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ADniversaria hofe, em meio as aclaaiasae. :...-a......IIU
,sobe·ser acima· de tudo um IOv�o �liIê!!1. 2.. .�

.•. ß:Varp,-presidente da.Republica
"CORREIO DO PO�O" formula ao' predaro crea�Ot,..JI..."

,.

�!'!'. .u....auas m�i',l rapeitOlas Iaudaçies e faz V,otos a Deu
.

�_.J��.:._._.�elO.l»iD�nga"eDm"lt�n' preciosa existencia.

)irectorftproprietario; HONORA:rO" TON)ELIN' _._ Caixa, f2 -.- Tel. cCorpovo»'

XXII - jaraguá "" Sabbado, 19 de Abril de 1941 .."

R�dactór; João Crespo.
.��.!....."t[,�.",."..�""!., ,

......
,.

S. Catbarina "" N., 1.075

c��.m�:se::.lfei I Interventor NErau Bamos
ra, dia 21, mais um anni I Sua visita a Bananal� onde inaugurará mai.
versarte do martyrio de um estabalecimento de ensino
'Tiradentes, o- alferes José
Joaquim da -Sílva Xavier Deverá passar se

que pagou no patíbulo o gunda-tetra por nossa cí
sonho de liberdade da pa- dade com destino a Ba-

f' R
'

.

� J S A
tria então sob o jugo de nanaI onde presidirá a

.nuustri,as ',BUnluaS ära,1�guá . ' .. P03u:�;.rno da Repubíica ����;�:;"�fr:r�f�:�:
. feriando a data de 21 de daré>, o 'Sr. dr. Nereu

. FUND DE ROD. HUFENUESSLER abril presta fi sua
.

ho�� Ramos. interventor fede-
•

. nsgem ao grande brasilei ral no Estado, que se

\TA DA

ASSEMB.
LÉIA GERAL EXTRAOROINARIA

I
1'0 C.,j1 vida e. intensa de fará acompanhar de. lu

)A INE>USTRfAS REUNIDAS JARARAUÁ ·S. A., ideas constituem ainda ho I sida comttiva.. '

UND. DE ROD, HUFENUESS',.ER,·REAUZADA EM je um exemplo digno na E� nossa cidade S.
21 DE MARQO DE 194Í historia do civismo nacio- Sa. s�ra saudado pela.s

nal. autoridades, que segui
Aos vinte e um dias do sobre o total da emissão, rão incorporadas a comi-

nês de março de mil
.

no reservando se B Diretoria o tiva até Bananal, onde

.ecentos e quarenta e um, direito de ,a;lt,;:cipar o res Associação Pró serão prestadas ao Chefe
\5 16 (dezesseis) horas, na gatemedíanie sorteios mai. Preventorio do Estado as homena-
éde social, a rua Quintino ores, si assim.Ihe convier. gens a que tem direito.

3ncaiuva, s/numero, reu 5.) Os sorteios de resgute Sabemos que ainda es� A c�egada. at Ba-

niramse em assembléa ge- verífícar se ão sempre' ne nanal esta prevís a pa-
. '" •

O
te mez terá lugar, em. lo ra as 9 e meia horas,

O t �It·
1'''! extraordinaria os acro- mes de Janeiro. s nurne- cal. que ser�_ anunciada realizando-se a recepção ,

.tl [ns a'. IS a 'I nistas i�scritos no. cornpe- ras das obrigaçães sortes-
�1H� ..irna r�umao da A��o ! no Hotel Butschard, onde terá lagar tambern o ban-

. �J tente "Livro da Presença" das serão publicados no
ciaçao .Pro 'Preve':ltorH?, II quete offerecido a S. S. e membros de sua comitiva.J J A l

I
(ê que representam um to- Diario Oficial do Estado de COI1StltUl�i:I de resP�I.tavel� O ado ínaugural do grupo escolar será logo ap6s'.. ,.

tsl d s 540 a (qUi.nhentos e Santa Catarina 'e em outro damas de ':l0�sa sOSIe1ade,. I presidido por S: S., para o que, foi organizado escolhi-
.

,

' quarenta) ações. Havendo, jornal de grande circulação. A Â;ssocIa�ao Pro Pre� I do programma.
'

.

,

.. Dete!1d9-S� ,na apreciação I Spengler respirou a aba- I?ois quor�� legal pa.r� �e' 6,) As ol;>rigaÇ'ô,es tl;Írão por ventorío se traçou �ma ta- .

'

.... Muito agí:aº.ect.ll!g� ao"intel!den�� Agustinho Voa..da personaíídade dê Fran-] fada atmosfera azotada de II�erar -va,ld�men�e, assu fiança' a 'prevista na leí em refa sobre modo. digna e lentim do Rosado, o convite que nós fez para asetsklln Delano Roosevelt, o um' continente em que ódios mm a presidencia o s.rl v'igor, que regula a' emissão hUf!1anâ, qual seja a de an tirmos a todas as homenagens com que Bananal honrará
grande presidente -dos Es- de longa data são habilmen- Ha�:; Jo.rdan, que convr de debentures. Passando ganar d�nahvos para o, a. presença dO interventor N�re.4 Ramos.
tados} He�ry 'Thom�!S diz te explorados pelos mer-, ��u a �lm,.�C::mrado p

Muel para a segunda parte da Pl'cventono. onde eocon '. '

que ele (i e um estadista -I cadores da guerra, pelos I �:' t p'ara se,. �Ir. de s"c��ta.. ordem do dia, com .n pala- tram az'i1o e' assistencia os Contadores aufiJmaticos Ras: O annunciq é, a alma .

,pal�vra que talvez não se caixeiros viajamtes da intri- .10. � qU.8 ped�u que l ..._.:>s� vra o sm. Diretor Geren in.felizes filhos de lazaros. 1
.

do' negocie.!aplique a ?enhum outro ho- ga internacional. Nas pági-
o r es�etlvo e�Jtal de c;,me te, Rod, Hufenu,,:ssler, es S6 isto' basta' pr:ra que

.' abric�s de aguardente
fiem da presente geração, nas do seu livro ecoa o hi- VOCí:lçao, p�b!lcado no lor ,te demorouse em e:lÇpor, á mereça todo o amparo a O Presidente da Republi �. .

