
melDorado em todo o paiz
em todo o territorio da Republica,

Noticias da guerra
Berlim, 6 (T. O. ag. al- foi assígnado em Vienna

lemã) 7"' O alto commando pelo ministro do Exterior
comunica intentou inimigo da Reich, Ribbentrop, mí- .

penetrar durante 'dia norte nistro do Exterior da tta
França alguns aviões bom- lia, conde Ciano, embaí
bardeio protegidos por avi- xsdor japonez Oshíma,
ões caça sendo, porem, re- bem como pelo ministro
chassado ·t·al ataque graças búlgaro prof, FiloH, o pro
decidida defesa anti-aerea. tooollo de' adhesäo da
Os inimigos perderam 10 Bulgaría ao pacto trip)f·
aviões, ce assígnado em 27 de

Setembro
.

de 1940 pela
Allemanh, Italía e Japão.
O texto do protocollo é
o seguinte: - «Os gover
nos da Allemanha, da Ita
lia e do Japã'J e o gover
no da Bulgaría fazem.
constar, atravez de seus

. plenipotenciarios que,
B:rlim,.6 (T. O. ag. al- abaixo assinam, o seguínlema) - O alt� commando te: _ 1. A Bulgaria pas ..alemão co�unt{:a que de'lsa a formar parta do pac-27 de fey�re�ro. a 5 do cor-

I to tríplice concluído a 21rente o mrmigo perdeu 23 'de Setembro de 1940 em
aviões sendo 16 em co�- Berlim entre a Allema
bate.s ae'r�os, 5 pela arti- nha, a. ltalía e o Japão;Ihan� anh-aer�a e 2 graças 2 Com respeito á forma-

.

a açao da marinha. de guer- ção de commissões tech
ra. Per�emos 15 no mes- nicas mtxtas; previstas
mo penodo. no artigo 4. do pacto tri.

R 6 (T O II plica, quando. estas tra-oma, .. az, a e-
tem de problemas que at-mã) - O alto commando

italiano comunica que na fectem os íateresses da
frente grega não houve acon- Bulgaría, serão convlda

teclrnentos dignos de men- dos a participar das de

ção. Aviões bombardearam Itberaçõea representan
instalações portuarias da tes bulgaros; art. �3. -

ilha. Migtileno da Africa O presente protocollo fi
Setentrional. Aviões do cor- oa anaexo ao texto orí

po de aviação allemã bom- ginal do pacto trlplíoe,
bardearam a base aerea do O protecello é redigido
inimigo na Africa. Oriental nos idiomas allemão, tta
Forças inimigas tentaram líano, japonez e bulga
penetrar nossas linhas du- ro e cada via é conside•.

rante a noite fazendo nós rada original. O protocol
inumeros aprisioneiros. O lo entra em vigor no dia

inimigo atacou alguns seto-I de sua assigoatura:t.
res, da Eritrea não causan- ,.....------,---

do vitimas. Dest�ca_mentos EditaI de primeira'do Corpo de aVlaçao Ale- _

mã atacaram repetidamente i
praça e arremataçao

as bases aereas de Malta, O Doutor Arno 'Pedro
sendo bombardeados e me- Hoeschl, Juiz de Direitotralhados aerodromos. .Fo� da Comarca de )araguá,ram '. derrubados 3 aVlõ�s Estado de Santa CatarlHurncane e outros 3 de dl-

na, Brasil, �n8 ;rorma daferentes modelos. lei, etc:

Tel. cCorpovo:»Direclor ..proprietario: HONORATO TOMf!LIN -.- Redactor: João CrespoCaixa 12 -.-

Sabbado, 8 de Março de 1941
I

S. CatharinaJaraguá - N. 1.069Anno ti"

Registro obrigato..

rio de todos os

vinagres
A MOBTE DE AFFONSO XIII.e o trigo em

Cathariná
O'café

Berlim, 6 (T. O. ag. al
lemã) - O alto commando
comunica que a avição ad
versaria não realizou in
cursões no terrítoric do
Reich no dia" e na noite de
hontern.

.

Santa ROMA, 28. (U.P.) - Acaba de fallecer Affonso
XIII, ex-soberano da Hespanha, I

N. da R. - Affonso 13.
era filho de Affonso 12.
e de María Christina,
archiduquesa da Aus
tria, tendo nascido em
Madrid no anno del886.
Recebeu em sua juven
tude e apesar de sua

constituição debil, uma

completa educação mili
tar robusteceu-se pelos
excercicios physicos. A
17 de maio de 1902 at
tingia maioridade, pres
tando juramento á cons
tituição, perante as côr
teso Casou-se em 1906,
com a princesa Eugenía
de Batticnberg, de quem
teve alguns filhos.

Tendo em vista a premente
necessidade de ser regularisada

maduros em 7 mezes. Tarn no pais a producção dos vína
bem é enorme ahi, o inte gres de uso alimentar, o Minis
resse pera exploração da terio do Agricultura, por inter-

medio do Laberaterio Central
nogueira de Iguape, de que de Enologia, do Centro Nacio
extrâe precioso oleo, De nal de Ensino e Pesquisas Agro-
1 f id di t nomícas, vem estudando as me-C ara o re en o irec or que didas necessarias ao perfeitoO pequeno auxilio do Mi controle, qualitativo e quantitanisterio poderá transformar tivo, desses productos.

essa exploração numa gran- Assim, de accôrdo com o pa-
de fonte de renda. recer, que a

. respe'ito .

emittíu

G aquelle orgam technico, o mi-
nos varias Estados. O agrónomo astão de nistro Fernando Costa baixou a
Esse 'techníco acaba de I Faria salienta que os ser seguinte portaria:

telegraphar ao ministro Fer-, viços da secção de fernen ,.Fica instituido, no Laborato

nando Costa communicado to agrícola em Santa Catha- rio Central de Enologia, do Cen-
trai de Enologia, do Centro Na

que, depois de recolher op·1 rina se impuzeram á con cional de Ensino e Pesquisas
tima impressão dos servi fiança do governo do Es Agronomicas, o registo obriga
çcs no Paraná, percorreu tado e dos agricultores. Pa torio e gratuito dos vinagres
O norte de Santa Cathari- ra tanto muito concorreu 8 de producção nacíonal,quaesquer

que sejam as màterias primas Roma 3 (U. P.)·

na, onde são promissores collaboração federal e es utilisadas na sua fabricação. Realizaram-se osos resultados da campanha tadual. que, além de facili Somente os vinagres analysa- íuneraes do ex-rei Af-pela producção de cafés tar a articulação cem as dos e registados pelo Labora-
t

.

C t I d E I' d fonso XIII, da Hespa-despolpados extra- finos, prefeitur as. trouxa graudes orro en ra e no ogia po e-
rão ser expostos á venda e con- nha, com grande sin-cuja obtenção é muito fa beneficios para o deseavol sumo publico, em qualquer pon- plicidade,. • conpareêendo os membros da familia realcilitada devido ao sombrea-l vimento des trabalhos. A to do territorío nacional. r d di I fmanto e colheita de frutos campanha do trigo através- O Laboratorio Central de Eno- hespanhola, do governo rta iano e ocorpo rp orna ICO.

,

sa 'uma phase promissora. logra expedirá, em' edital, as A's 8 horas e 40 minutos começaram a ser rezadas as
---'---.,.-------

instrucções necessarias ao cum- seis missas de «requíern' previstas para a cerimonia
Edital de segunda 2A saf�la ull1imda attingiu1a1 primento desta portaria, obser- religiosa.
praça e arrematação O rm tone a as contra vadas as disposições do regu- O atau'de estava rodeado por numerosas corôasmil da anterior, apesar do lamento approvado pelo decre-

t to n. 2.499, de 16-3-30, no que de flores, entre as quaes destacavam-se as envia�a.sO Doutor Arno Pedro ma� e�po. . respeita ás características e in- pelo Papa, pelos reis da Italia e pelos srs. MussolInI,Hoeschl, Juiz de Direitu E ammad.o.r o enthusl; d!ces analyticos dos vinagres. Franco e Hitler. Oito carabineiros, em iniforme de gala,da Comarca de Jaraguá, asmo dos trItlcultores. ate, A presente portaria entrará
montavam guarda ao feretro. Assistiram ás cerimonia')Estädo de Santa Catarina, o momento ú registo de em _vigo.r na data da sua publi- .. .

