhados� se-I a Prefeitura de Sa-o

ta de 1 do corrente. assu-

sonho de Hitler, da indi-
amos con ecer os omens

guirem para o Norte ou
miu a gerencia das Sucur-

vidualidade que transfor I e as concepções das outras o Centro do pais, ..
afim Paulo sais do Paraná e Rio Oran-

, f lid
nações para que possamos de serem informades pro-

.

(
de o sr. Kyelce A. Correia,

mou um pais a I 0, como melhor defender e resguar- ," _
S Paulo, - A. N.) - .,

era a Russia, na força mí- dar as nossas
telando de�t arte soluções Recentemente foi julgado jetou que a obra valori-

litar de alta capacidade e A I it d "STALIN"/ urge_ntes. e por todos co- no foro localum dos mais zava enormemente o tre-

efiLci,encia que é hoje. de E��t(.�cj�ig, pôe a nÓ nhDe?ld�. ferid I'
curiosos processos de in- cho visado, oferecendo-

_ Ivro�. sobre a co�cep- o homem que na luta com ispoe � re eri a er, �enização que já se rea- lhe um cruzeiros por me-

�ao politica rnss� existem Trostky, provou que a obs- que e�lstll1do du.as o.u lizaram �m Sao Paulo. troo

tr:umeros,. t,raduzldos pa!a tinação fria pode vencer
mais Clda�es c_om identi- Na .Avemda 9. de Julho Tratava-se de 45 me

o nosso idioma, o que nao muitas vezes a astucia dos
ca de.nomm�çao, c�be.rá abriu a Prefeitura uma tros, portanto 45 cruzei.

sucede com os que fixam homens superiores
á mars antiga, o direito pequena praça redonda. ros. O caso foi parar em

a personalidade ,de Stalin,
'

de conserva-Ia, obrigando Terminada a obra, veri- Juizo e ojulgamento ago-.

homem discutido. de quem Festa de Mossa Sra. do Rosario ás demais a mudar de ficou a direção técnica ra acaba de ser conheci- :

integralmente d i s c o rd o,
nome. municipal que era Iacilí- do; à Prefeitura teve ga-

quanto á sua orientação Deverá realizar-se no·"",�la. A medida vem nos atin- dade do transito a forma nho de causa e o pro- .. \

ideologica, mas de incon- 3 de outubro, .na visinTlá giro pois existem no Bra- recomendável seria a oval. prietãrio e contestante;.

testa,veis e excep.ci?nais localidade de Nereu Ramos sil.prios Jaraguá, entre Procurou·ã Prefeitura en- em troca de 45 cruzeiro'

'qualidades de admtnlsha- (RetorCida), a tradicional etés, um em Alagoas e trar em contacto com os que lhe serão pagos, terA.

dor e de chefe festa de N S. do Rosario. outro em Goi�z, e sendo "proprietários e todos con- de pagar as custas que.'

A' obra de Ludwig sobre Grande surpresa á Co· o nosso- um dos mai'. jo- cordaram, exceto um, ale· se elevam a mais de 2;,

o ditadr:r russo, agora tra- missão organisa para todos vens, terà por força de gando ql1e ai proposta mil cruzeiros,

duzida por Eduardo de Li- quantos hão de dirigir-se lei, de s�r novamente ba-=- não consultava seul in- Transcrita d� «A Manhã

'ma Castro, descobre - é aquela localidade. ti8aão." .

teresses. A Pr3feitura ob-I n. 645).
.
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Correio 'do Povo 2a' pagina
Santa Catárina

Por um mundo livre das
ameaças' e' da, violência
...

� Desejamos viver premacia no campo -levou certos elemen Ivres da supremacia cultura» ... (assinado).

unidos e livres das domestico que--como tos a colocar OS seus: no terreno internacio A VILA CAMAOHO,

ameaças p e r p
é t uas tivemos ocasião de Interesses de classe nal.. dos seus resul- Presidente do Mexico,

que derivam dos que assinalar durante o acima dos interesses tadosconstantes quais num discurso pro

se batem pela supre' período em que se gerais. E,. por fim, sejam a violencia, 8. nunciado em Monter

macia. Livres da suo preparou esta guerra desejamos' viver li· morte e a rum a da rey.

[araguä, 25 de Setembro de 1943
Santa Catárina

fI equípe da fírmc Gosqh, levantou �rmllaurn'te=

meIDlte o �rllmdn!), tarnde 66C@men:llar� =c Taça llUA\CI8IlUJe10
,

.
\": ,�
;,�t,""'-:3V·

A; xäda que seguirá nó pro
ximo dia 3 á Joinvne�"
. 5- Tomar conhêcimen
to das ultimas res;�,luçCies

• Do D. P. da A. A Bra-'da LJ.D e
sil, recebemos para divul I 6 Convocar os �elemen

gação, o seguinte comuni- tos escalados pari�',,�parti
cador=Em sua ultima reu- i cipar no Jogo de go.mingo

Patrocinado - pelo Clube nião, a Diretoria tomou as [com o Gloria. ��!, .

"Aimoré foi' organisado um seguintesxresçluções: I ;� ___;"

e ás que se fizeram tornei.o 'de Xadrez, para_ 1-. Cong�atular-se �om

represen tar-se. : ser d�sputap<? entre os seus o �ehz eXlto. do fes!lval
mt-Ih-I'R'. ,I'.