. .Leriine foi, estadi�ta: .rriäs, no sin'istro das vozes· que' rnl, ,,�Notlclla,». nos nrs� a�8e�bléia genl! a· conve idéa das ilustres senhoras ca. em data de 9 do cor ,menfe este fnm q�e ,apre
ql:lal'ldo mprreu, :nao deiXOU, pedem sangue ao invés de do.� jJas 13, 4 e 15 �o cor ntenCIa de se fomentar e que €m nosso rnuniclpio re�te, assignou um decreto s.entä um.�onjuncto' de �r"
na Europa, nenhum suces- paz. I rente �ês, e. tambem,. p�r aumentar .a· pr.o�uçllo da, vão 'aSsim trabalhando, à lei Drorrogando até'. l' de ..fft:ltas ,mUIto hemogeneo.
sor do seu calibre, Ramsa.y GetJ,lUo Varga-s· gQv�rn:a- � 3 �t:elsl vezekn� «DI.,,�rlc seção agncolJ,_. afIm d,� tor fxem(llo, .aJjrls "do que ho Julho deste llnno, o prazo Destaca-se entre lies? ':la.Mac Donald chegou quasi um povo de mentalidade IOffclaT do

J Estad�», e do n�r .a·,�eçäo, .,md�strli\l o_ je se}az em quasi todas as para -a obrigatoriedade de tàVel:, ador. ,car.actenstica
a Sér estadista; tinha capa- arejada, .que �ão desde.nha I q�al const.a: se�um�� cOr. maxlmo Dos�lVel. mdepen· 'demaIS comun-as do Estado. contadoresautomaticossuas Oscat Homolka, a beIla e
cidade para governar, mas a sombria e trl,ste expenên- I d,::-m do dIa

..
1 )

_ Dch5e�� dente.dos f_ql neclmentos > d� ,

_

. fabricas de 'aguardente e intelligente FraDcas f,é,lrmet.
_perdeu-� quando fo.i eleito cia dos dias que vivemos I ç�o s�bre � �rt!�ao e emls_ .

matert8S primas por �erc�1 .

• alcool e o novo e· popular galã
para primeiro ministro. A e que, por 1sso mesmo, I sao �� obnga-ço,;;s a� por

I
�os, ��e por a s� hOle S3? Recls'roCivIl· Ray MilJalJd, alem de Loycf

proximidade do esplendor compreende perfeitamente I L:ldo( (de.omtures). 2). As· II1SUflclentes para g�ranhr "

.' ',' . _

.

()' Noland, actor de um tem.
do Palácio Buckinghan su- as vantagens advindas com I suntos �I�ersos r�tacnjna' a pro�u5äo necessafl�. As A�t�r Mueller . Escrlv��,. DOIS NOTICIARI S peramento profundamente
biu-Ihe á cabeça". a instauração do Estado-j

dos ao Ih:m alltenor: P�s- I expOSlçoes do sr$. dIretor e OflCla� d�,.RegIstro C:IVtl em lingua portuguêza artistico '�Harry Fitzgerald,
Si ao estadista impõem- novo. Assim pensan'do, vi- ssndo para o prlt1���.r0 I geren�e mereceram toda, a do 1: .d�st;lto da Comarca

E I
-

D j P BERLIM
actor comico a cujo cargo

se a condição de ser, em ve a ge.,hte brasileira a apoi- p�nt� da ordem do. dIa, atenç3? da. mesa, q,ue as de Jarag.ua, Esta�o de San S açao: � ,

•

estão as situações cengra.
toda a fôrça'da expressão ar o seu chefe e a pedir fOI dIto pelo snr. PresId�D:-I aJ;>laud!u, resolvend� dar á ta Catanna, Brasil. Onda 25,31 m, - 11855 K'cIos ça-das». do film.
da palavr�, um bom pó!ifi- seja êle, sempre, o estadis- te, que o bom de.senvo·vl �Iret�rta a necess�n� au.to·

.

Faz saeer qm: c0":lp.are- Hora:' 20 a 20,15 Um dos maiores encan-
co, isto é, aquele que en- ta cheb de fé nos destinos n:ento dos negoclos �a so· í C1zaçao �ara a realização ceram em cartono ex�b!ncJo .

e 22 a 22,15 tos de «Tufão», é por certo
tende da arte de bem go- do Brasil, propulsionador c!cdade reclamava o

lI.�V�s'ldest� p�o]eto �entro. das os doc�m�ntos eXlgld?s " HORA LOCAL
ser ·colorido. A cor, desta

vernar; si, nele, exigem-se I da sua grandeza e esperan- !�mento de I!0V\)� Cap!tal�, pOSSIbilIdades fmancelras.e pp.la leI afIm de se
.

habll- j.' .. rpag'!iHca super pro�uçãoas qualid�des do carater1çoso do seu futuro, la_que_osmel�s_dlspomveis de acordocoro 3S necessl- tarem par� casar'se. ,D0l9notimarlOS de ultima da P�ra�mount, por SI s6
que se não deixa empolgarI. nao sao sufiCientes para dades do mercado, dentro Ed'tal 1 ')06 bora', diariameDte 'cons',htUlra um espectaculo
pelo esplendor das posições

E Getulio Vargas b�m_ laI fim, conforme demolls, da resolução supra quanto Helmuthl Sc��rt�""' e Mi!d'a _

'
. deslumbrante para' nossos

esplendor que se assent� que compreende os anseIOs tra claramente o balanço á emissão de .debentures, Pieske: CI-ne Buhr olhqs se não tivj!cemos
nos cardos das obrigações

dos que nasceram neste geral encemldo no dia 31 ficando, outrossim,' por Ele, solteiro, lavrador, n�sci- . ainda todo o enredo cheio
funcionais' si como não abençoado pedaço do con- de dezembro de,1940. Pro unanimidade de votos a do em. Jaraguá,. aos dezeselsde Entre as estréas da pro" de emoção e aventna vi.
pode ser de �uira' forma -a ti.ne_nte americano. Com a s�guiu, dizendo, que ,esta· DJretoria autorizada a dis �evze::�f� ���'fcllliaa�v:;���â�n:

I
xima semana figura uma vido por um punhado de

êle está afeita a tarefa de V.iS�O segura. que caracte-
va� ag�ra a discussão 9s pe�der a importan�i� neces" te neste'di�trito em Tres Rios re�lisaxão em t(:!ch�icolor artistas de valor irteguala.

imprimir um cunho pessoal
nza os estadista, de Henry I dOIS melos para a obtençao sana para a acqUlslção do do Norte! ftlho de Otto Schwartz

.