V
.

d J
-

d JPedidos de sementes desst: caça0, ftcan�o marcad� o pra- relIgIOsas a �x�ral.nha ictona,.. oao, : ayme� aBrasil, na forma da lei, etc:
.1 150 t I d

zo de 120 dias, a partir dessa Infanta Beatnz. trajando luto, os reIs da Itaha, o pnnFaço saber aos que o cereil "aecusa. one a as, data. para os fabricant�s de Vi-, cipe de Piemonte, o chefe de gabinete, sr. J. Anfuso,presente edital de segunda para .. ttender a05 camP9s nagre requererem o registro d?s t d
.

'stro das Relações Exteriores con-
praça com o prazo de (10) de cooperaçàc, que serao seus productos no Laboratono repre�en an o o mm! .

'

dl'as vI·rem, ou dele notl'cl'a os multiplicadores e forne' Centra:l de Enologia�. . de Clano e o sr. LUIgI Russo, que representava o sr.
.

. Os interessados. deverã9' pa- Mussolini.
'

tiverem, Que findo esse pra c�core_��9.! .�_e��ntes selec ra bem poder cumprir essa por-
zo ha de ser arrematado, clOnadas. . taria, ler com attenção, o edital

Por quem mais der e maior d.e instrucção, que o Laborato�
.

1
. no' Centr'âl de Enologia. estlflance oferecer, RO- dIa 7 ELiXIR DE NOGUEIRA fazendo publicar, a respeito,nodo 'corregte, as lQ boras, «Díario Official» da União no

ás portas do Edific-io do o n:mcdlo que tem depurado qual são dados todos os deta-
Forum desta co'marca o o s.ngue de tre. gerações I lhes �obre? registro de vina-

.

'

h d' gre, mcluslve o modelo de re-
sej!umte. bem pen �ra o a Empregado com. exlto nll: querimento a ser feito para es-
Carlos RIchter, na açao exe·

Feride. sc fim.
cutiva fisc;iI que lhe move

a F.azenda Municipal, asa·
ber:

1. - Um terreno sito
nesta cidade á Rua Benja
mim Consta'nt, fazendo freno
te na dita rua, fundos com

,

terras de Germano I-Jarbs,
de um lado com as de João'
Ti"dke e de outro com as

de Max Hiendlmayer, com
a area de 8.000,metros qua·
drados.
cujo bem constante do

auto de avaliação e auto
de penbora, de folhas dos
autos da referida ação exe· «MENINA DOS MEUS OLHOS»
cutiva, sera levado em ·se· NA PROXIMA SEMANA

gunda praça· com o abati Até que emfim appareceu um

menta legal de 20'/. (vinte film de foot-ball em que o 'he-
róe não faz o goal da victoria

por cfnto) sobre o valor no ultimo segundo do derra
total de, Rs. 4:000$000, deiro minuto da partida I ... E,
sendo com o abatimento para completar o espanto do

/ fan ' habituado a assistir filmsde 20'. o total de rs. ..... sportivos, convem dizer ainda
3:200$000 (trez contos e que o heróe nem sequer é in
duzentos mil reis') Assim c1uido no «team�, muito embo
será o referido b�m arre seja elle campão de foot-ball ...

· '. Isto acontece em .MENINAmatado por quem maIs der DOS MEUS OLHOS» a interes-
e maior lance oferecer, 110 sante comedia romantlca e spor
dia, hora e lugar acima ,men- tiva que o Ci�e Buhr vae offe
cionados podEndo o- més. recer na pro�llI�a se�ana, e que

,
'

.

d lern corno pnnclpaes mterpretes
!l10 ser exa,:"ma o por quem Lew Ayres, Mary Carlisle, john
mteresse tiver, no local on Howard, Genny Baker, Elisabeth
de fica situado, isto é, á Patter.son, etc.

Rua Benjamim Constant. O film, que é em �ran�e.par-
h te desenrolado no mtenor daE. para que c egue ii' no Escola Naval' de Annopolistieia publioo, mandei passar apresenta-nos Lew Ayres n�

O pres'ente edital que será papel de um cadete }actansioso
afixado no lugar de costu. e rebelde. que,. mUlto embora

. . sendo optlmo Jogador de foot-
· me e publicado pela Impren' ball, é excluído do «team» por
sa local. Dado e passado ter infringido as regras discipli
nesta cidade de Jaraguá, nares da Es�o!a. Mas, em vir
aos seis d,'as do mez de tude do espmto de renuncia

. que elle revelou na vespera de
março de mIl novecentos um grande jogo, sêus compa-
e quarent<i e um: Eu, Ney nheíros resolvem dediCar-lhe a

Franco, escrivão o subscre ambicionada victoria, o que faz
vi. assinado) Arno Pedro co� que elle se torne o cadete

. • . mais popular de Annapolls.H.oeschl - JUIZ de DIreI »Menina dos meus olhos»
to, Está conforme. o origj.· que é um film da vida acade�
nal, do que dou fé. mica e da vida sportiva v.ae
Jaraguá 6 de rilarç'o de J por certo, alcançar grande eXlto

. , quando for mostrada aos fans,1941.
. _

.
I na proxima quinta.feíra dia 13

O eSCrlvao, Ney Franco do,cdrrente. I '

.

Rio, - Por determina
ção do ministro da Agri
cultura, o ag! onomo Gas
tão de Faria, director da
Divisão de Fomento da Pro
ducção Vegetal encontra se

no sul do paiz inspeccio
nando os trabalhos das
seções de fomento agrico
la mantidas pelo Ministerio

Eczema.

Edital de segunda Movo director regional dos
·praça. e arrematação Correies e Telegraphos da
o Doutor Arno Pedro Estado

O Rio, 5 (A. N.) - O Pre- Vienna. T, O. ag.. alle Fa�o saber aos que oHoeschl, Juiz de ireito da y

Comarca de Jaraguá, Esta- sidente da Republica assi- mä - A prOposlto da presente edital de primei.
do 'de Santa Catarina, Bra- gnou decretos na pasta da adhesäo. da Bul,�ari'a. ao

ra praça e arremataçAo,
sil, na forma da lei, etc: Viação dispensando o en-I pact? .trIplice fOI dado à

com o prazo de trinta
genheiro José Salvador da �U?lICldao1e, de parte. of· (30) dias virem ou delle

Faço' saber aos que o Trindade Mello da funcção flelsl a.lle.mã, o 'segumte conhecimento tiverem,presente edital de segunda de director regional dos communica.do: que, .find,) esse prazo hAo
praça e arrematação, com Correios e Telegraphos de - ,No dIa 1. de Março de SElr arrematados pot
o prazo de dez (lO) dias Santa Catharina, e desi- quem mais der e maior
virem ou dele conhe::imento gnando para substituil-o o

S CO NAval lance oferecer, no dia 7
tiverem que findo esse pra- official administrativo. Hei- alUMNO DI ES lA H dH abril ptQximo vindou..

zo, ha de ser àrrematado tor <!e Almeida Lopes,. EM FLORliNOPOLIS ro, as 10 hOlas, ás portasRio, 28 (A. N.) - Com· por quem der e maior lan- Florianopolis,4 (A. N.) - Pro -do 'Edificio da Forum, 0&municam de BelL� Ho: i· ce oferecer, no dia 17 do O ferro brasileiro segui� viagem hontem á noite bens penhorados a Leo-zont'", que> no munl'cl'pl'O t 9 h as para' os EE. UU.
o navIO «Pedro I», que conduz Id J b M ti

" '" corren e mez, as ar,
241 alumnos da Escola Naval po O aco. a� ns, nade Ituiutaba foi e:lContra. ás portas do Edificio do

Rio, 1 (A. N) _ Esta em cruzeiro de instrucção. Du- açAo executIva fIscal quedo um diamante de 50 Forum, o seguinte bem pe- rante a sua estada nesta capi- lhe move a Fazenda Es-quilates. de côr violeta. nhorado a Carlos Richter, aqui desde ontem o na· tal, offíciaes. instrutores � alum- tadoal a saber:Seu fel' d b id f i
.

