
400.000 alemães foram, m��tos pelos russos na ofensiva de
..

Caixa Postal, 12
Diretor -pr opmtario : BON O R ATOT O M � 1. I N Edificio

ANO XXV JARAGUÁ
Sta. Catar ina N,

Sábado, 2 de Outubro de 1943

Henrosa Distinção. Conferi- nODO Dencmínceâc nara.
da ao NossoDtretor �.

��������=y������

�araguà

Londres, - Nas esferas

diplomáticas locais se afiro
ma que a proclamação
expedida pelo marechal

Bàdoglio significa que a

Itália . está disposta'-fi
gusrrear=a Alemanha se

os teutos oferecerem re

sistência aos aliados em

território italiano,

InCluído o nome do sr. Honorato Tome

lin no Copselho de Honra' do III Con- ,

linguagem tupi o "i" pos- Estas ás sugestões que

lo uo fim de algumas pa- nos foram apresentadas

lavras é sinal de diminu- até agora, e que serão

tivo, como. por exemplo enviadas ao Couselho.Na

'pirá" - peixe, (l piraí - cional de Geografia.
peixinho, 'muirá" pau e Em breve teremos de----

"muiruí' varinha, ora em finitívamente um

virtude do haver vanta- nome fo estamos certos de

gern ·1'111 conservai' tanto, que qualquer que seja
quanto passivei o nome o escolhido não virá do

antigo e sendo o nosso forma alguma entravar o
.

municipio, pequeno em progresso do nosso mu

extensão territorial, sendo nicipio nem alterará ab

o caçula dos Jaragnais solutamento o nosso glo

por assim dizer, por isso rioso destino,

mesmo que tem de
.

mu-

dar o.l1ome, sugiro o.
nome

Ade "Jtll'aguúr::, . oJIA.L. 1_A
Do SI'. "Leopoldo Reiner

. �

rseenemos a seguinte suo
'

,
.

r

gestão "Itajâru" que per- gu�rre�ra
potuará a lernbrr nçu" dos
nomes de .Iaraguä Cl -Ita-

pocú.
.

Dill prohlemn que h m,

vivamente. iutcressado a

população do nosso rnu

nicipio, ,é sern duvida, a

que se relaciona com a

atual mvdid.i do governo

que obriga ás cidades

que possuem nomes iden

ticos a mudarem de de

nominação. afim do por

N' 4,934
côbro á confusão resul

tante déssas semelhanças.

Exmo, Snr. Diretor ?O jornal "Correio do Povo". Vent.ilado por =sta s co-

Os membros do Conselho Diretor do Terceiro Junas, l'1II nosso número

Congresso de 'Brasilidade têm o prazer .de comunicarl allterio!'
:l noiicia eall�ou

que levando em alta consideração os inestimaveis ser- s!'ns�lçao, sendo 11Iot:\'0

v!ços prestados por V. Excia. ao Segundo Congresso de 'Justas preoeupaçoes

de Br�sílidade, serviços esses ..Que refleHram protun pe-�� IfrlSÖ'�g do r�fJsQo�il

damen te no espirito de nacionalismo sadio do Brasil sahllI!Ja�lrs. que vem na,o

Novo, foi o nome do ilustre patricia incluído, sob ser fu cil li
_

tarefa, POlS

aplausos, no Conselho de Honra do referido certame. que uma uuid a nça repeu-

Esperando merecer durante o corrente ano, a tina a�ela.rá fatalmente,

mesma E' valiosa colaboração de V" Excia., valemo-nos nos pl'lm�'lros.momel�tos,

do ensejo para apresentar-lhe os renovados protestos o COml'I'('IO a industria e

de nosso alto apreço e distinta consideração.
em gural a tudo o que�.,......._�..__..

Dllon do Silvo e SOUZa-Presiiente Cuordenador
so r.-Iacione co_m 3S cou- fi'-O'ill',-O·

,
.' sas d« .Iaraguâ,

LU,lz de Moroes RegO-Secretario Geral Acertada e louvável a

Dommgos de MeneZeS-Tesoureiro Geral mcdidn, em futuro pro

ximo poderemos aquila
tar das vantangens que

vai trazor. Montêvideu Int.er

Pelas sugestões que Ame. - Foi lançada a

têm sido enviados, 1I0ta- n=dra fundamental do Gi

se o ijrteresse que des uasio Getulio Vargas, ins

pertou o problema., talado nä Escola Brasil

Assim é que, podemos desta capital. A rthoje publicar diversas su- 'ncoraram no r!O O,
ges-tões que, tem chrga- II
do ás nossas mãos e que José Sanches Junior I •

It"

são as seguintvs : dc 110S- -de Ge'oova unida-
so leitor que assina

Dr.!
Acompanhado p=lo sr, ;

X.: "ltaguá" composto de Max Meldola, digno ge-

"Ita" que em tupi guara- rente do "Inco" nesta ci-

d
·

ní quer dizer Pedra e dade, recebemos quarta- es americanas/" .,,:.

"Guá" logar; "Primor"; - feira ultima em nossa re

"Excelflia"; - "Primave- daQão a visita do sr. Ja

ril"; e uRenovaQão", esta sé Sanches Junior,compf'- BERNA- U. P. _

ultima para significar o tente Sub-Inspetor do Urgente- Informap.ões,
surto de progresso e re- Banco Industria e Comer-

'(

formas porque passa cio de Santa Cstarina, da
fronteira italian

atualmente o nosso mu que apresentou suas des. anunciam que algu�
nieipio. pedidas por ter de seguir mas unidades da eS�

Outro leitor enviou a para Itajaí, após ter rea- quadra norte-amer';:,
/ sugestão seguinte: "Ja- li�ado nemorada inspe- cana

rapé" nome que eOITes- çao na sucursal do Inca
ancoraram no

ponde a plantas da fami nesta cidane, porto de Génova, nas

lia das,gramíne�s, abun- Muito grato ficamos ao últimas horas de ôrr
dantes em nosso munici- sr. José Sanches Junior tem,

pio.
-

pela sua genti-leza e far-

Pela sr, Tenente Leo- mulamos votos de cons:"
.--

nidas Herbster foi feita tante Sllcesso em suas

a seguinte sugestão: na ativi<la�es_

gresso de Brasilídade
Do Conselho Diretor do Terceiro Congresso de

Brasilidade, recebeu o sr. Honorato Tomeiin, diretor

desta folha o seguinte oficio:

Terceíro Congresso de Brasílídade

"Centro Carioca"- Praço lirodenles n" 60-4' ondar - Tel. 42-1538

Rio de ..Janeiro

Secretaria, 23 de Setembro de 1943

os alemães

Q Conselho Diretor do III Congresso de Brasilí

dade foi constltuidu.pelos seguintes nomes:

Prof Dr. Otton da Silva e Souza, Presidente

Coordenador; Dr. Luiz de Moraes Rego, Secretario-Ge

rali. Dr. Don:ingos de Menezes, Tesoureiro-Geral; jor
nalista Henrique Gigante Prof. Dr. Deodato de Mo

raes, Prof. Dr. Roberto Accioli, 'Prof. Dr. Ernani Fi

gueiredo Cardoso, General josé Meira de Vasconcelos;
General joão Marcelino Ferreira e Silva, Brigadeiro do

Ar Newton Braga, Almirante Jose ,/varia Neiva, Prof,

Dr. joão Baptista de Mello e Souza, Dr. Attilio Vivac

qua, Dr Pedro Vergara, Dr.. Edmundo de Miranda

Jordão, Prof. Dr. Luiz Gama Filho, jornalista Dr M.