CUJO tItulo e. �Tufao •. A vel.. ,
,

,á .sua administração de que T�0!TIas, ataca os nossos do necessario capital: a I maquiRario para a fabrica- e de Alvtn� Burchard S.chwartz j característica principal des- 'Repetimo� pois que a
se infira o gráu de 'sua ge-

maXimos .probl:mas e, sob emissão de debentures ou I ção de diversos produtos ci��a��oi�á���I d��e����ít�aJ;' te film. é ,.o ambiente que film em tecnicolor que o
nealidade politica não' res-

a sua onentaç_ao, o X das o aumento do capital social. quimico�. Nada mais baven· maia de mil no'vecentos e de- reflecte, cheio de emoção e Cine Buhr vae apresent.ar
ta dúvida que, e� futuras nossas. equaçoes pass_a a Postos a votos, a assembléia do a tratar, o snr. Presi· zoito, �om�ciliada e res.idente &ventura, a belleza natural na proxima 5a. feira apre�
ediçõt's Henry Thomas terá ser bnlhantes realizaçoes, geral resolveu a emissão dente deu por encerrada a neste dl�trtto, ,em :r�es �IOS do de ·uma das ilbJJS dos ma- senta tres r8ZÕe'3 forfes pa
de enfileirar Getúlio Vargas Ffaças ao regime de 10 de de debent.ur�s, aprovando, sessão, ordena�do que fos. ��r��s!ll�te�fhafel:hpi:SI::.ke e'

res do", sul. .
�a ser apreciado: seu enre.

junto a Franklin Rcosevelt. °Dvell).bro.. G I. /\, por unammldade de -çotos, se lavrada a presante ata, Jaraguá 17-4-1941 A eor realçou nolavel· do, seu cast, e suas' cores.
Porque, levando em con-

eve. POiS,. etu 10 J var- a seguinte proposta da di que lida e aprovada pe
' .

ta o conceito spengleriano gas, ser, mclUldo .entre os retoria,: A cIndusttias Reu· los presente, vl3i assinada Edital n, 1.207
de que' «a vontade caracte- que

.

merecem o tltulo de nidas Jaraguá, S. A.», atra- por estes e que eu, COIl. Hartwig Volkmann eMinehen

riza o homem moderno, as- �.st�d:�ta, porque, par� �e- ves 'de ·sua Assembleia Ge- radQ MQeller, secretario, es- M��!�h�oltej.ro, lavrador, natu
sim como o antigo se dis-

Imr- e a pers?na i a e, ral, resolve a' emissão de cre�i e tambem assino. Ass. ral de Jaraguá,ond'! nasceu aos

tinguia pela razão», Getulio ndem faltou I�. gemou cr�ador obrigações ao portador (de. H. Jornan,. Presidente, C. quatro de novembro de mil no

Vargas foi muito ma, is lon- e uma pOl i Idca q e e um_ bentures.' que obedecerá Moeller., se.cretario, Otto vecentos e quinze, domiciliado
marco esp en arosa na nos

' e residente neste distrito, em
ge, mostrando que a ver-. , _ ás segumtes condições: 1.) Jordan Sobr." H. Jordan Rio Serro, filho de Ricardo,
dadeira sabedoria estava �a v!da de naç�o d

que
d
se A diretoria fica autorizada &: Cia., . ppa. Eduardo Volkmann e de Ana Franz Vol-

em servir se daquela sem, i'!l�OS a? concei o o� e-
a emitir um emprestimo Schmidt· H, Hufenuessler, kmann.

todavia, afastar-se desta.' maiS paises. em obtigaoões ao port'ador H. Hufenuessler, R. H.ufe, Ela, solteira, domestica, nas-
"I' cida em Blumenau, a·os vinte e' Os atos do homem que nos Valrnor Wendhausen, (debentures.) no valor to nuessler, Victor Deeke. sete de julho de 1I1i1 novecentos

governa tra,zem, o sinete du- tal de 300:000$000 (trezen E' ,copia fiel extraida do e vinte e dois, domiciliada e
ma vontade fíFlt1e, sem ti-. tos contos de reis.) dividi,' L1VRO DE ATAS DAS residente em Rio' do Testo, mu-
biezas, mas apoiados na' 10 em 300 (trezentas) de ASSEMBEIAS GERAIS da nicipio de Blumenau, filha de·

razão e são ditados pelas I Teatro Infantil bentures, cada uma com Indústrias Reunidas Jara- !���b Morsch e de Mina Mor-

necessidades. I o valor nominal de , .... guá S. A., Fund. de Rod. Jaraguá, 17_':_4-1941.
E' que ao pensador ale- f ,Terá logar. hoje, no sa· 1:000$000 (um conto de Hufeouessler, verso folhas

mã?, . preocup�va, apenas, lião Bhur, � Iind� festa que reis). A emissão será ao 5 a folbas 7. Eu,
. Conra: E para qUê chegue ao

.a teCnlca das ditaduras que I
o 'teatro mfanttl,- do Gru par. 2.) E;te emprestimo do Moeller, a dabl-ografel conhecimento. de todos paS'-'

necessitam da garantia dos po ;:scolar cThereza Ra, -çencerá juros de 8,/. (oito e assino com odiretor ge· se� o presente edital que
fuzis e tropas-de:-choque; I·mos,» de Hansa, quiz. v-ir por cento) ao ano, paga rente,sr. Rod. Hufenuessler; será publicado pela impren" 12IIIIIIIIIJIilílli1ti1Ii111101l1111I1JliJli1l21i1�lfJri1
enquanto que, ao governan-, deleitar a sociedade Jära veis semestralmente, nos Jará�i.Já, 31 de março de S8 e em cartorio onde se' .1·AI·p· .. M�ndl··O�a Ite brasileiro, surge, como guaense'. dias 1. de Junho e I. de 1941. rá afixàdo durante 15 dias. D!:I .",. ..,condição precipua para bem I' Do programma capricho :dezembro de cada áno. 3.). '

' R. Hufenu8sler.
.