-

t' f I vio cMIiDa,., pertencentc' nos foram alvos, de vanas ho- 1 U t it
lZ esco r or o

I
na açao execu Iva Isca

a Republba de Honduras. menagens das' autoridades e da .
-

.

m erreno sua-
O garimpeiro Oswalqo que lhe .move a Fazenda

O oavlo está fl'et8.�o pe. sociedade catharinense. dentre do ns tda dos Martins,'CotIa8, que o encontrou do. Estado; a saber:
la United St'eel COrDora. as quaes se destacau a reunião Estrada Jaraguá Esquer.n9.8 margens do rio Tiju 1. -- Um terreno, Sit0 tiOlt e vai carregar· aqui

realisada no Lyra Club, a que do neste Municipiu e
CB. Foi baptisado. CfJm o. neste Municipio no lugar 5.000 toneladas de miné �Oe�!uarR���� segret1r��e;��nJ�� Comarca, contendo a
nome de "Triangulo. Mi- Ribeirão Cacilda com as tado e oufras autoridades civis area de 25.500 metrosi d· 'd 1 f d d"t rIo de ferro, destinadosne 1'0. e a qUIrl o pe o con rontações e IreIO,

ao retirmumento dos Et:;- � �i1itares, tendo nessa occasi- quadrados, com as con.comprador Fernandes de com a area de 20.000 me-
t"dos Un° l' .I()". ao. o sr. Oswardo Ca�ral pro- frontações de direitosOliveira que espera re· tros quadrados. .

.. \J '" fendo uma conferenCia .sobre f· li d
I

o thema: «Santa Catharina e a que 01 aya a o em ...••vendelo por mah; de mil 'cujo bem constante do I Marinha de Guerra». 1:500$000.
.

contos de réis. auto de avaliação e auto campanha. da cujo bem constante dode penhora de fls. gratidão' . auto de ava1iaçäo e auto
EDITAL

será levado em segunda MAIS UM AUXILIO PRO'
Grande navIo penhara de folhas destes

praça com o abatimento le- mercante alemio autos, da referida a�AoCitação. de reo gal de 20,/. vint� pór cen- HERMA DO CORONEL .

executiva, säo lev:dosausente to) sobre o valor da ava- EMILIO CARLOS' chegou ao Rio
em �rimejra praça de

P Iiação, de 400$000, sendo JOURDAN Rio. Procedente do por- hasta publica de . vendaO Doutor Arno edro Hoeschl,
d p aça a A nossa campanha em pról dajuiz de Diretto da Comarca de em segun a ,r' arrem -

herma do Coronel Emilio Car- to de Bremen, conseguindo e arremataçAo, pelo va-jaraguá, Estado de Santa Cata- tado por 320$000. Assim los jourdan, tem encontrado iludir o bloc;ueio inglês, lor totallde 1:500$000 rumrina, Brasil, na forma da lei, etc. será o referido bem arrema- amparo por parte daquelles que chegou na Guanabara com conto e quinhetos milFaz saber aos que o presen- tado por quem mais der e comprehendem a finalidade por precioso carregamento!ie reis). Assim serão os rete edital com o prazo de quin- maior lance oferecer, no jqaUreagnUôás 'deeIIJuPmenmhaomnuOms:e-ntodOqtuaer mercad'orias encomendadas feridos bens arrematadolze (15) dias virem que haven- d' h I
. .

.

do sido marcado o dia 24 do Ia,' ora e ugar dClma
consagre para sempre a figura por firmas brasileiras á Ale- por que mais der emaior

corrente mez, as nove horas, o mencionados, podendo o notavel do colonisador. manha, um gn::nde carguei lance oferecer, no dia.interrogatorio do reo Carlos mesmo ser examinado por Com a vinda e assentamento, ro teuto. O navio gastou hora e lugRr acima menHafermann Netto, no processo quem interesse tiv,er, em que se processa, dos bloco!;! de 4 semanas na tra�essia do cionados, podendo oscrime que responde, neste juí- Ribeirão Cacilda, neste Mu- granito que supportarão a her-
zo, como incurso no artigo tre- ma pode ser visto que não men- Atlantico. O capitão Brick mesmos serem examina.
zentos e trez da Consolidação nicipio, onde se acha loca- tinio!,! aos que, de bôa vontade, man, comandante do navio, 'dos por quem Finteressedas Leis Penais e o mesmo não lisado dito bem. E, . para até hoje 'nos ajudaram nessa reuniu a bordo numerosos tiver, á TUa dos Martins.se encontrando neste municipio quê chegue a noticia a pu- campahha.

jornalistas brasileiros, pres' E, para que chegue ae por estar em lugar incerto e blico, mandei passar o pre-
Ha, entretando, algumas listas

linão sabido, mandei passar o fora, e sabemos que algumas im- tando interessantes dec1a· noticia o pub co, mandel
presente edital que será aflxa- sente edital que será afixa- portancias foram subscríptas, Fações. passar o presente editaldo as portas dO Forum e publi- do no lugar de costume e as quaes ainda não chegaram que será afixado no lu.cada pela Imprensa local, e, pe- publicado pela impresa 10- ás nossas mãos.

d tlo qual chamo e cito o dito Como esteja, porêm, quasi gar ecos ume e publf·
Carlos Haffermann Netto, para

cal. Dado passado nesta concluido o monumento no ate- Bicyc 1etas cado pela imprensa local.
ccmparecer no día 24 do corren- cidade de Jaraguá, aos seis Iier do esculptor Fritz Alt, em D�do e passado nestate, as nove horas, na sala das dias do mez de março de joinviIle, so!icitamos 'mais uma

.
cidade de Jaraguá, aoSaudiencias deste juizo, afim de mil novecentos e quarenta �es ás p�ssoas·que. rect;_beram das melhores marcas do i seis. dias do mez mar�oser Interrogado. Dado e passa- N F 'hstas a fmesa de devolvei-as á y

do nesta cidade de jaraguá, aos e um. Eu,
. ey . ranco, es- commissão subscritas ou não mundo. 'de mil novecentos e qua-seis dias do mez de março do 'crivão O subscrevi. Assina- para contrôle. Num gesto mui� Preços: 400$000, novas renta e um, Eu, Ney Fran.ano de mil novecentos e qua- do) Arno Pedro. Hoeschl - to louvavel algulls cavalheiros

d d d 100$000 co escrfvAo su vlrenta e um. Eu, Ney Franco, 'Juiz de Direito. Está confor- a_mantes do turf em ja�aguá es- e usa as es e '.' o scre IInsfifufo Rocha Lour,es escrivão, o subscrevi Assinado) ..

I d I
tao procurando orgamsar uma Assinado) Arno Pedro

Arno Pedro Hoeschl, Juiz de me o ongIna, o que dou corrida, talves para breve cujo PneusContinental Hoesch! -. Juiz deDirei.Exclusivamente parà molestias de olhos, ouvidos, direita. Esta conforme o origi- fé. resultada se destina ao paga- DunI Mi b •.a_ to Está conforme o orl'nans e garganta. nal, do que dou fé.
J' 6 d' d

mento da ultima prestação do ope c e.... .

I d d féaragua,
I

e março e monumento. .

t gina, O flue' 9U •Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de a preços nunca VIS os .

J:r Á 6' d,

.

. sua e,speciali,dade. .
"

-, .

Jaraguá, 6 de março de 1941. 1941. "

I
Desde já multo agradecemos'

• a agu , e março,

.
mais este a,uxilio. ' S6mente na Loja

. de· tl41. "'. Richlin. Rua dó Princip.e: Fóne, 334. jO,I.NVILLE .
.

,
'

..". '..

O'·' N' F
' '

A 'C :L"I�-".,..----- ii '
.

O escri'vão, Ney Franco eSc'nvão, ey ranco· .,' •. ." ommissão.,·
.

I, Lot�.Iar ,�onnenlJobl O e_'crlvAo; Ney Franca'I
, , ' ,.

"

eine Buhr

Ulcera.
Mench••

Foi encontrado
um diamante com

o peso de 50
kilates

Derthro.

Espinhes
f,haumetismo'

Escrophula.
syphilitie••

; ""'PI'E o MESMOI.:.
, !EMPRE O MElHOR I

•••

I ELiX!R DE NOGUEIRA

I Grand .. Depurativo do !.angu � _.,'.�� - .. ",
.

.
,

. "",Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Verão " calor
súttocáate

Nada melhor que um pas
seio. na práia, Aoír. a p�aia
hos�peda.se, em S. Francisco

no

Hotel Central
Qúártos arejados; bem,

ventiladas
"Diâriameríte PEIXE 'Ou

'

,

CAMARÃO
Pateo para- Automoveis

Passava a noite
tossindo

.. Da' cidade de Rio' Preto (São
Paulo) o sr. Rodolpho Fajardo,
pessoa de elevada representação

'

àllí, escreveu o que se segue:
Sr. Eduar.ío C. Sequeira - PE:'

'

lotas. .