Paulo Filho, Dr, Othon Costa, Dr Raul d'Utra e Sil

va, Prof Dr. Fernendo Raja Gabaglia e Dr Antonio

Silveira Sales,

ietulio Uoruos

"e om li lot"
Revolucionario na Rumania
Londres,-UP- A agencia oficial noticiosa a

lemã .diz que foi descoberto um «complot» revolu

cionario na Rumania, ,que tinha por fim derrotaI'

o governo pró-1I8zista pára organizar um regime
democratieo. Diz a difusão que of,iciais pró-nazis
tas �poderaram-pe de copias de uma· circular que

contl,nha ns planos' da revolta.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'i., 5865 _ Gusta�;�::�:::�;
da

::::,) licença

IG r a n d e F e 5 ·t a
I d.emolir sua ca&a. de material síte á Avenida Getulio de N. Senhora ,lo Rosarl"o� Vargas - A' vista da informação como requer U
� .,

;

-

, $866 - Ignez Gruenwaldt - Requer licença de

�" rnclir parede interna de sua casa n. 158 á Av. Getu-
1It-

- Iio Vargas - idem
�_', 5867 - Janssen & Cia. - Requer licença, cons

trução forno para produção de carvão vegetal - idem.

'Sr.,'
I' .

- 5868 - Leiz Lenzi - Requer licença constr.

�, c,asa,de materia,l em �eu terreno á estrada Nova, zona

f .' rural - Idem, Idem, Idem

t: I,; • 5870-Ricardo Klitzke Requer licença reparar cer
,

-ca frente seu terreno a' rua CeI. P. G. de Oliveira

A' vista da informação, como requer. ,

I -

5871-Selma Keiser+Requer licença de «Habite
.

se-. para duas salas de frente de seu predio sito a'

RIa' Mal. Deodoro da Fonseca-Idem idem.
.,

5874-Cirilo Demathé-Requer transferencia para

Paulo Gumz, imposto slcarro de lavoura-Idem idem

.
687S-Emp de Transporte Frenzel SIA-Reqüerem

',fransferen.cia seu nome imposto terreno com 84'1 mts2.

stt ., O P d II duuirid d S hi Ub Artur Mueller, Escrivão e ou-
SIO a rua . e ro <e a quin o e a mo er-

cial do Registro Civil do t Dis.

Idem, idem. trito da Comarca de Jaraguá,
'

'5876--Jose' Carlos Gerent- Requer transferencia Estado de Sta. Catarina, Brasil.

nome imposto terreno com 1.' cO mts 2 sito a' faz saber' que compareceram

rua Mal. Deodoro, fundos e adquirido de Augusto Ge- .no cartorio exibindo os doeu-

.�_rê_nt�. Idem. .

mentes exigidos pela lei afim de
.

.

se habilitarem para casar·se:

'.
'

�
',588 '-Alvino Eggert-Requer transferencia para EDITAL n- 1172

� 1-. J:lvif� e Afonso Reck, imposto terreno com 137500
. ·mts2. sito a' estrada Itapocuzinho+-Idern, idem.

5882-Emilio Benthien - - Requer transferencia

para Artur Marquardt, imposto terreno com U5.CÚO

l11ts2. sito a' estrada Rio da Luz-Idem, idem

,

. '5890-Maria Luiza da Conceição- Requer trans

terencia para João Reese, imposto terreno com 8Ci.8'.iO

'tmts2. sito a' estrada Isabel-Idem, idem.

(Coutinúa no próximo número)

�C(L.� ,.
I

,i1liõlatal��7c-O
';':,�,i�t.llg'a, Partos, Molestias de Senhoras e Crianças, Doenças

... ' "

- Internas e Tropicais, Doenças da Pé!e -

- Eletricidade Médica --

,
'. Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

''""',!YRaios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
,

Raios X
.

Qlretor. Médico do Hospital -'São José".

�Íi ii'
Atende Chamadc a' Qualguer Hora -

��
...................................,,��..............................��

��:�:::::.:::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ::::: :::::::
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Ginasio Papthenon

(sob inspeção federal parmanente)

Diretor Dr. Luiz Anibal Calderari

Comeridador Araujo 11' 176 - CURITIBA-Paraná
em pleno tUJ1cion�mento as aulas de admissão á Ia'

- serie do Curso Fundamental _

FACULDADE DE COMERCIO DO PARANA

- (ESCOLA REMINGTON -

)1Í'�tis,;�a.lisada pelo Govern� Federal - Cursos: PropeC:cutico,
;",;l?,etlto Contadm e Auxlhar de ComércIO. - Internato e

Externato
--:-
Aulas de DatilograiaL

-(::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.

Realiza se amanhã. dia 3 de '

outubro a

tradicícnal festa de Nossa Senhora do Rosario em

Nereu ?amos (Retorcida).
Haverá duas missas, a l a: ÁS 7 horas e a 2a

s 9 horas, sendo esta, cantada

Apoz essa rriissa haverà festa externa. constan
do de: Tiro ao Alvo -- Roda da Fortuna-eChurrascada e

Leilões. Vinho, Cerveja Café etc
Abrilhantarà a festa o conhecido -jazzGadott!-.

Jaraguá 2' de Outubro de 1943 .

Correio do Povo 3a' pagiDa

Prefeitur Municipal
J·raguã

IRCijlUlCrnmmeIDlt�§ Jl))e§�alcItn21�es

Santa CatArina

de 9/[deiro5_
Fermento de Oualidade
'Para BôJos e Doces

Dia 2816143 _ I
5856-Huro Benz-Requer baixa imposto slFu-

5827-Guisela, �radi DalRi-Requer transferencia nelaria sita a' rua Pr�s. E Pessoa-Idem i�em � _

para Ricardo Kuehn Imposto terreno com 16.890mts2, .

Ola 3-7 - 43
.

sito á estrada jaragué-Esquerdo+ ldem, idem. I 5858 -- Hugo Hoepfner Requer transferencla

5828-Emilío Klitzke- Requer transterencia seu para Paulo Schneider, imposto terreno c(�m 135.000

nome imposto terreno com 28510 mts2. sito a' estra-j mtrsz. sito á estrada Isabél - A' vista da Informação,
.

da Nova-Retorcida e adquirido de João Heiden -. Idem. I como requer. '. .