E
. associados.

. realizado domingo ultimo,

.

-Cor reio sporuvo.

I
Na séde do Clube, jà se e agradecer ao «Jazz Gra-

fez-sé representar .na acham aberta� as inseri- rany- p_ela eXl?ontanea co-

de.dll!lres em'l bo·"nJi·u' ile
possoa de seu Geren-] ções que serao absoluta- laboração. assim como as . U .. U

ta-Redator- -Auxiliar I mente gratuitas. sritas. e demais pessoas ,,1.Is

Jairo G Vaz
'

II. A titulo de incentivo a que auxiliaram nos traba- BUerrO. Yt�� .

.'
.

Diretoria do Aimoré ofe- lhos da organisação. . ii�'h;,I:'

I
receu rico j.ogo de Xadrez, - � Lev�r a efeit? seu Washington. ;. U.-

,
.

Gomo pre":J1O ':0 vencedor. Balle .Social, na noite �e A Tezouraria da Nação il�
n QOloto nOQhan I Pela antm�çao que .se 9.de outubro no salaolf-ormou que nos doJs pn

U Ou u lilJOU II-I,:ota
nos �el0s e�xadns Buhr

. .

. melros dias do tercêiro em-

ticos da cldad.e e de se
. -:::- Constituir um.a co 'présiimo de guérna: no va

esperar o mal� absolut? ml�sao p�ra os festeJ.o!\ _dO Ilor de mil cento e�'noventa

Ort· t I �u.c�ss.o em mais esta util antversarl� .da assoclaça?� e seis ...milhões de, dolares

��U � Dallu�lran ��' iniciativa
4 Organtsar a embal O valor do.empre§tt�o �s-

O A
·

1° rö a r'\1"O
cende a quinze rrii] milhões

merlca M de dolares.

'do T'esto amanhã !Ir"

A convite do Q. D. São ultimamente vem treinando Regularização para

Lourenço, transportar se-á com .affnco para a peleja
I eleito de ap9senta-

amanhã para a vila de Rio em perspetiva. 'dOrl'ai:
do Testo o America que __

"

o "<3orreio" ncs Bspcrtes"
e��a�'

Xadrez• •

I Dl

..............................................................................................................................

il·,··��·'·11
Especialista em doenças dos olhos- ouvidos - nariz e gar

ganta. Consultório modernamente instalado em carater

permanente na cidade de Blumenau.

Rúa 15 de Nov.embro, 1393 (defrontc ao Hotel Cruzciro)
Operações nos Ifospitais

Conforme foi ampla
mente an unciado, rea
lizou-se domingo uI
timo nesta cidade, o

grande torneio «00-
mercial », que teve a

participação de 11

equipes represen ta ti

vas das firm as co

merciais e induetriais
de .1 ar-agua.
O conjunto da Fã

h rica
.

de Oalçados
Gosch�:Irll1ãoR S. A,
at u an d ú brilhante

mente, sagrou-se ven

cedor do in teressan

te festival, ficando

portanto de posse
transitot-ia do troféu
« Ri a chuelo» , o q u a I

possivelmente entra

ránovamente em dis

puta, em Março do

ano proximo vindou·

roo
'

Em segundo lugar,
colocou-se a eq uipe
da firma Breith�upt
& Oia,
Aos vencedores do

'Torneio, «Correio Es

portivo» orgulha-se
em en viar·lhes seus

votos de felicidades

não somente a gua

pa rapaziada como

tambem os eXIllOS.

srs. administradores

das firmas que sà·

grar,am-se vitoriosas

J A .H A 'G U A' UI i
,

�i I

Revejo jaraguá após uma

ausencia de 20 anos E que

surpresa agradavel, se me

depara aos olhos ...
Se bem. que por força de

continuidade, [araguá. es

sa cidade de perspectiva
promissoras engastada nas

entranhas das serras que a

moldura, tivesse de conti

nuar a progredir, uma for

ça existe que impulsionan
do a alavanca do progres
so. aceleram o seu ritmo

de desenvolvimento, dando
lhe aformoseamentee urba

nização
O seu sempre crescente

progresso para que venha

a nivelar-se com as suas

irmãs catarinenses, teve

nas mãos do seu atual

edil 1. tte. Leonidas Cabral

Herbster, o seu realisador.
Administrador fecundo e

laborioso, as 'obras que se

vem realisando sob sua

administração, são daque
las que merecem a maior

divulgação,-como um exem

pio de abnegação e da ni

tida compreensão dos de

veres funciónais.

A sua obra, que com favor

algum, póde-se chamar de

obra de super precisão
fi-cará graniticamente gra
vada para julgamento des

posteros

00::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8

Ro�erto
.

firan��erD
Lenha

Picada

de coivara la' qualidade
MBTRO CUBICO ou

CARRADA 12 cruzeiros

LBNHA PARA FORNO,
BTC. Entrega a domi-

cilio. PEDIDOS Á

RO�Hrto firan��elg
8::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::�::::::::::81

Crônica

��

!Ji ,\1
.