Minhas respeitosas saudações.
E' com .g�!!nde contentamento

que venho declarar perante o
, sr. uma importante cura' que ob
tive com' 6 vosso milagroso -Peí
torai de Angico rd9,tense •. ,Es·
tava eu soffrendo de uma falte
toss, a qual me 'impedia de dor

\"
, mir, pois passava as noites tos-

-

sindo,
'

Dahi a pouco tempo vi nos
jornaes annuncios que' davam
como extíncta toda tosse com o

uso do seu preparado' Fui de- --------:+

pressa e comprei aqui numa mero _, I!!!!
ca O organismo., cearia u.m fransco .do -Peitoral Senhoras! Jovens'de Angico Pelotense-, prepara- ',.

do por Eduardo C. Sequeira. ReguladorSian'"Vendido

ffi
Passados 5 dias, eu estava re s-

em vidros e...
'

tabelecido daquella .maldita tosse. "Para a regularísação de

1 'i de dois e�i..R ��et��na�e�omp��:r!,:�cofi:uuei !:�ifig:;a��m�nd� ::����
tamanhos bom: já durmo socegado. E' o mal. .

,
,

.. .,'.
"

pois, com justo merecimento que Se os seus ovarios".

• Oft••que-se com venho declarar esta importante
•

,. ,--� _""",--,."'

cura que obtive. E sou com és. não se encontram sãos,
tima e distínéto consideração, O seu estado geral tem
Amigo atto,' e obro ' que se sentir. havendo
,_ � _ Rodolpho Fajardo irregularidades mens·
Confirmo estes attesfados. Dr. t

.

E. L. Ferreira de Arau]» (Firma ruaes. como sejam :

reconheddä). Menstruação Dolorosa,
, Lic�nça,N. 511 de 26 �e Mar· Escassa ou Excessiva!
ço de 1906'0

. ' '. Re ladorSianDeposita geral: Laboratorio Pe I, , gu

i total
de Angic,? Pelotense r' , é O remédio indicado

< " pelotas, RIo_O., do Sul
para as Senhoras e

.Vende-se em toda a parte.
_______________;,-,- .....',_ Jovens que soffrem

dessas perturbações.
Tome o REGULADOR

SIAN que evíta os soffri·
mentos da MULHER, e ve·

rifique como voltou sua

côr natural rosada e como
o brilho dos seus olhos é
�ifferente.

Distribuidores:
ARAUJO FREITAS & CIA.

'�io.

E' a pomada ideal!
CORA TODAS AS'
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
.

IQUALI,
A Farmäcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA- ülce
ras que nem 0914
conseguiu curar..

Dna. Carolina' Palhares, de [oinville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido' centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

,

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

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
'Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

,

CORA em sua latinha original.
.s

.

REPAREM BEM AO COMPRAR!
'Er um .produto dos Laboratoríos «MINANCORA.

de JOINVILLE

Para

·SENTIR-S.E
..

�BE'M ••�,
�'"
,

I

L

'e ter

, ASPECTO
\' ._ .. __,.�,.__....-,.�" ... -,_

SAUDAVEL
; f
; i ,peça auxilio do

lTONICO BAYER

, , ,que enriquece o

sangue .e fortifi.�
,

I DR. LUIZ DE ·,SOUZA
f.

ADVOGADO
Escritorio Vargas

traI'

do

'Dr. RENATO CAMARA
i OiRJ:CTOR Der HOSPITAL. S. JOSE'

OPeraçies, Doenças de senboras,
Parto$

Endereço, teleg. ccDOLAR.,

S. FraB(!isco do Sul

Caixa postal, 32
- Sf8. eafbarlna

Em�aE�U8S' - DBS�aGhos
NavBga�ãO·

.

,

.

!

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO 'DE JANEIRO,
Navegação entre Bucarein (Joinville) e

'Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro,
directamente sem transbordo.

Encarrega-se de classificação,'medição E.' embarque
de todas' as especies de rnadeiras serradas, beneficiadas, em' t6ros, etc.
Cereaes e mercadorias em geral, para qualquer perto do norte ou sul do

Paiz, bem como para O extertor.

Recebe cargas Cle importação, do Paiz
ou do Ext\�rior, para desembaraço e

redespacho para as praças do interior.

Tem sempre vapores em porto, carregandO • Irmazens proprios ". D�svio da Estr. Ferro

Serviço garantido e rapido. � Preços modicos

�1'.'.1.'.'...�,.,.,.,.'.'.'1I1•••'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'d.'
-

•

'. J .' •

,·,GOfCH·I:R'·MEo.r·
JL.\�L\GUL\.� f.L\NT.t\ Cl\TL\R.lNL.\

�Dnl'l'PJrooBIIEßnl'l'l'J

.Casaâonts
Casa especialista em roupinhas para crean

ças, armarinhos, linhas, fios, enfeites, rendas,
fitas, botões, .etc. Mantem sempre em stock
um

.

belle sortimento de riscos para bordar,
dos mais novos modelos.

Meias de Ieda para senhores e
senhoras' � .. '"Meias de mouseline
de pura se ci a, para' senhoras,
"esde '8$500: o· par.. .. Sempre no.. ,

"vidades. .. 56 na CASA SONIS!

l'l'l'Jmgtli1i'l'ji'l'l�lIDlOOlflll[l1EúmülW1B
�

: o O Hnematogen do Dr.. Hammel c
r :��"1'M!lÂ!WMMWjêl!'t� ,

AUGMEN"fA AS FQRCAS DEFENSIVAS DO:
ORGANISMO CONTRA' AS DOENCAS DAS
r -- CRiP,NÇAS E DOS ADULTOS- '

,
'

Ginasió,
.

ParthaDOn
;

'ParanaensBJ
"

ö

Adoptado officialmente
no Exercito (sob speção fed,eral permanente)

Diretor: Dr, Luiz Anibal Calderari
Rua Com. Araujo n ,176 -

-

CURITIBA - ParanáBLIXIR -'914',

Medeiros

I
Dr. Alcibiades Martins Fontes

ADVOGADO
,

Encarrega-se de todo e qualquer serviço nlldivß ,

à sua profissão.
Atende és pessôas do interior, que desejarem' natura�sar.

se, receber e obter subvenções; compra e venda de titulas' ,�a
dívida pública. Registro de titulas e diplomas, cobranças, serviços
gerais, perante' o Supremo Tribunal Federal e tudo que se rela
cione com estabelecimentos de Ensino secundário ou superior.

Correspondentes em todos os Estados d? Brasjl
Escritório: Av. Graça Aranha, 26· 11.0 andar Salas 1107 e 1109·
Tel. 42·7842. Edifício D. Pedro II. Rio de Janeiro. C. Postal N. 3897

Escritorio, de", advocaqa
Dr. Marinho ,Lobo

"

,', "<';'
"

,i a·c-
Diariamente atende-se neste escrítorio' para sêrvl

ços judiciarios e administratives. - '�(."
FALA·SE PORTUOUEZ, ITALIANO eALEMÃO

(Das 7 á 17 horas) ..
)ARAGUA' Rua Marechal Deodoro

Provisoriamente antigo Hotel Wensersky
t-

HOTEL BECKER';' :::"
CeI. Emilio Jo�rdan ' Jaraguá do Sul

, Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi "íis-ávis á' Estação ferres. Dispõe de óptimas aecornóda
ções e offerece o máximo conforto aos srs. hosped�s.

Banhos quentes e frios.
HYGIENE CONFORTO PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preços razoáveis.

,

Proprietario : Carlos Albus.

,

h

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

Pharßlacia Nova
de ROBERTO' M. HORST

'a que dispõe 'de maior sortimento na praça é offerece
seus artigos á preços vantajosos.

•

." �:'f", .t'

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

,

Rua Barão do Rio Branco n. 62
Todos os quartos e appartamentos, com -

agua.
corrente quente e fria

Elevador - Frlgorllico : Coslnha de l.a ordem

Salas de amostras para os srs. vieientes
I

Automóvel na Estação

CURITYBA PARANA' BRASJL

faz todas �; óperaçOes bancarias no País, como cobrançat,
'descontos é ca'úção de titulas de export�ção e outras op�.
rações lie credito; passes para as principaes praças do País,

mediante taxas modicas, .í
. :,(

I

Va. Sa. já abriu uma eCONTA DEPOSITO
POPULAR:. no Banco Agricola e Comerciai
,de Blumensu ,? Se ainda não \) fez, procure
imedlat8mente I.tOssa cSeçãc de Depositos;
que vps dará pron,tamente tooas as informa�
çóes desejadas. I

,
, '"

. BànC9 Agricola e ,Comercial
Matriz:Blumenau'de BI'ume'nau' Filiaes � Joinvill�,
Rua 15 de lov. Jaragua, Ham!nla
Agencia em Mafra • Corresp. nas maiores p'raus do País
Capital autorizado. . . .. 3.0&0:000$000
Reservas ca.. . . .", 600:000$000,
Deposito8 e saldos em C/C. 22.000:000$000' )

Além da conta «Deposito Popular. (De.
, posit08 iniciais 8 partir de 20$000, subsequen
tes a partir de 5$000. para a qual são abo
nados juros de

..l

4�)/o s/a., o BaDco Agrí.
cola e Comercial de Blumenau mantêm ainda
88 8�g�intes contas ':

C. c. C Á DISPOSiÇÃO." . . . . 2,0 bJO
, c. C. C COM AVISO PREVIO, conforme Gon·

dições ma 'caderneta . . . . 3,0 oJo
, DEPOSI<TOS POPULARES,L1MITADOS: .