5829 c Guilherme [ahn - Requer transférencia seu 5859 - Bertholdo Behling - Requer licença

nome imposto terreno com 71 875 mts 2 sito estrada construção casa de madeira à estrada Ano Bom, zona

Itapocusinho e adquirido de Felicio Krehnke-Idem rural Idem, idem.

DIA 217143 5860 João Vitorino de Moura - Requer licen-

5832-0tto Haacke - Requer tranferencia . para ça construção casa de madeira no terreno de Joaquim

Henrique Draeger; imposto terreno com 3195UO mtsz. Vitorino de Moura, á estrada Rio Humboldt, zona ru

sito a' estrada Funil-A' vista da informação, como ral - Idem, idem .

requer
5861 Carlos Hafermann --!. Requer licença colocar

5833 Ricardo Kuehn Jor. - Requer transferencia taboleta, perpendicular á parede da casa n. sita á A�'.

para Erich Kuehn imposto terreno com 32 5:J�J rnts 2. rGetulio Vargas - Idem.

sito a' estrada Jaragua' Esquerdo- A' vista da infor- 5862 - Bruno Becker. -- Requer transferencia

mação como requer. . para Alfonso Hornburg, imposto terreno com .75850

5834 - Bernardo Kopsch - Requer licença constru- mtrs2 sito á estrada Ríb. Rodrigues ...:.. Idem

ção maosoléo sepultura de Guilhe'rmina F. Kopsch 5603 - Roberto Butzke - Requer transferencia para

inhumada cemitério de Rio Cerro e colocar respectiva Erich BIosfeld, iinposto relativo terreno com 40.000

ínscrição Idem, idem í mtrs2. sito á estrada [araguä - Idem.
,

5836-·Empreza de T ransp rte Frenzel SIA- Re-:
.

Dia 6 :7-43.

querem baixa para 2° semestre imposto s/Empreza de
.

5837 - Frederico Lavin - Requ.er licença cons-

Transporte, lançado em Hansa=-Idem, idem trução deposito, em alvenaria de tijolos para materiais

DIA 317143 de construções á rua [aragu-, em Hansa, conforme OÓ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::[J[l

58 8 Joaquim Schiochet=-Requer licença cons- plantas, bem como alinhamento e nivelamento _ Quan-

trução casa de madeira a' estrada Rib Grande do Nor- to á construção da casa como requer Ao muro o re

te, zona rural- A' vista da informação, como requer quererite deve aguardar oportunidade, ou construir por

5839-Leopoldo Janssen Requer «Habite-se» pa sua responsabilidade no que diz respeito as nivelamen

ra parte sua casa sita a' rua CeI. E. Jourdan, 62...,._.Idem. to, dado não ter esta Prefeitura dadoS a respeito
5840 Erico Bruhns Requer licença construir ga- 5864 - Fabrica da Parcchia de «São Jose» -.

linheiro fundos da casa n 62 a' rua CeI. E. C Jour- Requer licença construçãö predio parochial, em aLve

dan- Idem. narie de Tijolos, retirado do alinhamento, á rua Prin-

5841 João C. Steirr=Requer licença construir 2 ceia Isabel, Hansa, conforme plantas - A' vista da

casas de madeira a' estrada Jaragua'-esquerdo zona informação, como requer

rural -Idem, idem. 5869 - Roberto Mielke Sob. -- Requer transfe-, METRO CUBICO ou

584:! - Pedro Pangratz - Requer' transferencia
•

para rencia para Carlos Heidorn, o imposto relativo terreno

I
CARRADA 12 cruzeiros

Henrique Wolf, impusto terreno com 193000 mts2. com 3577 mtrs'.:!. sito à Rua Benjamin. Constant, e

sito a' estrada Ribeirão Cacilda - Idem, iderr .
respectiva casa n. 382 --- Idem. ,� LENHA PARA FORNO,

5843 -Luiz Satler - Requer transferencia para Egi '·5872 - Adão Jablosnky - Requer transf�rencia I ETC. &ntrega a domi-

dio Busarelo, lpOStO terreno com 6.16(} mts2. sito a' par� Leopoldo Erdmann, imposto terreno com 200.900

RO�CeilritOo' PEDfilrDaOnSdA�eIU
.

jestrada Jaragua Idem, idem.
.

mtrs2. sito á estrada Caminho do Morro - Idem .

5844-Marf Benz-Requer «Habite se- para sua ·587�. - Ana H. Tchroeder - Requer transfl'ren-

çasa a' rua Pres Ef,ítacio Pessoa, 2�- Idem, idem
'

da para Adolfo Schr_oeder imposto terreno com 59.256

58, 5 -José Stulzer-Requer • Habite-se» para ca- mtrs2 sito á esttada· Rio Novo - Idem. §l:::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::8

sa sita A rua Pres Epitacio Pessoa, 1097 -Idem, idem 5877 _ Mina Borchardt _ Requer transferencia

58 i6-Alfredo Kamke- Requer baixa imposto si para Alberto Kohls, imposto terreno �com 36,925 mtrs2.

Engenho de Açucar a' estrada Retorcida-Idem, idem. sito â estrada Ano Bom - Idem
,

.

fnDreUJd� Procura-se uma

5847-Carlos Mey-Requer licença fazer divisão 5888 - - Rod:Jlfo Pieske � Requer transferencia, U U· que tenha pra-

interna e parede externa em sua casa ai rua Benja- para JOSé Freitas, imposto sua biéícleta Iden;t tica de cosinha. Maiores

min Constant, .99- Idem idem. Continua na sexta pagina informações nesta Redação
5848-Ernesto Lessmann- Requer licença conl'-

íruir casa de madeira á rua Mal Deodoro -fundQs,
.zona rural-Idem, idem,

58.t9-João Bailoni-Requer baixa para 2' semes

tre imposto Industria e Profissões slConstrutor e a-:-
.

grimensor-Idem, idem.
.

.

'

5850-João Bailoni-Requer baixa imposto slau-
tomovel-Idem. /

5851- Clementina M Vieira da Silva - Reque'r
transferencia para Alexandre Haake imposto terreno

com 1 220 mts2 e casa n' 399 sito a' rua Domingos
R. da Nova idem, idem.

5852-Bertoldo Horst-Requer transferencia para
Lessmann Ltda. imposto s/marcenaria sita a' estrada

Nova-Idem idem
5854-Adolfo A. Gneipel-Requer baixé: para 2'

semestre impüsto s/fabrica de tecidos sito a' rua Preso
E. Pessoa-Idem, iäem.

5855- Frederico Vierheller - Requer baixa impos-
to relativo seu estabelecimen to sito a' Av. Getulio

Vargas-Idem

Vende-se um terreno com

.

uma boa casa

de moradia, agua, etc.
Informações: «Tipografia

Avenida», nesta cidade.

-- ... _-

Todos à Retorcida! .. - A Comissão

---�--,_.----------------

As Novas Cédulas

r:mmm.