A cidade despe-se da I tração
laboriosa que honra

sua roupagem antiga, para I a sua gente. '

vesti;-s€ elegantemente e Diz um aforismo (. pelo
com bom gosto, acompa dedo se conhece o gigante»
nhando dest'arte a moder-] Ele adopta-se perfeitamen
ni zação que se vem p ra ti te ao P refe i tode Ja raguà :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

cando em todas as cidade Aí estão as suas obras

catarinenses o seu grande feito, numa

,

Tudo o que se vê é cons- compreensão exata do com [DE5 fiP fiRB CEtruido ou remodelado, sob primento do dever.

.

um plano pré-estabelecido Parabens a Jaraguá e ao

de boa estética, e de ordem seu povo, pela sua ascen

'
.

técnica. ção ao nixel dos grandes um J-orn II-stc,O palacio da Prefeitura, comunas catarinenses.
'

'

.

,

Cl
_

ostenta se pomposo ao E. P. S. .

centro de uma praça com

todos os requintes de har

monia decorativo.

-o seu aspecto intrinseco "Correio do Povo"
e extrinseco nada fica a

desejar e a sua construção
modelar suprirá "para um

futuro muito longiquo as Anual
deficiencias que su rgirem. Semestral
E' ele um indice arrojado
de quem trabalha e vence D1RETOR-PROPRIETARIO

seJ."vindo ao seu Estado e Honorato Tomellll Rfo, - M. - Preso sob

ao Brasil.
forte alucinação manifesta-

Ruas simetricamente tra- ReDATOR
da desde o falecimento de

çadas abrem-se e remode- Mário Tavares da Cunha Melo sua filhinha Maybe, o' jor.

Iam-se, para o embelesa-I _
_

nalista Mario Brandão que

mento da cidade. Praças GERENTE
militna na imprensa do

geometricamento traçadas Jairo Guimarãas Vaz Maranhão Baia e Pernam DESPERTE I BILIS
vestidas de jardins e illu. II

buco suicidou se depois de

minaç,ão do que ha de mais Administração e Gerencia: tentar eliminar sua COIT'- DO SEU FIGIDO
moderno, levantaram-se pa-! Avenida Getulio Vargas 350 panheira e outra filha.Da-

E Saltar:' da Cama DlsposJo para luda

ra harmonrcamente forma
F C

'

. P )' do o alarme chegou a Po-

rem o conjunto urbano da one, S - _alxa osta, 12

cidade. ,I..........,..,.���� I �ende-se
uma CA"�

P oas estradas, pont�s
I

.

12 comod0s R:aneh,)s

etc. Concluem o plano gt- AnunCiem nesta Folha 'G A
'

d

gantesco de uma adminis- A voz de Jaraguá �ragl�e, Ag1ua hf'nleanDa a,

etc. a \ua n aree a eo-

I �
·

I
doro, 1014 Mais informações

n U"trla com o sr. Rodol±" á Rua

� CeI. Procopio Gomes, 227 I
I
I WllilID�ilUlWJ$

I
/ I Sobremesa gostosa, alim,.U,I. ,do prel': popular..

"-

- t. II.
- E X P E R I M·E � T E �._

O Seléto de Bananal,
domingo ultimo, colheu no

vo e justo triunfo ante a

equipe da S. D. Bandeiran
tes de São r ento, vencen

do a pela alta contagem de

5 a 2
Gésto
do de um pái alu

cinado

desespera-
EXPEDIENTE:

'Rio, A. N, �! o Che

fe do Governo autorizou o

DAS? , o �studarO(um ante

projeto, que regu,la o tem

po de serviço l1lara efeito

aposentadoria dGfs empre

gados das empFesas parti-:
culares que venham a pas
sar para ,a Ad . Lnistração
do Governo Municipal Es
tadoal e' Federal.

Assinaturas

Cr. s 20,00
Cr. $ 12,00 GR�ililtE �ai r�lliln�iar �

iPr�mi�l' Bul�ar�
espectativ8 em torno �a peleja N lork,. U A ra-

dio de Berlim reproduziu

GLOnlA -I BRAS'IL uma informação da agencia

r' telegr�fica hungara, segun·

>
_

_

do a qUê.1 o primeiro mi

O vice campeão da 2a. sacional amistoso, que reu- ! nistro da Bulgaria Bogdan

Divisão da Liga Joinvilen- nirá duas equipes de real· Filof 'provavelmente re-

se de Desportos, enfrenta valô r. Inuncie.
rà amanpã, na praça de Na preliminar, jogarão I _

desportos do <alvi anil»· os quadros secundarios. I
local, a equipe da Ao: A -_

Brasil, e grande é a espec I Anunci�m nesta Folha

tativa em torno des.te sen- A voz de Jarllguá

Iicia. Mario desvencilhando

se entretanto 'dos policiais,
golpeou-se profundamente
na região do pescoço fale
cendo pela madrugada.

,
�-,�------

Gravatas, Camisas, Cuécas, 'Len
ços, Pelfumes, Roup�s feitas,
Meias e mil e outros . artigos
s6 na Casa BR"UIfNS.

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis. Se a bilis não

corre livremente, os alimentos não

são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-se abatido

e como que envenenado. Tudo ó

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

rá a causa.Neste caso,asPilulasCarter

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 outro produto. Preço: Cr $ 3.00

,l

�����������o���������

DR. LUIZ DE SOUZA

Associação Comercial e

�e Jaraguá II
I

Cartões postais
Lindo e variado

Sortimento
- Na Tipografia Avenida

'CL\LCl\DOZ
,

ASSEMBLÉIA GERAL

Pelo presente ficam convidados todos os srs. ,as

sociados destá entidade para uma Assembleia Geral

que deverá ter lugar no proximo dia 28 ás 20 'horas,
no Salão Buhr.