'

4,0 %

,DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses . 4,5 %.

DEPOSlfOS A PRAZO FIXO de !2 meses. 5,0 %

Os juros são pagos ou 'capitalizados semestralmente.

FILIAL JARAGUA - Rua Cei. Emilio Joardail
Caixa Postal '11. 65 - End. Te'legl·.: cCAIXA�
H'ORARIO: Das 10 ás 12 e' das 13'112 ás 15.

�l,i.lIVVlJ()1 ..,�!l����,� :g��}-p(á�;JJ IJt,";.
'

-
'

W'�_.�.E.. '"
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lJI',m---A-�-�d-;Za--:,1, .: .

'. III para a m

u,
I h. e rJ11Balancete� R.eceita Orçamentaria• .-eferente 'ao mês: de JaneirO de 1941 I1I1 FI..UlGo."1

Renda I. Receita I !lli SEDA1'INA IIOBSERVAÇÖES 'I
-

IILaaçada' Prevista
_

' ,II O, REOU�ADOR VIEffIRA-----''------+-----.!.----.:,-.,--.--.--.....;-_-.. -_-_--�;;..;;-�----''---;-:-:--�-�- III A-mutl:t:f t:ão so re- II
" li,

.
fa.dores ' li

I�. Álivia às cólicas �I
1111 uterinas em 2 horas

IIIIII Emprega
se com vanta·11, ge�' para çombate� as

',', � 'III Flor�s Brancas, Cohcas ,:",! Ilterinas, Menstru e a·

r-II pós o parto.
'I

I1 E' poderoso calmante, e
; II Regulador. por excelen IIII'

. cia.fLUXO

SEDATINA1III pela sua comprovada II
II1I eficaci'a é receitada por Irnais del0.000 medicos.

III FLUXO SEDATINA

';".j encontra' se em toda. I
iii' ,parte. ' II
,c---iiiiiiiiiiiiiiii----

L"
",

.�
';

�'"

� �

'»

�OdlgO·1
0111.
O 12 1
O 17 3
0'18 3
O 25 2
O 27 3

JO 29 7
1 21 4

., 1 22 4
1 23 4

'2 01 O
2 02 O
,.

,i 4 12' Oe

",';6 :.�' Q,
6 16 O
6 20 O,

r '6 2'1 O
'

,6 �3 O

'-' ",I

A R.R E C A D A ç Ã O

1 1:'

TITULOS
do Mês Tut a IAnterior

"

,
,

RECEITA ORDINARIA
Tributaria 8) Impostos

Imposto Territorial ,)
Imposto Predial-
Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licenças

.

Imposto a, Exploração Agrtcola-Industrtal
Imposto s. Jogos e Diversões
Imposto adicional

b) Taxas
T6x6.s .de Expedíente

, Taxas e Custas Judiciarias e Bmolumeotos
Taxas de Físcalísação e serviços diversos

, Patrimonial
Renda Imobiliária
Renda de Capitais

Receitas Diversas
Receita de Cemitérios
) Receita Extraordinarla
Cobrança da Dívlds,' At1va�
Quota de fiscalis8çõt:s dlversas

. Oonr-íbuíçõea diversas
Multas
Eventuais

4:00(;$

15:000.000
49;127$700
139:000$()oo
84::000$()o o

,105:421$100

15:000$'
46:000$
150;000$
130:000$
96:000$

,

4:000$
29:400$

800S
5:600$
7:600$

$200$500

375$ 375.-
78:776$300 78.776$300

4;12.200 4:12.200
7:791.7(10 7:791$7co

.' .

"

168.000 168.000
573.700 ,� 513,700

, .

,

,790500

470.900 2:000$
1:500$
1:000$

.

3:000$
400$

',\

FRACOS E ANEMICOS I
T,omem: "

VINHO 'CREOSOTADO
Do Ph. o. Joio .. saw.�

e _ _:
'

.'
<, .. s

174.500 174.500

89:532 soo 89'532$8()0 329:550$800 500:00Q$',SOMA Rs.
Saldo dísponívet do exercício de 1940 69:539 -

·159:071800
To...

'Resfriadae

�',{

ALFREDO MOSER, Contador. - Contadpria dá Prefeitura Municipal de Jafag,uá, em 31 de Janeiro de 1941. -'Visto: LEONIDAS C, HERBST�R,. Preíetto
Fdital deprimei Edital Edifal Requerlmentos despachados.
ra praça e arrema .. ·

o Do�tor Arno Pedro De ordem do sr. Preteí-
I'

J. taçio .

, Hoeschl, Juiz de Direito to Municipal torno publí
, O Cldadão Erlco Blos da Comarca de JaraguA co que durante o correu 2 782 .� Em�rich Ruysam -. Como requer.

feldt Juiz de Paz em' Estado de Santa Catarina, te mês de Março, arraca. 2785 - RemoIdo Rau - Como requer.

Exä;'cicio no'· cargo' d e Brasil, na torma da lei, da, se na Tesouraria da ,2.8Q3 - Reinoldo ·:Rau·...;_ Como requer. r

t :P Ieít M" I d 2.809 - Reíncldo 'Rau - CO)Do requer.
.'

Juiz de Di�eito da Co' ! e c: re er urs
.

umcipar ft 2,811 "_ 'José,F. Mfichado _. Como requer.
marca de Jaraguä, Esta Faz Saber a todos {lS JiHaguá {l na Intendencia.
do de' Santa Catarina. que o presente edital vi· de Hansa, o ímposto (j{ Mês de março -:- Dia g

Brasil, na Forma da lei, rem., ou dele conhecímen Industrlas e Profissões, 2.804 - Rudolfo Reiner - Como requer.
"

etc :. to tiverem, que, ce licor relativo ao 1. Semestre. . 2,810 - Francisco F. Fischer - Oomo requer.
,

Faço Saber Bo.S que o do com o .artigo .318 do
.

Não satisfazendo o. pa- 6 H
'Dia'4

C
Presente edital de primei- decreto lel n. 431 de .1� gamento no referido mês, 2.81 - eluz M8r.f!uadt. - orno requer.

A d 1940 t fl'curá o contríbuíote su
Transtíra-se. .

Praça e arrematação CO!ll 'Ie março e '

,a Im u v... ,.

d ta de p rtes [eíto á multa de 20'/.' so. 2,818 - Guilherme MocHer - Transttre.se ,

o prazo de trinta (30) días e Ei ",L r Iii! � e Q , , "

virem ou dele 'Conheci advogados, este JUIZO da· bre e imposto no primei 2819 - Alvaro Stinghen - Expeça·se alva·

mento tiverem qUß lindo rá expediente ditiriamen- lO m'ês, sendo entAcJ fei rã ,�� abertura.

e""se prazo h'ão de' ser te, no dias uteis, das 10 ta a cobrança 'judicial. 2.820 João Planinscheck - Expe� a,se alvará
nIl de abertura.

'

8(rematados por quem 813 �2 h?ras, na �a. � das men.e.

mais der e maior lance audlenc'Hs do EdlflClO do Tesouraria' da Prefeih:- I ,2.821 .- OU(l GJ8�H'nf!pp - Cümo requer..
'

offerecer no dia 22 'de Forum. E, pS:1'i que che· ra. Municipal de Jar8guá,
.

2.825. -' �eme �B.tlBr :-:-. Cemo requer. Devol-

março pr�xinio vindouro, ge ao conhecimentos de 4 de Março de 1941. va-se 8 c8�teJr� 8De�8, medJ8Dte recibo, ,IM4 A fAlJA DA /'fENJTR{/ArA�O
do corrente aC(lt às' 10 todos, ma[ido� publicar F· Vú,sgerau Tesoureiro Ul26 - RJúBrdo Hesse - Transfira·se.

horas, ás portas do Edl o pre.Sf,'Dte edItal, qlIß se
'

2.827' -, Primo, Leúni :- <E:x�eça se alvará.de, •

M bfieio d� forum' destll' co" rà afIxado, no lugar do! CA.LCEHINA flbertura."
' Dr�Waldemlro azurec eD

marca, os ben� penhora. costume e publicado no
. 2.828 - Batisttl Araldi - Expeça.se . alvará I .