Diedrich Borchers e Gui·
lherrr ina Schroeder

. Ele, alemão, solteiro, .la
vrador nascido na Alema
nha, aos trinta -e um de
Maio de mil novecentos·e

dezeseis, domiciliado e re

sidente neste distrito em

Tres Rios, sendo filho le

gitimo de Heinrich Borchers
e de Helene Borchers

Ela, brasileira. solteira,
lavradora, nascida em Join
ville, em seis de Abril de
mil novecentos e vinte e

dois, domiciliada e residen-

As novas cédulas rie
Cr,$ 1.000,00, o U(1 são d G

tamanho i uf'erior ás cé
dulas' correntes, trazem
no HI1VerSO' a ef'ig ie de
Pedro Alvares Cabral e

no reverso a ta missa
celebrada no _ Brasil. As
do 01'.$ 200,00 t raz'ern a

efigie do Pedro I no an

verso e o Grito da Inde
pendencia 110 reverso.

te rieste distrito em Tres
Rios, sendo filha de Carlos
Schroeder e de Paula
Schroeder

[araguã, 24-9-43

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 afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de algum

impedimento, acuse·os para os

fins legais. '

Artur Mueller-Esc,ivã('

Albano Kanzler e fami

lia, duramente golpeado
com o falecimento de seu

filho

Aldo Kanzler
Ocorrido :'> 26 de agosto,

vem por meio deste, agra
decer a todas as pessõas
que lhes trouxeram confor
to neste doloroso transe e

aos que acompanharam os

despojos do finado á sua

ultimá 'morada.
Os desolados pais e de-

.

mais
.

parentes agradecem
especialmente ao distinto,
facultativo Dr. Waldemire

Mazureschen, que tudo íez
-

para salvar a vida cio seu

ente queriuo, bem C01110 ao

Rev Pastor Schneider e ao

sr. Paschoal Patricio e ex

ma sra. os quais muito os

auxiliaram

jaraguá," 28-10-43.

00000000000000000000

Papel Crepon
de todas as côres

N'a Tipografia Avenida.

OOOOOOOO�OOOOOOOOOO

II: UMA DOENÇA .RAVIBBIMA
MUITO ..aRIGOBA -"ARA A "A

MíLIA IE "ARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXILiAR HO TRATA
.

"'ENTO DUBE GRANDal'LAGI!LO
-

usa o

J; I f]I;1111:[II�I];II�1
A BI"ILIB B. A"RI!:BIINTA BO.·

INÚMaRASI"ORMAS. TAIS COMO:

RIIUMATIB"O

II... INHAS

"lnuLAS

6LCERAS"
IECZIEMAS

MANCHA.

---_......._------- ---_._--�_._--�----=;.-
---

SBfl3S, Sedas B mais

.BLOMENAO

Brins - Roupas feital

Rua 15 de. lovembro, 1,051

Sedas
acaba de receber a

-----------

.:K x

CASA BYLAARDT � �
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5 � SEDAS USAS DE
Io o TODOS OS

ß � PREÇOS I
====::::::::====-

�BI TECIDOS

o Paraíso das SEDAS e

FINOS iC�

Não se esqueça: Em Sêdas e Teçídos

Finos encr ntrará' o maior Sortimento

N A --J

BYLAARDTCASA
o PARAISO DAS SEDAS

e - TECIDOS FINOS

JOINVILE

lO ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHIEC:I_ HA .. ANOS

VENDE-H -IEN TODA "ARTE.

PADRÕES

EXCLUSIVOS Casa' ,Santa Branca'

Picada

Roberto firnndberu
Lenha

de coivara la' qualidade

ESTAMPARTA
•

ANDRE' MARTINS

Tecidos das melhores .fabricas do Pais
'.
, ,

MODERNA E

VARIAúISSIM Ä
\\III\\ItI

Vendas por atacado e a vRrejo

e••a. 81 •••••e•• para senhoras e senhoraas

sedas - casemiras - Linhos
,
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Associaç O Atlética Brasil. I' local

'Glória Fl4 • I Joi,nvil8 (lE§te fon o re§1lllital�@ ela

gr:atlDl�n@§2l 't2lr�e �e�@in§tncal �e �@-mn1l1lgß �o �al§Sal�� em
nsssa d�al�e"� == IEm ,!Ruo· �o Ie§ti{) @. Amérnca[ �rH1blolUl'

Declaracão do General
OI .

M t
'

.

. LONDRES-Serviço Especial da (Inter-América-

On gome ry
na) para "Oorreio do Povo".

.

'

Agradecendo uma mensagem' de Ielicitacões o

General Montgomery declarou: «Abatemos Mus-
solini e o Fascismo. O mesmo faremos com Hitler e o Nazismo. Obteremos a 'rendição incondicional do Eixo>.

"Correio do Povo"
EXPEDIENTE:

Anual
Assinaturas

Cr. s 20,00
Cr. s 1�,00Semestral T

DIRETOR-PROPRIETARIO
Honorato Tomelin

REDATOR
Marro Tavares da Cunha Melo

GERENTE
Jairo Guímarãas Vaz

Onde a Imprensa é Livre,
O Povo e Grande!

Quine·

t�tra�al�ano ��Ia .

!���m�ti�a

Sutt Catárinli'[araguã 2 de Outubro de 1943

o "C!orreio" nos Esportes O Am,érica
i�guiríÍ ii lDinDiI� Treinou em. São Excursionando !enc ;��

Pau.lo os gOianos domingo p. p, ,a vi

\teu
o forte conjunto

_
zinha vila de Rio do da S. D. São Lotiren

-s. Paulo, (A. N.) - Testo, a S. D.- Arné- ÇO pela elevada;��eon·
A seleção goiana que rica desta cidade; 9ba- tagem de 5 a 1,�
passou por esta capital, . ,;J!'.'
rea lizou' provei toso treino.

Blumenau - Quarta
feira ás 19 horas, uma Io
comotiva de manobras
que dirigia-se para Itou
pa va Seca apanhou com

suas rodas, na passagem
Farroupilha, o ferrovia
r ia Aristides Pires.
A infeliz vitima, que

contava apenas 34 anos

de idade, foi arrastada
a cerca de 16 metros fi
cando com o corpo com

pletamente estraçalhado.