I

A ordem do dia é a seguinte: [

a)-Eleição da Nova Diretoria;
I

b)-- Tomada de contas da gestão anterior; I E,crilario : Av. Gelulio Varga�, 160 - Trltfollr, 34

c)-Assuntj:ra::,":'Sde S�te8JNÉ�o�i 19�3 11iJ1iJ����;�;�;��������1iJ

ADVOGADO •

II
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Corr�IO do PIVO 6a' pagiDa ,Santa Catárina.jaraguä 25 de Setembro de 1943

E.tl!fl!ilUfíl munieipíll
d� JilrilguiÍ

Rio Branco - A' vista da informação, como requer.
5824 - Alherto Kitzberger - Requer trans

ferenoia. para Jacob Becker imposto sua ferraria á
estrada Retorcida - idem.

5825 - Aloisio Staehelin - Requer transfe
rencir pa ra Bertholdo Doering, imposto sua bici
cleta - Idem

5026 - Arno Bertoldi - Requer transferen
cia seu 'nome imposto bicicleta adquirida de Leo

poldo Erdmann - Idem, idem, idem.

(Continúa no próximo número)

fnDreg�d� Procura-se uma

U U que tenha 'pra
tica de cosinha, Maiores
informações nesta Redação.

Sra. Maria Ignacia
Decorreú ontem a data

aniversaria da exma s ra.

dna, Maria Ignacia.
Requerimentos Despachados

"

"��v; ,

Dia 22-6-43.

':', .,>.,5805 Horacio Rubini - Requer transferen-

\'Qill:' pHra Paulo Schiochet, imposto seu carro de mo

I ,,',
lâ' (,Troly) - Idem:

,

<

�. ,�, 5806 - Ovídio Dellagnello - Requer tr-ansfe

r re"néia para Lino Piazera, imposto ter-reno com ..

} r:7435 mtrs2. sito á estrada Itapocú Hansa _. idem.

�i' -ro ;:' Dia 23-6-43.
r 'i<"< {

•

tJ
'-

;,··,y".5798 - Willy Gielow - Requer «Habite-so-
; para sua casa s/ n. sita á rua Preso Epit!tcio Pes

� :" soa: __ A' vista da informação, como requer.
f. "" - , '5800 - Walter Pico] i - Requer "Habite-se"

,II ;t�lj,ara sua casa sita á rua Benjamin Con8t,111t, 236
! ,> :"',iIdem. idem, "

r �:'� '%' 5808
- Eugenio Nicolini - Requer "Habite

(5elr.�para sua casa sita á rua Quilltino Bocaiuva,

�"l<�2.9 - idem idem.

.
' ;- 5810

- Mathias Scheuer - Requer trahster-en
r cia para seu nome imposto terreno com 35.786

� .�rritrs.2. sito á estrada Jaraguá e adquirido de José
f ..".

e. João Scheuer - Idem.

• ", 5811 -- Estefano Zipf - Requer baixa impos-

f ,to s/ sua sapataria. em Hansa Idem. •

� ",,,.!. �5812 --.e-arl?R Wengrath,- Requer tra nsfe

t
,t

'l'e.,.r9.LI-fl
seu nome Imposto terreno com 59,255 mtrs2.

;;�no á estrada Rio Novo e adquirido de Wall'y, WIi
'e Iy, Milda, Laura ') Waldarrrar Voigt -' ldem

, 5813 - José Kackzorowsky - Requer tr a n s

,Jeredcia seu nome imposto terr.m o com 88.196 m t.l's2,

sito -á estrada Rio Novo e adquirido d e Eduardo
t:,Schroeder - Idem, idem.

.,

5814 - Oscar Emilio Bornholdt - Requer'
," tr,�,..p"sferencia para Ad albe rto Kli ntwor t imposto
.st),í'í'bicicleta - A' vista da informação, como ro-

'.-;' ';"

.qper.

Dr.Waldemiro Inspetor Geräl
Assumiu ha dias a Ins-

-------

-------1
petoria Geral da <São Pau-

CASA DE SAÚDE lia» Cia.· Nac. de Seguros

R M I F
. Á de Vida, Sucursal do Pa-

ua " lor iano n, 1�2 - JARAOU

II'
At4-,!, B R'

Clinica geral, medico' - cirurgica de adultos e creanças _

rana, O sr. ,I 10 ,
1-

Partos - Didh -rrnia Ondas CUrtas e UII a-, urras _ ln-

I
bas.

dutotermt t - Bis u i eletr.co Electr-e-cauter! zação - O "Correio do Povü" não deve
Rai s Infla-vermelhos e niui, fallar em sua resl'd

.

.-==========:.....:==========-
encla.

- I
..:_ A Voz de )araguá �

1_-

Mazureehen

ft@gillro [iuil
Quo Siedschlag

Dia 26-6-43.