M
"..,'.

dos a Ida Wollert, ne. «Correio do Povo·. Dado O lOllCO POR' EXCEUEICII de abertura. ....
,

edico '

'

.

84}lo executiva que lhe e passado ne sta cir:!a.de Secretaria da. Prefeitura Municipal 'de Jara, Consulto�io e residencia: - Rua Marechal Deodoro
mov:e neste Juizo José de Jaraguá, 80 primeIro I saude das creànças guá, 4 de março da 1941,

.

Koch Junior, a saber: dia do m�z de março do
'

. Renato SaDs, Secretario
U ano de mIl novec"· tos e

A CALCEHINA contem to- ':--
1. - m terreno sUo "li dos os saes necessarios eindis,

.nesta cidade á Rua. Co· quarenta e um. Eu, Ney pensaves ao organismo em for.

,lonel Procopfo Gomes de Fran.coescri�ã.O, o Bube, mação das creanças. Todos preferem' ,o ap·eritivo
Oliveira fazendo frente creVI. Asslnaao) Arno Pe. Alimenta o cerebro, fortificaos -------------

, . .

d H hI J i d Dl muscolos, calcifica os ossos'e Oll �' ..ARC 'Ja. "T R" la G' O, �,
da mesma Rua travessAo ro oese , uze dentes e saneia os intestinos. ..... , llJ� B .tS
nos fundos c�m a linha reito. Esta conforme o As creanças que tomam CAL-
S. P. - R. G., com 25 me- original do que dou fé.. CEHINA são fortes, alegres por que é o melhor!

Já 1 d d resistentes.

I'tros, na frente e 25 nos aragu" e março e
Dae CALCEHINA aos vossos O ", •

•

fundos, extremando de 1941.
, filhos e ficareis tranquilos. epOSllarlO., João O· Mueller - Rua Marechal Deodoro

um lado com tenas de O escrivAo, Ney Franco Nas Pharmacias. ----.---------------..

Thomaz 'Ce�ar e de outro
lado com a8· de Angelo Uín passeio a,
i.�o�e��t��� :u:;::rl::' São Francisco LtJlilliIlIlrlU§JIiLtJIi 1IIlIllIJ[II[fJlilrIllilrir II'_----••-------IIII!-.� '� �. iii' ediflcado com uma casa, Ne,stes dias de calor, um III

.

I:EI
que foi avaliado tlm Rs. paiseio a São 'Franc:isco, IX �5:0ÓO$000 .

.

'p.
.

d IX!

P
,

IX!

.,i:;fX�o;fi.�o���}i!���:���;�:1 ·bOO.liuo,C, t.os' Ele.C,tricos I
:, ação executiva, s40 leva. Q ·1 d

00 � De

dos em primeira, Qraça
uart'Js ventl a ,os e are· 121 LtJ

�: �':��f��l�c;ä�e ;:f� �3;XÉ�a�:oD�p���R':iO.1 .

«U N JV;6 RSAL» .'. Ivalor tatal de 5:000$000 Automoveis, IXI
"

IX!

(cinco contos de reis). ·11
.

'

I � d
IX!

ASí�im serAo os rt;\,ferl'd'os III 'para I ummar leU,· ar, si.(io, .azen a, etc� III
bens arrematadôs por

-

....

---'--'----...---

IIUI1 '. ,uliccioaar' seu' radio, 111111
quem mais der a maior C b d

'

I
'

lancR oferecer, no dia, Saudei Força'? *' "'. a�regar_ ,ate�ia�',. e .�u�om,ove�, -r,"adiO, et,c..
,

..hora e local acima men. V· r .,
.

- ,
-

citlOados, podendo os' II"! •

,_ TR'I:',S
' �

- "

mesmos lierem examina·

Dy'o'a'f', mog,Bn�v'l ..
dös por quem interesse

'M"OOELOS"'". tiver, á Rua Coronel Pro,
C9P10 Gomes de Oliveif!l,

. E' o fortificante odsnesta cidade, onde se com
.
scham localisados os ra que se enCO!ltram FRA·

feridos bens. E para que
COS, :DEPAUPERA� I capacida�e' de

I. .chege uo conhecimento DOS, NEURASTENI·
do publico, mandei pas

COS e principalmente 110.0, " ..45.0, wattspara os' convalescen·
, sar o presente edital que t�s em geral. ' 6 11 110 I"''' .. ,

serà afixado no lugar de 12UIJ I

'
"

" .;" � r21� na

-cl,"(I81·tmu�1'�neSaPulobcli.:J.'a. dOD· aPdeo' Dynamolenol 111' ! ' • volts ' III 30 dias de verdadeira loucura.'
'" 't,J '<'... E' '0 grande renova" IÃI

' o'.

C' d S d
d/j::::�á�:�t: d�����e. ��;h��� f������ ��;� iii, :Peçam' 'demo�strações aos pistribuidores: II �r:;e��e a� ���od:m�;�;�, �m ascaom�em�r:�
va dia.'S dI) mez de feve vidros dêssc' maravi � li) LtJ' ção ao seu anniversario, topo o seu

.

J'eiro de ano de mi i no· . lhoso ore'parado é re- !XI
.

. t:::' 'I
". " .

U '.
. '...

k S A I:EI
vecen.tos e qJ.arenta e .tor�ar á luvel}titde, ê 155,: ,,�}"-'.':', a �,., '. O,,�.,.'"'R.• �..

" oe P.C, ,�e'" ,',' �" ,'. I.
� Stock de sedasefazen4as em·geral

um. 'Eu, Ney F!'anco; e8'� :criar' forças, Vigor IE ,'., .

,

. . �) a preços de verdadeira pechincha.. Senas <;fesde
crivA0 (,) subscrevi: As. fisico e Mental !' IXI

" :, .
. i! Matm:. � F:LORI!.NOfilOLIS, 'IX! 2$ O metro e fazendas de .todos os_ typos.",tnado) Erico Blosfelt - Gose o prazer de uma '. iii" Fillaes_:: BtUMENAU. JOINVlilLE,rCRUZEIR@;" LAGUNA, 111: . -

A °t I'
Juiz de paz'em exercióio. nova.juventude!, III" fi ,SAO FRANCISCO.i\"" Mostr.uario em"T'uEfARÃ.q '1/

,. III desde 500 reis, o metro.,. __: pprovel em .•

Está conforme o original, E' um produto do !XI . " IX] I

CAS'A DAS SED &5do que doU fé

I
L b

.)
.

SIAN
! IXh "

" Endereço telegraphlco : .HOEPCKE. ,1',: IH

1XI(§j I � '1 '"..,
, '. a oratorIo • ! '�" o,,,,

'

Jaraguá, 19 de fever�l. ,Di.stripuidQre.s:_ IAI
iIIí__IÍIIII_........ ---__�--....-1IIÍÍIIi )OINVILLEtO de 1941. . _, Arl'ujo f.reitas & Cia.. Rio 'IZI'., k .� "n; 121;, ". u III ." ,., 1111 Rua do Principe -

"�����<;;;:����,,�:�:�;!�.:?�.I��?""" .::�==-� iUfl1tJJ�IiJi,�iff1 .: 0." �%CF���Ü" N��:t>,F:\lli� : " u.'
• !II12I1!1����� .--__--�� -__-�.....��=�=:::!..

-c'
: c ..

ç.'

Mês de fevereiro _: D.ia 28 Lenha. :picada
fornece a domicilio

. d1

Jaossen BrCia.
DESPERTE A BILIS
DO SEU FJCADO

Pedidos pelo telepho
ne n. 53; ou- na Casa
May Bt Fischer.

tem CaIomeianos-E SARar' ..
Cama Disposto ParaT_

Seb :ligado deve "erramu'. cltuIao
lIIente. no estomago. Um llüo de bIIII.
Se a biliá não corre Unemente. �
lIlimentos não são digerid,08 e apodreO'
cem. o� gazes incham o eetomago.
Sobrevem a prisão de ventr", '\I'oca
eente-se abatido e coD!0 Que env'1lle
nado. Tudo é amal'IIO • _!Po vi� ��
lIIartyrio.' .