Si alguem soubflr de im fi)governar; a vontade apoia- samente organisada, canso Dos juros sobre as deben' C. Moeller� , pedimentos acuse os para III A Fab�lca com.eçará· a ,traba.. I
da no aplauso do povo, jtam numero� 'de fantos, tures descoritar:se,á a taxa Selada com rs. 2$000 a fins legaes. !'XI Ihar '00 dia 1 de maio.,que.é ouvido nas sua� . ne-j marchas, declam�ção, .que de. S". (oi�o por cento) re· tit�lo de selo por folh� e Â1'tur Mueller. � PREil"'O 1I:'ISP,w:."1AL ,.
cessldades e benefiCiado d'ecerto merecerao logo a iatlva ao Imposto de renda mais $200 de educaçao e Escrivão Distrital e OU, IXI &l�.EI �;.ew.
por uma politica de paz,

I
noite prolongadós appla� pagavel pela fonte. 4,) O saude federal. . elal do Registro Civil. fi) Tratar desde já com 'de trabal·ho oe de progresso, sos. .-.. " resgate das obrigações emifi Ouvidos _ Nariz _ Garganta _ Olhos _ Dores -de cabeça rebeldes!ll [,Industrias .

Reunidasconsequentemente.
.

Muito agradeceinos ao das será efetuado no prazo. .

-:--CLINICA BSPECIALISADA
IXIToqo o seu goVêrno é sr. Antonio de Larà, dir�c- de 1,0 (dez) anos, a contar' D� SA�A�� AMIN' IÃI JaralUá. S.'A.'uma série de realizações tor daquelle educandario, de 1.' de janeiro de 1943, �i

.

.

L:J � I .

: IXI
. P.Liríd� de Rod. Hufenuessler

.
das aspirações d.e milhares o (lQnv.ite qUe ,n6s ender�', mediante sor;-feios ttguaes"á ,,' '" CONTINUA EM· 0 VILLE:, , "

�e bra�i,leiros. çou.
. ...,. " , .

(;:' ·,razãQ".cl,e JOj/�(de<:�pdr, cento)' C9!lsultas: Jeronymo Go�)hg, 69.� ..R��.: Abdo� Bap�ista_l,!i9' IJIilLifl!JlfilllillliJlLill1iii,:.i�_,;..; .:'�':.- : (':. <- J '-r; �),�' ,'�":',j ..�>� /�(.;'i.;�··J: ·,{;,�'1.... L'�:,I'

,"CORREIODO POVO"
Por termos que efetuar a mudança de nossas

iíicinas para o novo prédio á rua Deodoro, este [or:
laI deixará de circular nas próximas s'Wlanas, reepa

.

ecendo dia,10 de Maio, com urna ediç�o comernmo

ativa. ao seu 23' anivetsario.
.

o ·GODcsito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FüCOS E ANEMlCqS I
"'Tomem: '

VINHO CREOSOTADO
Use s6mente

Eall' •••••_...... : o conhecidodeixe

pela
Não .e

alla.Aa,
.Toa.'
R......

1........-aU Bronchftea

Escrophuto.
Convele�.

VINHO CREOSOTADO
6 um o.r.dor d. lo6d•.

Batatas paraplantio
recebeu e oferece a

Leia, quem soffre
dos pulmões, leia
o iratamento da tisica, das

bronchites, das anginas do peito,
d'essas tosses tenazes que mui
tas vezes s6 findam quando fin
da a vida de sua víctíma, é um

problema hoje publicamente re

solvido, pois quem conhece o

magnifico remedio tão :popular
no Rio Grande do Sul, digo o

Peitoral de Angico Pelotense.
Não é um preparado que cu

ra todas as molestias de todo
o corpo. A sua acção certa é nos
pulmões, rouquidões escarros de

___________________ sangue, laringyte, pneumonias,
bronc:hites, tisica em todos os

períodos, influenza nada lhe re

xiste. E .essa maravilhosá medi
cação efficaz e de agradável pa-
ladar, .

Vende-se em !odas as pharma
elas, drogarias e casas de com

.mercío.
Confirmo este attestado. Dr.

E. L. Ferreira de Araujo (Firma
reconhecida).
Licença N. 511 de 26 ãe Mar·

ço de 1906
Deposito, geral: Laboratorio Pei
toral de Angico Pelotense

Pelotas, Rio O: do Sul
.

Vende-se em toda a parte.

Clt II
Bornarno Gru��a

asa ar
Reumatismo

Dores
nas Juntas 1

. ESSENCIA
, PASSOS

.

A SIflLiS traz graves
consequencia s

. Previna-se, tomando alguns
• vidros da maravilhosa

Essencia PaSSOS
Elixir Depurativo e Tónico

As dores desappare
cem e sua saúde serâ

perfeita!
Essencia PaSSOl
Purifica o sangue e

fortifica.
Senhoras! Tornem

seu sangue f o r t e e

puro, e seus filhos
serão saudaveis !
A' venda em todas as Dro

garias e Farmácias
E' UM PRODUTO DO LA

BORATORIO SIAN.
Díst, Araujo Freitas& C. - Rio

" . " "� "--.....' """ ...
�
...

v , .... ".�,.."';',;"'-

HOTEL BECKER
_1»)8"

Rua MarechalDeodoro, 637 : :

Te/.:5�'1----1131----

Grande sortimento de fazendas, sedas,

I
6eneros AllmeDfl�los

ICompra' e vende produtos COI��iais .

cÄs:4raSMÄRLYI
»)J')••_....._.,

Rua Oel. Emllio Jourdan .: Jaraguâ do Sul

artigos. para inverno, brins, riscados de todos

os padrões e tecidos.