Artur Mueller, Escrivão e Oíí- EDITAL n 1170
cial do Registro Civil do t- Dis-

ANTONIO LEONI.trito da Comarca de Jaraguá, e
E J' 'II fa leceu re

Estado de Sta. Catarina, Brasil. ADELIA ZAPELLA. Ele,
m OtnVI e

faz saber que compareceram brasileiro solteiro, lavra- pentinamente á 19 do cor

no cartorio exibindo os doeu- dor, nascido em {\ ova
rente, o sr. Otto Siedschalg,

rnentos exigidos pela lei afim de
Trento, em dezoito de A _ pae do. no.sso amigo sr.

se habilitarem para casar-se:
"\

E S d h I
EDITAL n- 1169 gosto de mil novecentos.e ugerno ie sc a g, SOCIO

quinze domiciliado e re-I da Emp�eza de Transporte
ALVIN HOFFMANN e sidente neste distrito em

Frenzel
�i'

A.
HERT A MEIER. Ele. sol- Itapocusinho sendo filho

A Iamilia enlutada nos

teiro, brasileiro, pedreiro de Ricardo Leoni e de Ma-
sos pesames.

nascido em Indaial, aos de- ria Pedrotti Leoni
zeseis de novembro de mil Ela, brasíleíra, solteira,
novecentos e catorze, do- I d e um, domiciliado e resi-

rniciliado e residente nes
avra ora .nascida em Ja-

, .

d J h dente neste distrito em Rio
te distrito, em Estrada Ja- ragua em quinze e urr o

Lde 'I t
.

t da uz, sendo filho legiti-
ragua' Direito, sendo filho '1?1 novece�1 _O� e vrn e

mo de Guilherme Rux e de
de Wilhelrn Hoffmann e de e, quatro, doml�t1la.da (:' re

Berta Fischer Rux.
Be t Hoff

'sldente neste distrito, em

�Ia b �f�n . Itapocusinho, sendo filha Ela, brasileira solteira,
a,

.

rasl elr�, solteIra,

I de
Pedro Zapella E: de Ma- lavradora, nasceu em Jara

�ol�estlca, n�sclda em. Jo- ria dos Santos. I guá
em trinta de novembro

Il1v�I�, aos Vll1t.e e cInco t 16-9-43 de mil novecentos e vinte
de Julho de mIl n0vecen�' e quatro dom.iciliada e re-

tos e dezenove, domicilia- Edital n 1171 sidente neste distrito lern
da e residente neste dis- Ervin Rux e Alida Horn- Ria dd Luz' sendo filha
trito em Ja�agua' ES9uer- burg. legitima. de 'Carlos Horn

do, sendo fIlha de GUllher Ele, brasileiro solteiro, burg e de Hulda Hornbur�
me Meier' e de Otília Piske lavradpr, nasceu em Jara- J '1 9 43
Meier. guá em, dois de setembro aragua 2 - -

14-9-43 de mil novecentos e vin te Ar'ur Mueller�Escl ivão

'IN
'.5807 \Valtor Janssen - - Requ81' vistoria e

�H.a'bite se» para sua casa receconstruida á Áveni

cla-"':'Getulio Vargas - Idem.

";� .' .,.�{ 5809
- Mariana F. Tavares - Requer" licen

, �:�j;)tstabelp.cel' se com casa de generos alimenticios

a��estrada Jal'aguá esquerdo - Idem.

_ .

5815 - Paulo Papp - Requer "Habite-se pa
r'a'",S'üa casa sita á rua' Rio Branco, 676 - Idem

5816 - Alfredco Marquardt _.:_ Reqller trans

ier'encia para Martha Berta Zanghelini imposto
teJ'P�nO com 10.000 mtrs2. sito á estrada Itapocú
ffansa, fundos - Idem.

"Iii" 5817 - Germano Siewerdt Junior - Requor
traiisferencia para Al'I1aIdo Grahl, i;'hpostó terreno

eom 31.175 mts2, sito á est.rada Rio Cerro - Idem,

"",' 5.819 - Ricardo Koenig' - Requer transfe

re!lcia para Erico Schutz, imll>osto ,terreno com.,

40,000 rntrs2. sito á estrada·Ribeirão Alma - idem.
....

; 5820 - Arnoldo 'Kuehne - Requer transfe-

penÚia, StlU nome imposto bicicleta adquirida de

fi·nvino Siewerdt - Idem, idem, idem.
f-i'

Dia 28-6-43.
"í#.

'i'
5818 - Maria Karsten - Requer licença cons

trllç.ão maosoléo sepultura d6 .lorge Karsten, inhu
mado cemiterio de!':ta cidade e colocar respectiva
.illscrição - A' vilSta da informação, como requer.

5821 - Sebastião Murara - Requer licença
construção ,um boeiro á estrada Itapocú-Hansa -

Co o requ�r. de acôrdo com a informaçã(l a�exa
,.)