�osé Vilar San Juan rios sacrificios q ue essas

massas são capazes de
fazer -na defesa das suas

leis nos são demonstrá
dos com grande magni
tudo pelo heroico povo
britanico que nunca co

nheceu a opressão da im
prensa e pelo norte-ame
ricano que. se orgulha
muito justamente por sua

patr ia haver sido o ber
ço do Grande Jefferson!

cial e cultural a ponto
de provocar a completa
decadencia das suas m à'is
nobres instituições A li
berdade das exteriorisa
ções politicas, sociais e

culturais por in te rmadi o
da imprensa, mantem
num sentido d e consta n
te alerta o espirito de

patristismo, de huma ni
dade e ele cultura das
massas. Os extraordinn-

a A. A. Brasil

formodn "nun

Assim pôz, é de se espe
rar m a is um verd adeir-o
espetacuJo do esporte das
multidões em cancha-neu
tra e mais uma vit6ria
para tonos os esportistas' Cure seus males e pou

'pe seu bom dinheiro
comp.rando na

(Diretor de Imprensa
do C. E. C. para "Correio

Administração e Gerenciá: do Povo")
Avenida Getulio Vargas, 350
Fone, 5 - Caixa Postai, 12

Os incalculaveis bene-
ficios que a liberdade de

----���---- Imprensa empr-esta ao

1 progresso de uma nação

][))Jrrrh I e ao bem estar do seu

11 IUJ= povo são traduzidos sim
ples e fielmente na celp-

1íf(í)tn\(Il.1)) {(l\ br e frase dê Thomaz Jl'f.:.
Llllll \LV��l!.\LV Ierssou : «Onde a irnpren-

o sa é livro e todo o ho-
Pela portaria 11. 839 d e mem é capaz d e lêr, tu

9 de Agosto do corr'ent« : do está salvo" Em todos
ano, assinada' pelo sr. 1 os pa ises onde a liberda
Durivn l Britto e Silva,' do cla imprensa é respei
Diretor da Rede VraÇ'ão tacla e FI sua nobre mis
Paraná Sta Catar in a.. foi. são auxiliada pelas a u to'

promovido ao elevado car- i rid ad cs comnetentos lião
go d!'l Agente Casse A, i ha Jogar para surpresas
da referida Hêde o nosso politi(�l'IS que pass a l1l

. pr-ezado amigo sr .. Her- ameaçar 1'1 estrutura so·

milio F Ramos.
Funcionario diligelite e

corI1éto, gosand� dA' alto Il:onceito entre sellS cole
gas, superiores e amigos,
recebeu o sr. Hril'lnilio F.
,Ramos por tão auspicio
so acontecimellto, inume·
ras feJicitaçõl's, CIll 1'0 os

quais as do .Correio do
Povo. qUi' folga elll I'e

gistrar nesta nota a jus
tiça d o á to cl o sr. Coro
nel Diretol' da Rede Via
ção Paraná Rt,a. Oatarina.

Afim de avistar-se no

tapete verde do Gremio
Esportivo, na cidade de
Joinvile. seguirá amanhã
por via terrestre em on i
bus especial a valente ra

paziada ela A. A. Brasil que aqui vivr-m.
que tem como seu insubs-
'titllivel presidente a Iigu- ----���.......,.",..,.

T'H dinamica do Geraldo
Marqua rd t. Paraenses X Amao forte esquadrão que

-
-

de Roberto M Horst
.laraguá a praseutatá em .

p'
a .que dispõe de maior

.l oi nvile, conta u a sua v i

IOnenSes, no. ara sortimento na praça e

d a pr-bolistic« um histo- • . ,

oterece seus artigos a
rico couprovu nto q u« ja- Palmeiras foi ofici- prrços vantajosos.
m a is dtJi�ará de ho n rn:

'I
.

{) tc '1,..]
.

. RuaMarechalDeodoro 30
\J nossa cid ad e COl110 ta ru a rn. 1I.8. e�cd ano

_

pa
,

�

lJ:'111 OS seus ha bi tn n u-s.! r a dir-igir O choque I
JARAGUA

���------��0,ntr<> par-aen ses A a- =·· .... · .. · .. · .. ···· ···· ........ ·· .. ···· ...... · ...·ou

Eliminada pela FCD' ��� �!��.�'�R�;n���l ;�;�
.

�T·····
..

r

.. · ..

·í1······n··�f·
..

·�·r··
..

·I:=Rio- Foi :lplicHcb, Bplem do Para.. ,
.I t:

}lula Federação Cata .

d
·

rinGl1sn ele Dpspol'los, .��------�------

.. O
.

O Jogo:l pena ein (incap:l' O FI('irlade flt->finitiva P:1- amengo-interes- C t
.

..0- enaon.-I sado por. um cata-. .·a annenses e
l':l f'Xí'l'Cer qllf.t qll<'j'
e;lrgo "tll11inistl'f11ivu rinense GOIanos para 10-17
{lll técnico» naqllt'lí1 No cP!1lro da iinha mé- tro' dl'!Jl'l1tidnd(\ on �'Ilnc:; fi· din dos !'pspn'8f; figui;Oll Spg'l,mdo (�Qmuhica' -

-.. �]ifldfl�, ao sr. Llliz Jun'n::ll um jog�dor CH- ção feita pela F.C.D.
Antonio COI'l"()in pr8' taT'illenSfl qne Domingos foi tsaT18fei'ido os jo· -

h
-

!·dclL!nte do GIori::t F. le\"1)1l pani .Gá\'ea. O seu gos entre Cat�H·jnên· am�n Ci'(j 1 > -)"1 trahalho fül excelent; e
SHS eGoianos dós dias \.I

.J �(L • Ol?Vl 8, . segllt1cLo consta, 9 Fla-
.

.

(.iI"11l8crIto d Q nlfl \ mengo ostá interessado' 3 e 10 paI a
.

os dIas
de Cll ritíba J f·13. . em seu COllcurso. 110 e 17 proxlmos.

35. O O O
t�ll�ra�a� a� fu�a�
'Vashington- Inter'
Amc. - Aviões bom
bardeiros dos EKUU·
atacaJ'am e afunda·
1'Ilm em porto italia.
no um grande trans- j
porte de tropas de
35 mil toneladas da
classe do 'Conte di
Savoia'.

o "Correio do PIWIi" não deve
faltar em sua residencia.
- A Voz de Jaraguá -

IJJill1] TI IM]
i)?:1

Vã� par� � Fabrica
India e-Ceílão cão de
l\lairobi -- Inter-Ame m'atores nà

- Grandes coutigvntr-s
dr' ::lguC'rrirlHs tropas d a

Africa Oriental Inglesa
estilo s(,lldo rllviarl::lS pa
I"a a India e Ceilão.

Nova
Melbourne - In ter-

Nova Iork - Inter·Amc.
� A imprensa lOCHl re. Amc. _._ Vin te mil ni·
fere·se eloginmentp á, as· ponicos encon tram-se
sill8tura do (:ontl'ato en- cercados na N o v a
tre o Govorno brasileiro Guiné em virtude dos
(, ,a Fa.ircbild Aircraft\desembarques aliadosCorporatlOl1 para a fa- G lf d Hbricação de motores de no o o

_

e uron

aviação no Brasil, dizen- e da atuaçao dos pa
do que a medida eervirá raquedistas norte·a·
para aumentar o potencial mericanos na região
aéreo do Oontinente. de Laé.

§::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:8

-"
,

,

DESPERTE I-.BJUS
DO SEU FIGIlDO

Instituto Rocba Lour-es

.