Uma simples ..� DI.!» to�
a causa. Nada ha como u' f&!bosd
l'illulas CARTERS pua o FiJrado,
Jlara nina acção ,eí!rtL :r- conal'
livremente esse lUz. d. blJla. fi ..oca
eente-se disposto pua bdo. Niõ cau

eam damno: lião slia...... colltudo são
IIIBravilhosas para fazer a bills cone!'
livremente. l'eça as P1UuIaa CAB
'fERS para O FIP.do. 'NãO aceeite
imitaç6es. Preou 3$000.

"Capsulas �ntisezonicas
MiDancora"

"IUeode chamados a qu�lquer hora do dia ou' da noite:

Hildebrando A. Gomes,
Solicitador

,

provisio'nado pelo' Tribunal de Apelação, r�!?:istro n. 236, e devi

da1'lente inscrito na 'Ordem. dos Advogados do Brasil. Secção de'
S. Catharina, CO!I1 escritono em JARAOUÁ, onde paga os devi
dos impostos de.SOLlCHADOR DE CAUSAS, 'oferece o� �er _

, viços compativeis com sua profissão a quem deles precisat:;·

: ,(S�zões, Mólória, .Impolu,dismos, ,�,'
.

Maleitas, Tremedeir:a)
,. ,

Curam-se r=apidame�ie com

Granue
'

LiqQitlaçãO
CASA DAS smAS de Joi.nville
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Joinville

Assignatu r'as:
nnuaI16$'OOO

Pagamento adiantado
ADVOGADO

Dr. PauloMedeiros

Dírector-proprletarfo s HONORATO TOMELIN -,_ Caixa 12 -,- Tel, cCorpovo» -.- Redactor; João Crespo

Anno xXII .... Jarag.uá , .... Sabbado, 8 de Março de 1941 - S. Catbarina .... N. 1.069

1li1r21li1191lQ1g_fI1l11liJ[§JlIJlililliJlI1l21li1�Ii1[fJ[i}rillIJliJ�1IJ1II1211
&J I Attenção ! ,Não gastem mal seu dinheiro f' liJ

� "

já fc;:>i inaugurada a ,I
ltI C�'

.

Ma
.

I 121

I L-aS!GA!:!)ItP YI i n,����k������?r{� E��;�Fr:���di�ª:��� ;r�;l:�h��:��:;�!i
ljI .'

, .

.
, " III tubro de 1917, domiciliado e re- sa e em cartorio onde se· fr�ndsco da Costa, nego-

III com um colossal sortimento e preços Jómols ViStOS li) si?ente neste distrito !lo luga.r rá afixado durante 15 dias. ciante em Itapocusinho ..·

,

i' d
. '. RIO do Serro, e sendo ftlho legl' S' I b' d

'

� F rma nova, merca orlas novas, preços novos � tiriJ0 de Ricardo Bruch e de Pau- I a guem sou er e Im, O casal Costa, que go

T�J C "f' 'd' d d "tdI' � lina Laube Bruch. pedimentos acuse os para sa de geral estima naquel
'uQ ertl l,Quem-se a ver a e VISI an o, s compromisso 00 Ela, solteira, domestica, nasel· fins legaes, Ia localidade, recebeu nesse
JXI A CASA ·MARLY I XI �a em Blumenau, n? .�ia 30 de Artur Mueller dia dO$ seus descendentes
121 -' ,

. iii J':Inho de. 1921, �o�lclhada e re-, Escrivão Distrital e' Ofi- e pessoas amigas muitas e
, liIli1liUt!IIJ�lI1l1JlIJrIIl21l11�liIl11li1l11�lI1l1Jl9.IliIl§Jl:illi1fi1l1JliUIII2JI21 R�er;:: s!::�, �I:�!�O nfil��':: cial do Registro Civil. justas' felicitações.

,
. .

.. Campanha da gratidãoj'?" quê será?···\I'COrrflio"comida '
'

" I '

. pró herma do Coronel Emílio J .. ,Amlg� lelto�i eu mesmo ..'
'

.

AZEI'TE SALADA carlos Jourdan i ta';��amsena�o�;iantfmente A ESTATUA'

I Uma recordação - uma saudade que ficou- que obron-
Importaucía publicada e depositada no em jornalismo Eleva se tan- se ou o marmore eternisam para a immortalidade: - a estatua.

Banco Agrícola e Commercial 3:378$300: to o seu valor como advo- A inspiração, que foi tortura para o artista, e se iransformoú dia

Lista n. 36'a cargo do sr. W, Weege
.

t17$,50o[gadO do povo, e no entan a.dia, atê chegc:r a obra terminada: é a scentelha divina. Pai-

Retirada pare o pagamento 8.0 . to constantemente não ae pita em cad_a tinha, em cada curva, em, ?ada traço - para ehe-
1 _ I gar a perfeiçäo. Quando ella sae do ateher para a rua traz um

. esculptor Fritz Alt 2:200$000 ve senao o oposto pouco da alma creaãora transfundida em luz,' é amor e é sau-

4$500 Por .quê será � dade, irradia "apparencias de vida" como "Le Penser", de

2'204 500 Há dias, passando Iigei R?din e "Moysé�", de M_iguel Ang_elo. E na festa branca ,do
. $

ramente O olhos côbre um d�a ella fica mawr e malS expressiva, na contemplação dos que
Saldo exíàtente 1'290$300 d

'

is rí 't I d
vwem e sentem o que ella representa. Porque, em geral, ella

. _. ,OS .JornaIs a ca!?1 a, e· resume um trecho de historia. E' um "flagrante" que o brtm-
A Comrnissãc . parei com uma alínea que ee ou o mormore eternisam. ,

I
.' ,

me parece esclarecer algo:. As estatuas, no �izer de D'Annunzür� falam... Falam. de
«Nínguern esperava que epoca que passou, de feitos que se deram,: fazem recordu;r e l�

Ph .

d PI t'
...

R
•

f Ci .• . . . mortalizam; são um pouco do passado oioendo na maqnificencia\ armacla e an ao e.ls ro
"

VI Teotonio, catohco pratícan- do marmore ou na austeridade do bronze, a consagradora prova

I
Estará de plantão ama te, membro da Congrega- de gratidão do presente.

Artur Mueller,· Escrivão cão Mariana de Nossa Se-
.

nhã a Phar.nacia Central "t TA h T a u d _·t de Oficial do Registro Civil nhora do Desterro, viesse <lU c egaram a <laragu os ?COS e gram o o monu-

d 1 'a' .

d C
mento que a gratidão popular vae levantar ao maior 'Vulto

O . istrite a omarca a praticar tal ato�. da nossa historia: - Emilio Carlos Jourdan .

...-------� de jaraguâ. Estado de' San- E de fato é de se admi Dentro em breve o bronze estará ali, em frente ao Palacio
. Feridas? .

ta Catarina, Brasil. ' rar mesmo; não que êle, Municipal, contando ao jaraguaense de hoje a epopéa magnifica

G I• faz saber que compare- com todos êsses pomposos
da colonisaçäo, Sera Elle, o g'rande bandeirante que a arte de.

O pes r • " Fritz Alt fumdio em bronze para a immortalidade da terra de'

• cerarn em cartono exibindo titulas religiosos (que a Jaraquá, E quando alguem passar por ali; de cabeça descoberta,Queimadura,? os documentos
.

exigidos religião não é o individuo) escute... escute que ha de ouvir do Tunda do passado as palavras

B,a' lsamo pela lei afim de se habili viesse a dar cabo de sua do desbravador! ... As estatuas falam.
� tarem para casar se:' I vida, mas sim, que o reda-

Garba Edital n. 1.188' tor de um jornal não sou
, z.za besse que, o despeito e a Anniversarios ViajantesFaz saber que pretendem ca-

E' O Assistente Caseiro sar-se no cartório do :listrito de incontinência não lhe di Dia 2 do corrente feste Viajou esta serna na até

lnfalivell Rio do Testo, comarca de Blu- zem bem! ...
.

jou mais um natalicio a sra. a capital paranaense o sr.

As mães previdentes :e�au, Estado de Santa Catarí- Não seu catolico; já fui. Liane Cardoso Fiedler, es Paulo My de Paiva. agente
não deixam de ter em Alexandre Augusto Kuehl e Mas compreendo que o posa do sr. A. Fiedler. fiscal, desta, zona,'

,

que foi

seu lar O remedio in Paulina Butzke: sentimento religioso é ex- - Tambem dia 2 anni levar seu filho Jose para o

dispensavel para o mo

.

Ele, solteiro, pedreiro, nascido clusividade de cada crente vertariou a sra. Liane Fíed- c,Collegiv Marista:. daquel
mente imprevisto ! �::br�sá�d�91�� . �����il��:e; para com a sua crença e ler Moser, esposa do SDr. la capital.