5822- Luiz' Jarck - Requer licença constru

Jãó' cerca de sarrafos frente sua propriedade á rua I

�"---'-"-""""""'---__G _

.------------��-----------------

SBfl3S, SeGas 8 môis Se das I

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

acaba de receber á

;'" Instituto Rocha Loures

Je"

CASA BYLA.ARDT � �
c:n:::::n:�.u:::::u::;JJ:::::;::'I'::::n::::xc:::x C:lU::�c:::x.c:::xc::::>lc:::lrx::::." O J

O O
O O
O ,U

Não se esqueça: em Sêdas e Tecidos � h
Finos encr ntrará o maior Sortimento O Q

N A � �
CASA' BYLAARDT � 0000 SE�AS LISAS DE

I
O PARAISO DAS SEDAS

�
TODOS OS

- e - TECIDOS FINOS :II( )C P�EÇOS IJ O IN V I L E ========:_

-;:======-----

PADRÕES

EXCLUSIVOS
o Paraiso das SEDAS e

�,. TECIDOS FINOS ii� ESTAMPARiA
•

MODrRNA E

VARIAiJISSIM4
\\111\\111

Exclusivamente para molestia' de olhos, ouvidos,
,

naris e ,garganta.
Vispôe de aparelhos os mais modernos para exame de

,

sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fon!', 334. JOINVILLE
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, -

rm' tran�forma�ão' �ara �o�i�aaU� �I!ôlli�a

�ij 11alc
'

�O Htàl]2l11
-.

ANE ÕA-ME,
.

' rnAIVI '-

Haaneias instaladas eÓl 6asDar,' Indaial e Hnmlßia e
$.
Sub-Hlelcia eil inUliO VBRtiHS. VJt�·

Capital subscrito Cr. 538.600,00 ""
Capital realizaào- Cri $ 370.030,00'

Balaacete da Matriz e Agencias, em 31 de Agosto de 1943.
/

Ativt.l Passivo'

Realizavel a Curto
Titulas Descontados

Contas 'Correntes Devedores Garantidas

Correspondentes no Pais

e Longo Prazo Cr.$ Não Exigivel
852.877,70 Capital Subscrito
21.408,00. Ca.pital á Realizar

178.840,60 1.053.126,30
Exigivel a curto e a Longo Prazo

·Depositos
Sem juros

49.876,40 'Com juros
Com aviso
Prato fixo
Llmitadas
Especiais

146.693,80
I Correspo�dentes no Pais

Juros ao Capital (DIVIDENDOS)
Saldo não procurado

Imobilizado
Moveis e Utensilios
Almoxarifado
Semoventes

43.952,60
5.173,80
750,00

•

Disponivel imediatamente
Caixa, em moeda corrente

Idem, nas Agencias
Idem, nos Bancos da Praça

Contas de Compensação
TUulos a Cobrar

Praça
Caucionados
Nacionais
Terceiros, interior

116.315,20
26.149,00
4,229,60

317.381,90
89.140,00 ,

54.382,70
658.742,90 1.119.647,50

Contas de Compensação
Titulas a Cobrar de conta propria
terceiros, interior

Contas Transitorias
Diversas Contas

Cr.$
538.600,00
168.570,00
-,,_---

370.030,00

.

�k I ..
' . ,(;;,,:'13' �;--,;:.; .,. ti.. it4 �f......;_J

li: "'MA 'DOIrNÇA ......VI••IMA
MUITO PIr.. I.OS PA"A A "A-

,MiL'''' Ir PA"'" "AÇA. COMO

UM _.. AUXIl.I " NO TRATA-

MENT8IttR11."ANDIr !'LA.ELO

mml�ií:Ülffllll:1J �

� Contas Transitarias
Diversas Contas

\_

/

,

55.326,60
2�67õ;6õ Crepon

de todas as côres

/ Na Tipografia Avenida
Hélio DU1Irte Pereira,

-------

Chefe da Contabilidade Geral
,

•

2.000,00
300.392,90
28.426,50
90.262,30
163.417,70
73.987,00 658.486,40

253.797,50

914.284,80

•

e de
1.119.647;50

20.708,30
2.424.670-;w

Américo Slamm
Diretor-Oeren te

BLUMENAU 31 de Agosto de 1943

Oswaldo Moellmann
Diretor-Presidente

Dipl. reg. 1,0 D.N.l C. sob
lI' 40.758, tis. J 76. liv. J.

.....................•................................

. " :..

A SI"ILI. H "'P"ESENTA .OS

INÚMIr_ "."MAB. T...I. COMO:

..IrUMATISMO

ESCRÓ"UL,A8
ESPINHM

"IBTULA8

ÚLCIr"M

&CZIrMM

n"'DM

OART"OB - -

MANCHM

•

OBSERVAÇÃ.O: O aumento verificado em nossas operações no mês de

agosto, ora findo, atingiu a elevada cifra de Cr, $; 565.464 10.

Casa Santa I 8ran'ca
ANDRE' MARTINS

-

Tecidos das melhores fabricas do País

Vendas por atacado e a varejo

e.PAI BE Be.lt.ell.· para senhoras e senhor�tas

sedas - casemiras Linhos'

/

farmncin nOUa
de Roberto M Horst

a que dispõe de maior
sortimento na praça t'

oterece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30

JARAGUA -

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHIIC.DO HÁ .. ANOS

VIIHDE-_ _ TODA PARTE.