Sobremesa gostosa, alimenticia e de preço popu:lar.
- E X P E R I' M E � T E 11 C\-

,
'

em nossa Cidade
Deverá chegar amanhã

á esta cidade, o posf'lante
esquadrão do Oorintians

I
F. O. de S. Francisco que
enfrentará em um de nos

sos gramados a valorosa

I equipe da t? D. América.
� O grande embate da

i tarde, terá. inicio ás- 14

II hO;:rllienon F. C.
i (Paraná)

i A. A. Brasil (local)
• Deverá chegar no dia
iii, 8, a esta eidade, o Par-

111\
thenon ll'. O., de Ouritiba
que enfrentará a A. A.

! Brásil.

E SaltarA da Cama DlspDI!D 'para Tuda

Seu fígado deve prodfizir diari�
mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente,

-

os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o est6mago.Sobrevém a prj�
são de ventre. Voc� senre-se abatldo
e como que envenenado. Tudo'

-

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

rá a causa.Neste caso,�sPOulas Carter
são extraordinariamente eficazes.Fa
zem COlTer esse litro de biiis e você
sente-se disposto para tudo.. São sua
ves e, contudo, especialme.nte indi
cadas para fazer a bilis co�rer livre
mente. Peça as PílulasCarreJ;. Não
aceite outro produto:Pre Q:l:r $3,00

Exc/us·:.vamentp, }JaTO rdnlfsUa de olhus, nuvhlo.<,
nfI1'is (' gal"qantu,

LJispõe de aparelhos os mais ;nodernos para exar:c de
-

·sua espeéialidade.
Richlin. Rua 'do Principe. FOIl", j34. JOI0'VILLE

Ostentando' A INOUSTR�A DE
.......,.",..,����

a ofensiva . · Para vis!
BERLIM destrUlda tar aBre':os �xércitos russo I Londres-Inter Amc -A,

Londres - Inter-Amc credita-se que em conse- tanha
_ Os circulas militares quencia dos ultimos rai<iles

reconhecem que os exer· britani.cos contra Berlim,
citas sovieticos vem os-

no decorrer dos quais fo

tentando um padrão de ram lançadas sobre a ca

luta ofenciva jamais igua- pital alemã mais de 4 mil

1 I l-toneladas de bombas, aado pe os a el1}Ues. quinta parte da çapacida
de' industrial de Berlim fi
cou destruida.

Pretendem

Londres - Inter Amc.
- O governo britânico
convidou uma missão ae

ronautica brasileira a vi
sitar a Grã Bretanha a

fim·de inspeccionar todos
os serviços.

.

Pedro Cé no Figuei
rense

Jornaes de Floria
nopolisinformam que
Pedro Ce, exp8)ltéiro
do E. C. . COIÍcordia
de Rio do Sul, trei
nou muito bem nó es

quadão do Figueíren·
se.

ocuparMacau
Chung-King- Inter-Amc.

-Os japoneses, ao que se

anuncia, pretendem ocupar
Macau, colonia portugue
sa, para o que estão con

centrando poderoso efeti
va militar nas proximida
des da cidade.

INDUifRJ.6 ß�ILEIR.6

l INDUSTRIA DE �P.LC_. 1..0S
�. GOSCH IRM ·�)5 S. A.

IJl\�l\GUL.\ - fL\NT� CL\Tl\RI.NL'::.__
-' J

�����������Q���������
DR, LUIZ DE SOUZA

I
OUVi'?'�"" �!��-�'��DO,"�'�b��,"b'ld" I'Aparelhagem completa e moderna, unica neste Estado.

�Rua Jeronymo Coelho, 42 -- (antigo Hôtel Weiss) W.Joinville W

ADVOGADO

I'

Escritorío: Av. Oet"liu Var5as, 160 Tdtfone, 34

.L�esicl'ncic.: Mc,} D,odoio da Fonseca. 814
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Correio 'o Povo 4a' .pagina ... 'ara"gucÍ 25 de Setembro de 1943
--------------------------------�.--------

FRACOS E AN�MICOS 1

JOSE' ALBUS Recebeu estes dias um belíssimo sor

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

ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA GRANDE FIRMA PAU

LISTA Barros Leureim & Filhos, DE S. CAETANO.
t:8sa
-� R Iea -- POSSUE TAMBEM

'=='=;"";';;'="'"";;;=""==;6;;;'1·
Compl,"amos .de diversas .qualidades

Trator com .0

soe IGUASSU' LTOA.
RIß MO[HÁ - :

. JARAGUÀ
I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::

mente �illle I [ri 'o Hruhnl r�e:�:�:: I i:.�-:,,��-:,,�__-;;;.��"-:,-:,�,,-__-,.;;;;;-:�----
vale ([))1illJm I do srOOK lIe Tudo Q"" Ha de Bom IllEJr!!]l,(§!1Th l(§§[l11l21111lIDl.

Sempre e sempre vítnrías

e'l Os melhores, pelos menores preços da � � .��....,....,..._.�"'���

• curas Ill! iII
-- praça . �oo -.!...- F 1:: R R A R I A

I �nm��it�m ��ta �n�r,tllilitlau� -�� I'�
�PP' HOn �;
I Veràaàeira querrahos Preços � �
@ RUA �EL. EMILIO JOURDAN, 62_ - Jaraguá I i
�-�--�--�-----------------�@
..m&..EB __ am..m..:::::::::::::::::::::::::::::::::==:=

"SILVEIRA"

Impre,'" .. bit .:

um belíssimo sortimento de artigos de vidro para sobre-mesa Artigos especiais
para Presentes do mais fino acabamento.

- Uisite a C�S� Re�l' e I� encontrará o maior e o melhor Sortimen-
U U U to desta praça em SA80NETES, PO-DE-ARROZ

Tomem.

PODlada Minancora VINHO CREOSOTADO

E' a pomada id a

CU�A TODAS A�
F E R I DAS, tanto
humanas como de
aninais

Toss••
Resfriado.

TALCOS, VARIADOS ARTIGOS PARA HOMENS. Brinquedos, e uma infinidade de
outros artigos que seria ocioso enumerar.

.

.

��

A Casa Real POSSUE TAMBEM UM VARIADO ES-

======F======='-"=',== TOQUE DE MERCADORIAS DE
- PRIMEIRA NEDESSIDADE-

Bronquite.
E.crofufo••

Visite a Casa eal e não se ARREPENDERA'

.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADONUNCA EXISTIU

IGUAL

I

,O anjo protetor de seus filhos é a

LOM.RI6111••
Verrnitugo suave e de pronto eteito.. Dispensa pm

gunte e diéta!
'Serve para qualquer idade, conforme o n' 1. 2, 3 'e 4

�
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própri,l Evi'
tará muitas doenças e poupará dinheiro em rem�dios

Compre hoje mesmo uma Lombrigueirã Minancora
para o seu tilhinho,

E' UM PRODUTO JD�SI L;BVO�Atp;ro�MINANC�RA

É UM GERADOR DE SAÚDEl.