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis ..á
. vi& á Estação ferres. Dispõe de oatimas aecomoda
çOes e offereoe o maximo conforto aos srs. hoapedes,

.

.
Banhos quentes e frios. .

HYOIENE CONFORTO PREST;EZA
, Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis.

Proprletario : Carlos Albus.
.

Fabrica 'de Latas
para productos seccos e liquidos

AFFONSO MEISTER

Rua Bom- Retiro (ant. partie. Eisenhut) JOINVILLE

.

LATAS com tampas_pr�ssão, LATAS �rigi-IFermento Medeiros',

naes e com tampas pressao para fermento em pó, -.

LATAS para: CONSERVAS, CANELLA em pó, Produto de alta qualidade para DOCES,
, PIMENTA em pó, TINTAS de 1/4, 1/2 I, 2 e . ,

5 kilos, GRAXA de 1/2 e 1 kilo, COLLA FRIA BOLOS, TORTAS e quaesquer

de 1/2, 1, 5 kílos com tampa pressão, BALAS,' PASTELARIAS.
.

CAFE' e para muitos outros productos.

/ �@r[D@ �

�O �ti,@ r�(�r�CO)

I ) 4MTI-SÄRM TELL «

Hildebrando' Ao Gomes, : 1I1i11i11fl1Blltl'1 pl9JlfllflltlltllfllSolicitador_ ::1,' I
,-'

..• III

�::j:�:;:�;;:d::i'��r��i·::::��:��::!: I PoDI]UOcIos E Ie c t r I c o S I
doa impostos do SOLICITADOR DE CAUSAS, oferece o. ser- (ti b �. iii
viços compatlveis com sua profissão a quem deles precisa. .iii'· III

--......---.1 ,«UNIVERSAL» 11

P � MI
111' " til

O· lll a"\ a Inan c o ra '� para JUuminar seu .lar" sitio, fazenda, etc. III
II Funccionar seu radio, IilIiJ

Carregar baterias de automovel, radio, etc. I
I

�J E' ai pomadajideal !

CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de

TRES
.-MODELOS··
I, :animais.

NUNCA EXISTIU . .
com

IGUAL' capacidade de
A Farmäcia Cruz,
de Avaré, [S'Paulo) 1100" 4S0 w:atts.
curou com a cMl·

6 1. 1"'''NANCORA- ülce- cotXI , .." 110, -

.MI

ras que nem 0914 IXUXl
-

volts
conseguiu curar. II) .

Dna. Carolina Palhares, de [olnvill», curou com III
UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! iii
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! l 111
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e I!Iclinicas particulares. !AI
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada !XI

Minancora> nunca existiu a não ser em suas l2I
latinhas originais com o emblema slmbõlice acima. . li)
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN.. iii

CORA em sua latinha original. ,
, 121

REPAREM BEM AO COMPRAR!
E' ��,:produ-to .d�1tjto;N��t� «MINANC?R_��i (III .. .. '".: t:�. ti, .

li" t" '('j>�,.

_______....__... ltJIiBlIll1I1IUISJ(§J"

Peçam demonstrações aos Distibul does .

Garlos HoepckeS.A,
�-Ma'triz: fLORIANOPOLlS .,

�iliaes: BLtJMEJ'lAU.· JOINVILLç, C�UZEI�O, L�GUNA,
SÃO FRANCISCO�- Mostruario em TtJBARAO

I

;;� .. :J., "

Não estrague a sua comida

.
AZEITE SAUnA

CLINICA CmURGICA I

I

do

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL, S. JOSE'

Operaçles, Doenps 'de senhoral�'
Pa,tos

Consultas á qualquer hora. no
Hospital ou. no consultório

fALA ALLEMÃO
.

",-

"Ginasio ParthaDon ParanaaDsB
(Bob inspeção federal perínanente J

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

Estão em pleno funcionamento as aulas de .

admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental
Nos mezes de Dezembro e Janeiro ali! aulas deste

curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comercio do Paraná
(ESCOLA REMINOTON)

fiscalisada pelo Governo Federal

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

IOr. Marinho Lobo
'Advogado

Escrltorio e residencia em Joinvile
Rua Abdon Batista No. 1'09 - Telefone 683

Escritorio em Jaraguá
Hotel Jaraguâ (antigo Hotel Wensersky

L Consultas: às quintas. fei as

Dr. Alcibiades Martins Fontes
ADVOGADO

Encarrega-se de todo e qualquer serviço relativo
à sua profissão.

Atende �s pessôas do interior, que' desejarem naturalísar
se, receber e obter subvenções; compra e venda de títulos da
dívida pública. Registro de titulos e diplomas, cobranças, serviços
gerais, perante 1) Supremo Tribunal Federal e tudo que se rela
cione com estabelecimentos de Ensino secundário ou super ior

Correspondentes em todos os Estados do Brasil

Escritório Av Graça Aranh», 26- 11.0 andar Salas 1107 e 1109-
Tel. 2-7842

.

Edificio D Pedro II -Rio de Janeiro ·C. Postal N 38�7

II
III
1'21 de M A R TIN S J A R U G A
III \

'

fi) Rua Barão do Rio Branco n. 62

11 Todos quartos de ap�arramentos. com a��1I.
ca

.

corrente quente e fria

II Elevado,. - Fl'igóii�iCO . Cosinha d� I� o,.de,;",
.

Salas de amostras para os s':S' v/alantes
.

Palace Hotel

,

BRASIL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I'erfdal'
Golpes!

Quebnadural'
Balsamo
Garbazza

end. Tel.l: cOROMAIA.
Codigos:

BOROES, RIBEIRO,
A. B. C. 5.a Ed.

CAIXA POSTAL n. 34
Rua Manoel L. de Andrade,14

TELEFONE ·n. 155
.