BLUMENAU

Brins _. Roupas feitas

Rua 15 de PJovembro, 1.051

Cure seus males e pou
pe seu bom d.Dheiro.

comprando na

I

Ginasio Papth'enon

(sob inspeção federal parmanente)

Diretor Dr. Luíz ÂDíbal Calderari J

FACULDADE DE -COMERCIO DO PARAIA

,
,

3 de outubro proKimo, a Rua Comendador Araujo n' 176 - CURITlBA-·Paraná

Senhora do Rosario em Estão em pleno tunclOn:lmento as aulas de admissão á Ia'

- serie·do Curso Fundamental

Realizar· se';'á no dia
tradicir;nal festa de Nossa

Nereu �amos (Retorcida).
Haverá ,duas missas, a la' ás 7 horas e a 2a

:. S 9 horas, se::do esta, cantada ,---

Apoz essa missa haverà festa externa. constan- _ {ESCOLA REMINGTON _

do de: Tiro ao- Alvo�Roda da Fortuna-Churrascada e �

Leilões Vinho, Cerveja, Café etc Fiscalisada pelo Govenio Federal - ,Cu�sos:

propecleuti.:O!Perito Ccntmor e Auxiliar de ComércIO. Internato e

Abrilha,\tarà a festa o conhecido cJàzz·Oadotti». _ Extern�to-Aulas de Datilogrataí.
.

T0dos à .Retorcida! -- A Comissão ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,

festa �e N. Senhora �o. Rosario
Fermento de Oualidade

Para Bölos e Doces

Vende-se um terreno com

uma boa casa

de moradia, agua, etc.
Informações: «Tipografia

Avenida», nesta cidade.

,
I ,

I,
I

......................................i............... \,
• ••••

�
•• ! •••••"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRACOS E AN�MICOS I

Tomem I

VINHO CREOSOTADO
, , S I L-V E I R A ••

IlIIpragaà_ bitI aa:

To".,
Resfriado.
Bronquite.
ElcrofuloJ.
Conva lescanças

VINHO CREOSOTADO
"t UM GERADOR DE SAÚDI:.

[araguä, 25 de Setembro de 1943 Santa Catárina

•

................................mm ..

o abaixo assinado, Doutor em
Medicina e Cirurgião pela Uni
versidade de Napoles, atesta que
o XAROPE DE ANGICO PE
LOTENSE é UUl preparado que
dá sempre felizes resultados a

plicados em muitas molestias pul
monares-·Dr. Domingos Toluri
-Pelotas.
firma reconhecida pelo nota

rio A. E. ficher.

A' VENDA em todas as íar
macias e drogarias do Estado.
Confirmo estes atestados. -Dr,

E. ,L. ferreira de Araujo [firma
reconhecidal,

Licença n. 511 de 26 de

Março de 1906.

Deposito geral: • Drogaria
Sequeira' Pelotas - Rio G
do Sul
Vende-se em toda a parte I

'
..

'�'-.

5

25

50

II

iII
i::

II
.
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r--lOle-§"'�([))iiiiiiiiíiiiiiiliiiiiiie§iiiiiiiiii§iiiiiiiiiiiiimiiiiiil(dl-illllIll�""1
Compramos de diversas qualidades ��� �Trata r comail

F E R R A R I A :
soe. IGUASSU' LTOA. m, Fabricação de Ferramentas Agricolas 1).

,�,�,�""�,�,�,�,�""""""""'''''''''�'''�''''''''',,',,'''"''''''''''�,�,�,�,�,�,,� II '

Segas rolalivas pa ra a rados I
� ,

·

r I
RU' M'RECH'L DEODORO D' PONSEC'. 183 I

�� , �il!l!J!�� �
11__J_a_-I'_8_g_U_á

'

�

Um :Medinca- � � ���������.

JI1IílPIDlt� ffI1TITIP Il(())na die Fazendas, Arma0 @ I��mf��m� (8
-

1\1 I
J' :m�H

� \UJ � llli� �
JJ

� � 11 ezoes, a arras, II

SBmpre .�.�!r: v���? I JrllIDllh!((»§ e lBlrllIDl((j!rrned!((»§ � II
abres Male���,a!����g�i�a II

curas I Grandioso !������ ���t!�elos e em I II"cap::M�:�A�:N;�::z�. ii
Atesto que tenho.feito uso e ®

- metros - � .. • 'M. "
..

aplicado a meus filhos, em ca- � � II n )'CaS 1nanCopa 11
só de bronquites e tosses per- O Ih I d.
tinaz, o afamado PEITORAL � s me ores, pe os menores preços a � g g

DE ANGICO PELOTENSE, iID::
- Em Todas As Boas Farmacias - ::

I
-- praça �

:: ::

descoberta do farmaceutico Do- iID g E' um produto dos 1 aboratorios MIMANCORA II
mingos da Silva Pinto e prepa- ®
rado qelo farmaceutico Eduardo RUA CEL. EMlLlO JOURDAN, 62 - jaraguá ll1l

;;

C. Sequeira, de Pelotas, obten- tlV
- joinvile -Sta. Catarina

do' sempre os melhores resulta- @ � ,��!!.!�...a.®� elg "'e�W���[IIIIII!!IIIII!itW��.:B
dos. Gabriel Cirre - Maquinista - �,�·:"�® ......;..,.,,,tS !�.:,,���.�.,.'oer-!ijII

da Luz Elétrica Jaguarénse.
. Reconheço por verdadeira a

assinatura de Gabriel Cirre, de

que dou fé. - jaguarão.
Em testemunho da' verdade, o

notario Patricia àe Faria Santos.