.

Ter o'Balsamo GAR - residente nesta cidade de jara- que portanto, não pode ser Alfredo Maser, contador
- De sua viagern af'lo-

. BAZZA em sua casa guá, e sendo filho legitimo de atacado.
'

da prefeitura. rlanopolis, regressou quar-

é ter<,o socorro íme- Henrique e.Mina Kue�l. .
'.

Ora, Teotônio podia ser - Dia 4 do cerreute ta-feira, o sr. tte. Leónidas

diato para qualqu-er fe-
. Ela, solteira, domestlc.a, nasci até um Santo Padre; em anniversariou-se a snrta. Herbste!,. dynamico preíei-
da neste Estad?, no día 18

de,'
". I" J'

'-

C to MU",Clp�1rimento ou queima' junho de 1916, domiciliada e

re.- que nnp Ica�la s�a re igtao, Iara Piccoli, filha do sr., .

é:1 ,
'

dura. E' o Sócorro sidente no distrito de,Rio Testo, SI OS proprlOs dlabo� eram João Piccoli. -.SegUiram hontem com

Providencial! no lugaF Ribei�ã.o das Arei��" e
i anjos e o cristiatismo não Dia 6 do corrente feste- destmo a Porto Alt gre,

BALSAMO OAR.BAZ- sendo.. filha legitima de ,Emdlo e morreu' nem se adultem! J'ou mais um anniversário os jovens éstudantes Luit
Hedwlg ßutzke. V"

'

C I
.

H' m C spaZA! E'um produto do Jarag'uá 27-2-1941 e-se, port3n,to, que u!1" a Snra, Eleonora W. Luz, ar os e Ira re ,

Laboratorio SIAN.
',' ' tal despacho 80 o poderia esposa do sr. Nestor Luz. filhos do nessa redactor

Distribuidores: i Edital n. 1.189 ,
ter geradO o despeito eli - Ainda na mesma data sr. João Crespo. Os dignos

ARAUJO FREITAS & CIA. Faz saber qil� pretef!de!D ca-I cito. porquanto não se pos viu passar mais um nata' estúdantes deverão matri
Rio.

.

Bsar.se nlo cartóno. ddo dIJst�lto'ldle i sa admitir a inadvertência licio a SrJI Juliana V,Cou cular se na E;cola Prepa-
'. r <lnana, comarca e omvi

e'l f d d' I' torl'a dn Cadetes da c'�pl'tal�.- Estado de Santa Catarina: num
. az� ar e !OrI?8. .

tinho, esposa do sr. Ro' ra .. · u

��������--��--�������������������- O�h�meC�ti�Wa�e�� MaIS amda: 4 anma de, be�o V. Coutinho. gaucha.

�7,ll;2;R&WM:m&tí:�74:c:x;m_:m7ll:_7Zim_�.ItZI2' gen e Olga. Silmann: ... 1 com êle, desprestigiar a -- festt!ja hoje rr:ais um
- De Itajahy, regre�sa'

I. Ele,��olt�!ro, lavr.ador, na�cldo religião parece ter sido tão anniversario o sr, Leopol ram a esta cidade. as Htas.
End Tel' <OROMAIA. neste dlstnto, no dia 9 de jUlhO', d b d' I I n'" Lt z filhas

"

•.

C�digJos:' I
de 1898, domiciliado e residente gran e que, In�m sou.e I do May, sacio da impor- rene e va... ),

BQROES, RIBEIRO, neste distrito no lugar Rio do I ferençar catohcopratwan·
.

!�nte firma May &: Fischer, do sr. Nestor Luz
A. B. C. 5.a td. Serro, e sendo filho legitimo de te com católico pratico'. desta praça. .

- Esteve em nossa ci,
74: Theod?ro Warkerhagen e de! Praticante e aquele que _ Tambem faz annos dade, asts semana, proce-
74: Fredenca Mohr Wac�erhagen. 'I á' '. d··' It' dente' de S Francl'sco o
_

.

Ela, solteira, dom,estica, nasci'l
est prat��éln O,. e pr� wo hoje o sr. Eurico Blasfeld . ,

�.: da em Paratí, no dia'17 de de. é O que la prattcou e e se- do nosso. co·m'mercio. sr. Emilio Stein, do llltO

IB sembro de 1915, domiciliada e nhor dos seus atos na ma" - Ainda na data de ho' commel cio daq.uella cidade.
residente no distrito de Bananal, I téria

.

je natalicia se o sr. Carlos -,. Para Blumenau.viajou
no lugar Ribeirão. Freymann, e

II E 'f' d'"
.

" t f
. .

M' M 1"'0

O 14 m' · sendo fiI.ha legitima de O.erma- n Im po ella CItar, al!1 Ilass. quar (l dra, o ax eu

ii!
.

I

"�n ."C' I

ala I no e de Oertrudes Silmann. da os lapsos em artografIa, la, gerente da filial1oBan.
·

i..3O'Z I V' '"�
.

I' Jaraguá, 28-2-1941. mäs, como não é minha Casamf!ntos co Agricola e Commercial

_
'.

. intenção, ago'a. gramaticar ' de Blumemu.

� REP�ESENTAÇÕES .

EdItai n. 1.190
. vou terminando, fazer um Sabbado ultimo tevl' lá - Da Capital do Esta'

S DESPACHOS fERROVIARIOS, E MARltIMOS _ REDESPACHOS -
LUIZ de Souza e Paula Hele- apêlo e e, que não se adul gar nesta cidade o enlace

I do regressou o snr. José
� - na Adele Mey:. .�

I
tere a excdsa missão do matrimonial da' srta, Lotty E. Arruda.

I'
E M B A R QUE S I Ele, solte�ro, adv.oga�o, f!asci. jornalismo para que nê"e Mayer, filha' do 'industrial

'

.

do �m flonanopohs, no' dia 16 não se rétrate mal a mui. sr. Bernardo Mayer, com o JORNALIRTA DELfINO
� SÃO FRANC:SCO OÖ SUL . Estado de Sta. Caíharina, Brasil ._._..

de marçode -1914, domiciliado e

I rd� d " t I t "1 sr. Affonso Buhr, do com FILHO
, � . E residente nesta cidade de Jara· 1 ao os meno.s In e e ualS,

mercio de S. francisco. Pa"sou por esta cidade.�1.il'i:'aI:1Zt;�·M»ií-n.�7R,;�B__74:��7ll:B74:7ll:&S_ guá, e sendo filho legitimo de Hed'tlon Face "

Açelino dos Santos Souza ede' .

- Realizou·se quinta·

I
vindo da Capital do Esta'

Arminda dos Santos Souza. feira ultima, o enlace ma- do, com desUno a Canoi·
Ela, solteira, de profissão do- Assignem': trimonial da s�ta. Cercilia nhas. o brilhante confrade

mestíca, nascida neste distrito, cGor ...·el·o· do Povo» da Silva. filha do SDr; Ve- Antonio DdfÍ!1o Filho.no dia 26 de março de 1918, do· G
.

miciliada e resider.te nesta cida- nancio ,da Silva, com o S. S· teve a gentilesa 'de
de de Jaraguá, e sendo filha Ie- .sr. Rodolfo Rein�rt· O.acto virsitar . a nossa tenda de
gitima de Carlos Mey e de Ma· gitima de Erwino Ehmke e de foi testemunhado pejos srs. trabalho, mantendo agr&'
ria Eggers May.· Emilil! Wachholz Ehmke. L Id R' t V.eopo.' O f'l�er. e enan davel palestra com o nosso

CIO
. Nlcolluzzl. director. '

Não estrague a sua
.

,

Use somente
.0 conhecido

Despezas

.Antes das'refeicões?,

I
·

� � � ��, Um calice de 'Marca' Trago'I.... aguardente

GIL VAZ.

I

\

::/

.

CA,IXA POSTAl n. 34
Rua Manoel L. de Andrade,14

.

TElEFOI\lE n. 155

Jaraguá, 3-3-1941. Jaraguá, 4-3-1941,

Professora Olga
Arruda

, Por aclo recente da In
tervenloria' Federal, foi no
meada a prof�ssora Olga \

H. Arruda. 'esposa do sr.

José E. Arruda, alto func
cionario:b Ministerio da
Agricultura, para' ter exer'

cicio no grupo t scolar Ab·
don Bapiista, ·desta cidade,

EXIJAM o. SABÃO

&' elA. dOINVILLE
, \'.. �

Virgel11
'.) "

de W�TZE�
Esp·ecial idade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