E' O Assistente Caseiro
Infalivel !

As mães previdentes
não deixam de ter em

seu lar O remédio in
dispensavel para o mo

. mente imprevisto!
Ter o Balsamo GAR -

BAZZA em sua casa

é ter o socorro ime:
diato para qualquer fe
.rimento ou' queima:
dura, E' o Socorro
Providencial!
BALSAMO GARBAZ
ZA! EI um produto do
Laboratorio SIAN.

Distribuidores:
ARAUJO FREITAS&CI�.

Rio.

ELIXIR DE NOGUEIRA

Jaraguá

" �.

, *ÕI�� ,

I. r mliar Jlesc�_e�a m Registro 'obrigatorio
para a mui h e r III O ,II

III FLUXO. III R dos vIDagres
.

III SEDATINA � � Prazo para o registro e análise: 120 dias

III II O os fabricantes requererem registro dos seus pro'

I
O REOULADOR VIEIRA dutos. findo o prazo, os vinagres; quaisquer

I OrontesmOt·O -I�
'1II,.A.llJJllltra:rdno!ãroe-ssoft�-I'll,' O que sejam as suas materias primas, não pode' •

'rão sei' expostos á venda e consumo pá

111 � III blico em qualquer ponto do Pais.
� Alivia as colicas O

� REPRESENTAÇÕES III uterinas em 2 horas III O �rocure OU escreva á ' O
I DESPACHOS fERROVIARIOS E' MARITIMOS - REDESPACHOS III

Emprega se com vanta�
III

O OrO'anlzapão Comerciai
•

"

E M B A R QUE S I ge!11 para combate� as O e �

� III Flores Brancas, Cohcas II � C f I
'� SÃ'O p'RANC'SrO DO S SC' 'B'1 Uterinas. Menstru e a- a ar nense
� ,I \.... UL Estado de ta. atharina, rast

g III, pós o parto. IB '
....... Estabelecida fi rua loão Pintó n. 18 cBaixos·-

�'az�7Il.!l\1tD����5B�S;JNí·$í·iW,7Zf��§�

III �.e��1:������I�ac�\ine 'II O florianopolis, com 'casa filiada na capital Fede-

U O
1

O rat, que está apta a encaminhar e obter todos,

III
cia.FL X ,SEDATINAI'II os registros.pela Sua comprovada O

II
eficacia é receitada por IIIElcxc:::::x,c::::u::=-,oÇ;lIIOllC>C::U::::X.oC::l. _.;;;;;lIc:;II�lC:lC.:ie
rnais de10.000 médicos.

II fLUXO SE.DATINA Iii; Antes das refeições?�!
encontra' se em toda m:

1'1·" parte. III Umcelice de Marca Trago
__

'

__
sgl1sdente

X�__'.!!!!!!!!!..!!!!!!!!..!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!.)C __.0..;;;;,.
"

-----

Prefeitura Municipal
,

'

de Jaraguá

Rocha . LouresRegi�tre, s�u' Diplo-t Insflfufo
ma

Escreva para o Escritó
rio de Informações por

Correspondencia.
'

Caixa
Postal n. 15 (Lapa) - Rio

Exculsivamente para motestias âe olhos, ouvidos,
naris e garganta. ,

'

Dispõe de aparelhos os mais modernos, para exame de
sua especialidade.

'

Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. jOINVILLE '

'DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO.

/.5' Saúde e bem'es.ar
'

..�.��,.��.���Jpelo p(�·�l.��-:-·'�:.r..:ri; _.�. ;,/.:,�

OGEH -DO, D!�HOMit
.. jíjíi�

Sem CaJomelanos- E Saltanl ..
�ama Disposto Para TadII

Seu figado deve derramar. dlaria
mente. no estomago, um litro de bIHI.
Se a. bilís não corre livremente. o.
alimentos não são digeridos e apodre
cem. Os gazes incham O 'estomago.
Sobrevem a prisão de ventre. Voei
sente-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo 8 a vida é um

martyrio.
Uma simples evacuaçio não tocar4

a causa, Nada ba como as famosaa
Píllulas CARTERS para o Figado.
para uma acção certa. FazetD correr

livremente esse litro de bfils. e voei
aente-se disposto para tudo. Não cau

sam damno; são suaves e contudo são
maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente. Peça as Pfilulas CAR
TERS para o FIaado. Não aecelte
imitações. Preço 3$000.

rm�fiIOO1tm�nrooE[ßllfilOO1l'l'JJjlll'E

CasaSonis
Casa especialista em roupinhas para crean

ÇàS, armarinhos, linhas, fios, enfeites, rendas,
fitas, botões, etc. Mantem sempre em stock
um bello sortimento de riscos para bordar,

dos mais novos modelos.
�eíaS de seda para senhores e
senhoras -' Meias de ,mouseline,
de pura s e d a, para senhoras,
desde 8$500 o par. - Sempre no ..

vidá'des. -' Só na CASA SONIS!

lmmnmt!JlOOIOOl'l'J�mgnumroolll

Adoptadootticíelmente
no Exercito

ELIXIR "914'
Com o seu uso, notá-se em

'poucos dias:
1. - O sangue limpo, de im

purezas e bem estar geral.
2. - Desapparecímento de es·

pinhas, Eczemas, Erupções, Fu
runculos, Coeeíras, Feridas bra
vas, Bôba, etc,

) 3, - Desspparecimento com

'pleto de RHEUMATISMO dõ
res nos ossos e dôres de cabeça,

,

4. - Desapparecimento das
. maniíestações syphililicas e de
todes .os incommodos de, fundo
syphílitico.

. 5. - O f. pparelho gastro-íntes
tinal ilerfeito, pois o •ELIXIR
914. não ataca Ô, estomago e

não contem iodureto.
E'_ o unlco Depurativo que

.tem attestados dos. Hospitaes,
de especialistas dos Olhos e da

Dyspepsia Syphilitica.
Vidros duplos

Já sé encontram á venda con

tendo o dobro do liquido e cus

tando menos 200jo' que dois
vidros pequenos.