,

���)iI""�"'�4i"l1lJe(&G'"

aomérqio· e Indústria

, MATRIZ
Fíliais

F/orianopo/is TUBARÃO-CRUZEIRO ' LAGES -

JOINVILE - LAGUNA -

BLUMENitU-<:';ÃO"fRANCISCO •

CAIXA POSTAL 1 e 2,

Importa�ores - At�a�istas '=
Ferragens-Louças--:-Fazendas-Maquinas - Produtos Qui

mICOS e Farmaceutícos->Fá!brica de Pregos- Estaleiro

Secção de Despachos-c-�avegação.�
"HOEPCKE"

\

casa.

Reul
JOSE' Al.BUS Recebeu estes dias um belissimo sor

timento de JOGOS de Louça para Jantar, Café
e Chá .

ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA GRANDE FIRMA PAU

LISTA Barros Loureiro & Filhos, DE S. CAETANO.

- POSSUE TAMBEM

um belissimo sortimento de artigos ele vidro para sobre-mesa Artigos especiais
para Presentes do mais tino acabamento.

,

U a C!lS!I Re!ll e lá encontrará o, �aior e o melhor Sommen-
isite U U U to desta praça e'll SA80NETES, PO-DE-ARROZ

TALCOS, VARIADOS ARTIGOS PARA HOMENS. Brinquedos, e uma infinidade de
,

outros artigos que seria ocioso enumerar,
'

�

A Casa,Real POSSUE TAMBEM)UM VARIADO ES-

-============' TOQUE DE ME�CADORIAS DE
- PRIMEIRA NEDESSIDADE-

Visite a Casa esl e Dão se ABREPElfDERA'

Minanco fia
" ..�

,""

E' a pomada :idea·

CU�A TODAS,jAS
F E R I DAS, �anto
humanas' como de
.animais ;;�,f �

NUNCA EXISTiU
"

IGUAL

A Farmacia G uz,

re Avaré, (S Paulo)
curou com a �iMI,
NANCORA- j;iíJée-
ras que nem ö��H4
.coneeguiu cuhtt,

Ona Cârolina Palhares, de [oinville, curou-eam
UMA só LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido CI ntenas de :

curas seme Ihantes ':\J;�� !
Adct-da e m muitos hospitaes, casas de saLl�' e

clinicas particulares,

I
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Po�!ra-da
Minar.cor&> nunca existiu Ir não ser em< suas

latinhas originais com o emblema simbölico acima,
Recusem irnitaçõea l EXijam a verdadeira MINAN.

CORA em sua' latinha OI iginal ,�.-

I REPAREM BEM AO COMPRAR!
� h'�

E' um produto dos Lsbo.atorios «MINANCq_fiÀ,
• de JOINV1LLE ',&:

� t-

, �:�
í :�::::::::� ::;::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::�:::::::::!:: :::::::::::: ::::::::::.: :::::::::::: :::::::::'::�;::-::�::<i!!

-

Adolf Hermano Sebu t�e
F A B R I C A DEM o V Ê>\I S

EM GERAL

Jar"�guá"

\��p;
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::%:��:n-:::::::::::

ua Rio Br;:'flco,964

'. ,�•.�

'J.�i'J.�i_'J.�i 'J.�i 'J.�iiJ.�'�'J.�hJ.� 'J.�i!�!!�!!�!!�!
:e:e�te:e�:iIi�:e:e�:e:e�:e:e��=!:e:e'�e:e4:-=r��•••��•••���••��•••�

Kaue. Inddstria e Comércia_ de' 811 e]ärilß
oooc Socie�o�e "oDoiDO oooc .*§:��

�,,�
,�,�

/i:;-�

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.0{')(,);(')OO,OO

Agencia : JARAGUA�:
.

Rua CeI. Eroilio JOlirdan,115 - Caixa, 10 - End. Tet�Qr. INÇ,U,
MATRIZ: ITAJAl'tÁ

Filiais em: Blumenau, Brusque, Floriancpolis, Join�i(é, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: [araguä, Caçador, Crecwm�, La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio' do Peixe ..
São Fran�lsco _

e .

Tubarão; Porto União' S1tb-Agencias em : :n�alal Hamollla,.Sae
Joaquim e Tijucas: Escritorios em: Concórdia, Gasp�r, Taió o

Urussanga; Em instalação' Canoinhas, Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Ararar:guá

.

Faz fad ,5 as- operações bancai ias no êª'Z,
cr.rno e brancas, dr seentos I' caução de titulo:� de ex

no.t ção !:' r utras oper &ÇÕ s de credit«; p'ass�;i,; oara

as principais praça s do p riz. medi nte taxas rnodicav.

ABONA EM CíCORRENTES OS SEGUINTES�1.uROS"
A díspus ição. Si rn avise, com It ti-adas livres,'"'

p�Hil quaisquer im porl( ncias !ii;',� 2 %

Com "viso prt vio (ntiradas diaria'il flté 1.000,00) 30/
DtSositos Popular es Limitados (:.fé 10 mjlcru ,i"l

z' i,o') dt'oositos iniciais a partir de 20.00
[<uI) sequentr s a partir de 5,00

Pr"zo fixo de 6 rr.fses

I
Prazo fixo de I fino

'

03 juros são prgos ou capitaUzlldos

A' economia é a baSé\ da prospe,�rdade
Deposite as suas economias no.

Banco Industria e Comercio de S",nb Cata;ina SIA
HO R A R I O: ,- Das 9.30 ás 11,30 e das' 14 ás 15

,

,

.

Sabados: Das 9 ás 11.00

4 %

5 %

6 %

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