A testo que tenho feito uso e

aplicado a meus filhos, em ca

só de bronquites e tosses per
tinaz, o afamado PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE,
descoberta do farmaceutico Do

mingos da Silva Pinto e prepa
rado qelo farmaceutico Eduardo
C. Sequeira, de Pelotas, obten
do sempre os melhores resulta
dos. Gabriel Cirre - Maquinista
da L11z Elétrica Jaguarense.

Reconheço por verdadeira a

assinatura de Gabriel Cirre, de

que dou fé. - J aguarão. -

Em testemunho da verdade, o

notario Patricia de Faria Santos.

O abaixo assinado, Doutor em

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

plicados em muitas molestias pul
monares· -Dr, Domingos Toiurt
=-Pclotus.
Firma reconhecida pelo nota

rio A. E. Ficher.

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

E. L. ferreira de Araujo [firma
reconhecida l·

Licença n. 511 de 26 de

Março de 1906.

/ Deposito geral: • Drogaria
Sequeira' Pelotas·· Rio O
do Sul
Vende-se em toda .a parte I
��ili�

Fitiois em; Blumenau, Brusque, florianopolis, Join�i1e, Lage,s
e Rio do Sul; Agencias em: Jaraguá. Caç�dor, ,ÇreclUrn�, La

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

e

Tubarão; Porto União' Sub-Aqencias em : .:n�alal Hamonia -.�ae
Joaquim e Tijucas: Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió o

Urussanga; Em instalação' Canoinhas. .Orleans, Salto Grande,
. Rio Negrinho e Ararar.guá
faz todas as operações bancarias no Paiz,

cerno cobranças, descontos e caução de títulos de ex

oot tr ção e outras operações de credito; passes para

JS principais praças do paiz, "medi .nte taxas rnodica s .

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

psra quaisquer importancias 2 o/O
Com avise previo (re tiradas diar ias até 1.000,00) 3 o/
DeSo�itos Populaj i s Limitados (�té 10 milcru

zr i-ov) d!'DOSitOS iniciais a partir de 20 00
sub sequentes a partir de 5,00 4 %

. Prazo fixo de 6 meses 5 %

I
Prazo fixo de 1 ano

-

6 %

0.5 juros. são pegos ou capitalizados semestralmente
� A economia é a bcse da prosperidade

Deposite as suas economias no

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

Sabados : Das 9 ás 11,00
r:

fabricação de Ferramentas

Segas
.��

rotativas para arado"s:�J!
';-:?

R'uA MARECHAL DEODORO -DA FONSECA, .8'31ió
--

}�

Japaguá

,5

(
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I f�tàtllto� na �oe Reer�atlva"�UR�Rr r=,="=="m:="��,=�"=,":=",�,=,,,,,,,,==�==� x A n R ES'

� �'.' ii Excursao ao RIß da Prata li os���';::;.�?��s ;;�::':��s

! íDfHOMlnHCßO fins 1 SfOf OH sOGnOßOf II Partida de Porto Alegre em 8 de Novembro de 1943 II ���lç:l�é,nad�éd�o��i�lu�:
I " '

- ii 12Dias em Buenos-Alres
!! Xadrez organisado por

> ;'>,,"�rt. 1. _ Com a denominação de SOOIEDA- ii _

ii est- Clube entre os seus

:, DE R:B:CREATIVA AURORA, é nesta data funda- ii
H associados.

� dà ,uma asso.ciaQão que tf'rá por, fim proporcionar ii 3 Dias em Montevldéo H Sob a direção geral do

tl'l;l,seus associados recreações licitas, inclusive es- 11
,ii Sr. Mario Tavares da Cu

;"p'9rtivas e tem por séde o lugar AURORA no 1. ii Belissimo Programa de Passeios e Diversões 11 nha Mello e, assistencia

;,:�j�ti;ito do munieipip aJe Jaraguá.-
' i! 20 Dias que lhe serão inesqueciveis ii d� Sr. Erico BIosfeld já

:"
.'

.' ,', DA DURAQAO E FUNDO SOCIAL ii P
ii fOI elaborado õ regula-

",
.;
...

Art. 2. - Sua duração será por tempo inde- ii reco Dur Pessoa: Cra $ 2a�80,OO H mento do torneio que

.terminado e o fundo social constituir-se-á das doa- li
H obedecerá as normals ge-

. ç'Ões que receber e [oias e mensalidades que arre- ii (TUDO INCLUIDO) li rais das disputas dessa

oadar. II Peçam Informações e Programas sem Compromisso á' ii naturez a. T'ambem ja fo-

DA ADMÚUSTRAQÃO ii EIPRINTER ANDR,ADAS, 1079
n ram abertas as inscr ições

; .Art. 3. - A sociedade será' administrada por ii
H que atinge o numero de

uma' diretoria composta de 4 (quatro) membros 11 PORTO ALEGRE li �ezeseis �onCOl'Ientes cu-

sendo. um, presidente, um vice 'presidente, um 1 se": I :'.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: : �} ja J

relação ré a segu,inte

cretario e um 2. secretario, a qual será eleita anI1al-'
��.._..__......

....._.......��'���
ate agora: I're Leouid as

II1eIite por assemblea gera-! no ultimO domingo do I. Art 8
.. � Pa ra O ano social de 1943 fica es- Herbster, sr. ,Er'ieo Dou

ano .ern que se expirar o mandado anterior.. : tipulad a a joia de 01'$ 5.00 e mensalid ade do Cr$ orawa, SI', Erioo Sprung,

..

.

... § 1. - A -eleição será por maioria de vOIOS 1,00;
sr', Rodolfo Fischer, dr. W.

sendo, os membros da diretoria substituidos em s:)u� Art. 9 - Estes estatutos sómente poderão Mazurecheu, sr. Walter

i.lJ}ped)mentos ou ausencia na ordem de colocação s�r modificados por' assembleia geral parn '(�sse M�ell,(!r, dr. Ary Pereira

. i>:: ... :§ 2. - A re-eleição é permitida.
fim convocada e com a presença de metnde dos Oliveira, sr. Rodolfo Hu

.":J' � <;§ 3. - Ao Presidente caberá adrninistrar a
socios e votação de dois terços (2/3) dos que esti- Ienuessle r, sr. Heinz Zah-

.' Sps;ied'ade e representa-Ia judicial e «x tra-j udlcia l
verem presentes:

ler, sr Luiz Gomes, SI'

1í" mente:
AI'J. 10. - Somente nas condições do nr ticc Edgar Amaral, sr. Durval

..: :6§' 4. O Secretario terá à, seu cargo a escritu- ant.?rior e com l1l,flnOS do rlez (10) socios podert a Marcatto.sr Werner Buhr,