Dr.PauloMedeiros
ADVOGADO

Rua do Príncipe, 458. Joínville

!;g� ;famT�êiWiJriHoiftlm�:
AUGMENTA AS FO,RÇAS DEFENSIVAS Doi
ORGANISMO CONTRA< AS DOENCAS DAS'
,
- CRIANÇAS E DOS ADULTÓS_ �

, CALCBHINA
O IOIICO POR EXCELtEICII
I saude das creanças

A CALCEHINA contem to
dos os saes necessarios e Indís
pensaves ao organismo em for
mação dss creanças.
Alimenta o cerebro, fortifica os

muscoks, calcifica os ossos e os

dentes e saneia os intestinos.
As creanças que tomam CAL·
CEHINA são fort�s, alegres
J:esistentes.

, Dae CALCEHINA aos vossos

filhos e ficareis tranquilos.
Nas Pharmacias.

Todos prefer-em O aperitivo

__MARCJl

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando, na

Phartnacia" Nova
de ROBERTO M� HORST'

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

Bicycletas
das melhores marcas do

mundo. /

Preços: 400$000, novas
e usadas desde 100$000

PneusContínental
Dunlop eMíchelin
a preços nunca vistos.
somente na Loja
Lothar Sonnenhohl

Rua Marf'chal Deodoro, 30 .

o remcdlo que tem depurado
o sangue dc trc. gerações I

Ecmpregado com exlto n•• :

Feridas
Eezem"
Ulceres
Mench.s

Derthro.

Espinhas
Rhllumalism.

Escrophulo.
syphililic..

;E�,?RE' O MESMO I ."
SEMPRE o MELHOR I •••

EliXIR DE -.blO�UEI�A
G'ol'�d� Depurativo do Simg�

.... -.- � .-. ... ,

CL\LCL\DOL
,

., fIlIOI#

,GO/CH IRMl\Of
JL:\�L\GULX'- fL\NT.L\ Cl\Tl\RINL.\

Bdifal
De ordem do sr. Prefeito Mu·

nicipal torno publico que durans
te o corrente mês de abril, ar

recada-se na Tesouraria da Pre
feitura Municipal de [araguá e

na Intendencia de Hansa, o im

posto Predial relativo ao 10 se�

mestre.
Não satisíazendo o pagamen

to no referido mês, ficará o con

tribuinte sujeito á'multâ de 20°/01
sobre o imposto, no primeiro
mês, sendo então feita a cobran..

ça judicialmente.
Tesouraria da Prefeitura Mu

nicipal de jaraguà, 2 de abril
de 1941.

F. Vosgerau, Tesoureiro

Dr. Waldemiro MazurechenH O t e J Cen tr«l
Medico

Proprietarlo : OSCAR -MATTHíAS
BONS QUARTOS - -- BOA' MEZA

ASSEIO - PROMPTIDÃO
PREÇOS MODICOS

II Dista 1 minuto da estação ferrea' e da agencia da
'Auto-Viação Catharinense.

, Rua Cei. Emílio Jourdan '" Jaragwt

Consultoria e residencia : - Rua Marechal Deodoro

Allende chamados a qualquer hora do dia ou da, noite

I" ESTRELA
I'

HOTEL
- - Proprietario: PAULO T. POSITO -

QUARTOS SEM ,PENSÃO
RESTAU kANTE no plano térreo

Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante,1420
A TODA HORA:

'

Canja - Camarão-Peixe - Bifes diversos' frango de
grelha' Galinha com petit pois - Macarão á italiana
filet de pEixe· Omlette - Churasco- Saladas diver-

sas ' f rios sortidos 1

I Praça 15 de Novembro, 24:: Florianopolls r
_I

"T R A 6 O" I
por, que é o meíhor l I'�----- IWIIII .:_

D_epo_sita_rio_:_JOã_O0_._MUe_"e_(_-_Rua_M_ore_Ch8_1D_eod_oro_' Banco Agrícola ß Comercial
Mairiz:Ordmenau de BlulliDna'u' Filiaes: Joinville,Rua 15 de Nov. ,IJ Jaraguá, Hamonia
Agencia em Mafra - Corresp. nas maiores praçu da País
Capital autorizado. . . . 3.0úO:000$000
Reservas ca.. . . . .. 600:000$000
Depositos e saldos em C/C. 22.000:000$000

J faz tod�s as operações bancarias no País, como cobranças
descontos e caução de titulos de exportação e outras ope�
rações de credito; pass�s para as principaes praças do País,

mediante taxas modicas

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritório - Avenida Getulio Vargas
Telefone, 34

FEBBES
(Sezões, Malórias, Impaludismo

Maleitas! Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

"Capsulas AntisezoDiqs
Minancora"

Em todas as boas farmácias

'E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile _:_ S. Catarina

IHotel «Jaraguá» .

Proprielario : Angelo Benetta
Boa mesa. Completo ser·

,viço de restaurant. Chu[.-
rascada todos os sabbados
e domingos. Bons qllartos�

VENDE-SE
'uma maquina de' escrever,

nova.

Preço de oca"ião
f!IlIII--------_ Informações nesta r�dação.
Senho.ras! Jovens!

Delertacia de policia de Va. Sa/já abriu uma «CONTA DEPOSITO ReguladorS.-anXIII e=v=al'"'=' POPULARlI no Banco Agricola e Com�rci81 Para a regularisação de
Sangue· Sangue - Sangue

..JaroÇJuá de Blumeoau? Se ainda não o fez, procure III SANGUENOL Iimediatamente nossa cSe�ãú de ,Depos'l·toS.
seu organismo é preciso

R
.

t d
.

ui
' y ,

verificar de onde provêm
'

A delegaci��:Spo�:a tor�a ::��, qU�:o correntemês ��:8Vd:s2;:tairóntamente todas 8S informa o ��. os seus o'9'arios '1'111' '(u'cn�c:�O:t�,faiCa:.:el"'n"�:�"m'a-u)'n._ '1'11p:�cede ao ,registro e emplacamento de veiculos automotores e
/' não se encontram sãos, 1.. "