.rnçãö geral da sociedade, com excepção dos livros
soõted ade ser extin tn, rlo vr-ndo seu pa trimonio re-

sr
'.
Beruardo Grubba F'.,

CAIXA e MENSALIDADES, que ficarão á car-zo
verter a fins de utiiidade publica Oll benef icir-nte: Erico Juucker.ArturMuel

do ��soureiro, .ao qual tambem cabe a guarda d';S Ar-1. 11, -- Todos os caSOR omissos nestes fl�- ler e !fe lio, Westphalen ..

valores da SOCiedade, fazer cobranças e pagameu tos,
tatutos serão resolvidos pela diretoria, ad-ref'erén- Terão llllCIO �s parti

e.�t�s,:-quando autorizados pelo presidente;
dum ela assembleia geral; ,ddS ?orl'e�ponde'}tes ao

, '

..
,§ .5. � O TESOUREIRO s-rä nOI11Pada pela

Art. 12, - A diretoria que rpgerá O" destinos torneio hoje, sabado, ás

Diretoria, independente de eleição, e bem assim um
sociais ató o fim do,.:tfl ano, por ser nnua l do SHU quatorze horas e presse

c�:ms�:l'lO liscal d e a (�'oz) membros' P?ra a, deviria
mand a to, s.pr� constituid a Clo� sflnhor'flS; ALFREpO g�irã". co.111 as indicações

fiscalisacão e aprovaçao tios atos da dtrctoria o do
GRAHL-Ple�ldpntp, ADOLP,O VOLKMANN-vwe- feita dIarIamente.

tesç)ul'eil'o;
presidenti>, GEHRARDS ROEDEH·l, sPcf'otario I A medida que fOlem

.

_" DIREITOS E DEVERES DOS S0010S
GUILHERl\1 E RADUENZ 2, spcretnric. I selldu computadas os pon

i, ' ,;'
Ar·t � -, Podl�l'à SPI' socio lodo cidaLlão IIra-

,ral'ag'llá. �tlI'oln, (�IJ, 28 de> <;etelJltHo ,18 ..343. tos publi�aremos �III uos-

��:�.I1�,�ro maIOr �� 18 anos, 91111 tenha sido P'ropostotAlfredo Grahl Pf'oslflente - Adolfo�Olkmann,�jce-presiden-l:5aS prüXlll1US 'edwõ.es a

, I?or' outro SOCIO e pago a loia "espectiva;
te - Gerhar�t Roeder 1. Sl'CI'etano - GUilherme Raduenz I e�lItagelll gelul u ti sItua""'

! �", .,;.§ 1. -:- Os socio� terão dil'.eito de frequentaI'
2. s�cretal �o. "

'. '

çao dos con.cLll'l'entes pOl'

� a, ,s<�ç1e SOCIal, recreaçoes da soclI'dndn o suas f(�",t;:js RECONHEOO verdadplra a fll'mn supra dp Alfredo pontos ganhos.

, "(�,�PQrtiyas, votar e Snl'8m votados para cargos dn Grahl, Adolfo Volkmann, Gerhardt Roeder, e de Guilherme Ra-
"

A diretor.ia do Aimoré

. d:[.e.�ol'la, uma vez estejam quites com os cofres duenz.
]a tomou todas as provi-

s,Qct:alsj
Jsraguá, 30 de Sel.811lI'H·0 dl� 1943, dencias npcessarias ao

>i
"*"',§ 2, - Os .soci<;>s ficam obrigadas, soh p,�Qa

O Tabelião - Mario Tavares da Cunha,Mello bO!11 alldamento do tor-'

\�ei'p.erda 'dos respetwos di"eitos á (' umprirem estes Dr W Id
a

M h �elO, psperalldo-se pOl'

eSi,atutos, (IS det.erminaçõos das assembleias e d;lS'
a a emlrQ azurec en ISSO absoluto SUCesso na

r�S2luções da dire.tol'ia, develldo comport.arem,sp
- - �uu realização.

,corrie.tame�te �o' "pcinto. social e bem assim dUl'all
CASA DE SAÚDE I Dr. Ary Pereira Oliveira

te ,:iJ.S realIzaçors Psportlvas; R M I FI
. '�2

' Acompánhado de sua exma

'"''o; ii, § 3, .- Anualmente, cm a�sGlDbleia geral, con-
ua (1, t1r! ,n) n. 1. - JARAOUA

I
fa�i1ia, regress�)U, qu!nta-feira

fOI'lJJe artIgo 3., lia qual sEll'á pleita n diretoria para
CIi.niLa geral. medic<? - cirurgic� de aduilos e cr�,nç.ts

-
ultIma de flonanopohs, ol}de

,,';
,

.

t ,,' f"
. . .

Partos - Dldh 'Tmla Ondas curtas e Ult a-lurla, .� In- se encontrava em goso de fenas

0,�!10 segulD ,8, sei a I}.�da a JOla e mensallqade d.utol,rmlt
- Bi:;IU i eIdr;Cr) - Electra-cauterização -. o Exmo sr, dr. Ary Pereira Oli�

par;,ll a mesma epoca, se_ ISSO se tor'nal' necessal'io.
Ral s Infra-vermelhos e azuis veira integro Juiz de Direito des-

;l!�' DISPOSIQORR GERAIS
..._...,.

ta Comarca. S. Excia.reassumiu

''8.-:' Art. 5. - E' obr igatorin a organis;,tção de ff's- �ocl'edHde tSDurtl'U!I dos os assGciados, para o!_1tem o exercicio de suas fun-

t�]Ö}; Ilas datas nacionais, colnbol'ando para esse
U U li L U uma Assembléia Geral que

_ço_es_, _

fIm com as autoridadps locais, r.u!lr!lßI' se r.eali,zaril .em
.

sua séde O PRECEITO DO DIA - Aobe-

Art 6 Apo'c> ter'ull:nad
.

I 'd' U U U
sidade sempredenunciaumaper-

,
,--" o o ano sacIa a 1- socIal, no dIa 7 deste, a's

re.toria prpstará contas de sua gestão, deven'do to- A V I S O 20
turbação da nutrição intima do

�

horas, onde será empos organismo, (metabolismo), con-

, lrJOs, os :1tos serem aprovados I?elo conselho fiscal; Por ter demitido-se (> d P
sequente a alimentação inadequa-

. ;;,'
Art. 7. _ Os sacios não respondem subsidia- presidente desta Sociedade,

sa o o novo residente da ou a funcionamento glandu-

:r;;1�!l1ente pelos deveres sociais; Rodolfõ Koch convida to- 'A DIRETORIA
lar defeituoso. Em qualquer dos

casos, a cura é passiveI. SNES.

da elA WETZEL INDUSTRIAL " JOINVILE (Marca registrada)

s�ßÃ���RCfAt
ESPECIALIDADE

,
,

,

/

Exij,!llll O Sabão

"VIRGEM ESPEOIALIDAUE"

.
'

pOlS consepva e de.

sin,feta a sua poupa.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