_

bICIcletas', observado o seguinte: ' d I
I - Os intere�sados �presentarão com os respetivos requerim�n- I Al'ém da 'conta cDepositó Popular:. (De- o seu esta o gera tem

tos, que deverao obedecer aos modelos existentes na delegacia positos iniciais a partir de 20$000, subsequen- que se sentir. havendo do com 8 elementos tom-

e cartorio, a q':1itação escol.a,r, prova de pagamento dos impos� tes a partir de 5$000. para a qual silo abo. irregularidades mens- III
cos: Phosphoro, Calcio, IIItos! sobre o veIculo. o, certlftcado de propriedade e as placas an- ti-uaes. como sejam:

' Arseniato, Vanadato! etc.

tenores.
'

"
nados juros de 40/0 a/a., o Banco Agri. ,

I
Com o seu uso no fim de'llII -. QUando CO� o pedi.do de registo constar tambem o de, cola e Comercial de Blumenau mantêm ainda Menstruação Dolorusa, 11 20 dias. nota·se:

.
matncula, d�\lera a ante�lOr. ser devolvida, apresentando-se tam� 8B seguintes contas: Escass& ou Excessiva! 1. - Levantamehto geral
bem. a carteIra d� motonsta e, se este ainda não possuir pron- Regulador Sían III das forças e volta imme- I
tuano na delegaCIa apresentará p'essoalmente uma fotografia de

I
C. c. C Á DISPOSIÇÃO " . . . . 2;0 0/0 diata do appetite.

3 x 4 cm C. C. C COM AVISO PREVIO, conforme con- é O remedio indicado III 2. - D esapparecimento I111 - Todo veiculo automotor (automoyeis, caminhões, motoci- dições na caderneta. . . ,3,0 010 para as, Senhoras e, por completo das dôres de

cletas etc.) DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS . 4,0 %' J ff II' c�beça, insomnia e nervo"1de�erão p�ssuir equipâmento. completo e em perfeito estado�
, .DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meSeS . 4,5 ojo

ovens que so rem
, sIsmo. '

freIOS, buzma, espelho retrOVIsor, Itmpa-parabriso aparelho de DEPOS! ros A PRAZO FIXO de 12 meses . 5,0 % dessas p�rturbações. li'l 3, - Combate radical da

�,
iluminação di�nteir? e t�azeir�, silenciador e par�choques, sen- Tome o REOULADOR . depressão nervosa e do

do que os, ombus aeverao satisfazer as exigencias especiais pa-
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente. SIAN que evita os soffri-, 'III' emmagrecimento de ambos,

�ra esses transportes coletivos.
' me.ntos da MULHER, e ve- os sexos,

'IV - Os veiculos que não estiverem nas condições acima ficam
" , rifique como voltou sua 4. - Augmento de peso

sujeitos a vistoria por conta dos interessados. Todo aquele que: 'F1LI'AL JAAAGUÃ ""!'"' Rua CeI-' Emilio Jourdan iI côr natural rosada e como III variando de 1 a 3 kilos. Inão satisfazer registo e emplacamento no prazo marcado fica-, I
".' -

o brilho dos seus olhos é
rá sujeito a multa regulamentar.

t
' Caixa Postal n. 65, - End. Telegr.: 'CAIXA. differente. 111

O SÂNOUENOL é uma

IV - Os interessados do distríto de Hansa, deverão encaminhar i Distribuidores: grande d�s�,?berta scienti·

se,us requeri1!1et)tQs por. interntedio rla Sub-d6legacia 'local. "

HORARIO :'Di\< 10, lÚ,. 1:2, �- das. 13 1/2 ás 15. I ARAUJO FREIT"S & CIA II
ca, - oplmao do Dr. Ma·

Ijaraguá, 3 de abrtl de 19i!1.
,.

I" S8b8rlos� Das 1�, á� _.11. 1!�.�_, � "

'_ r
"'_,'

I noel Soares de Castro.
.

P�uIino Natal Bpnin, D,el�ga�? ,.�� P.9lid� '" iIB ••
• , XE:3 ','e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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., . ..' ", 'I Domingo dia 27 a Ufa apresenta
com S�SSUE MAVAKAWA, a grand'e estrella )aponeza

.

cNANON- com Ema 'Sack à maior
Letreiros em portuguas -

. falado em alemão - Complemento Nacional e Ufa [ornal soprano do mundo

�.'.'.'.'.{.I.,�a.'.'.'.'.'I��.'.�'.1.1.'''''''.'.'.'.'.'."��"'�'''.'.'.'.'.'''_'�•••�.'.'I'M'.'�!M,.e.l.'.�.','M""�'.'.'.'."'.'.'."'11.'."'.'.'.'�"
[!��I!1������O����L!I!]���� Edital de Citaçlo te edital. Dado e passa I por quem maís der e I"C

· 6' Sco/'t/·aln
.

lIü do nesta cidade de Jara

I
maior lance oterocer, no

' Orr1110 '-'I... Pa I Her.-n"
ai o Doutor Arno Pedro guä, 8.0S· doze días do dia, hera e lugar acima \ .

� U O ., � H�eschel, Juiz de Dir�i mez de abril do ano de mencionados, podendoo'
. PECADOR.

J;;J CaixaPostal29 _ Rua 15 de 'Novembro 808 litJ to da comarca de Jara mil novecentos e.quareu mesmo ser. examinado
, [! ,.. .,. � guá•.Estadft de Sante. Oa ta e um. Eu, Ney Franco, por quem ínterresse tí

� Blum,enau
,_o Santa Catharma � tarína, 'Brasil, na Iorma escrivão, o subscrevl. ver, á 'rifu dOß Martins,

T- do

-

-

M t'i IIIIJ'I da leí, etc. Assinado Arno Pedro I onde se acha IocalízadcIn ..as e, vernizes _,.,. a er aes � Faz saber aos que o Hoesehl Juiz de direito. dito bem, f. para que
,. para ,inturas em geral =1' presente edital. vi��m, Esta conforme o original, chegue a noticia a puhlt
u � J com G prazo de qumze do que. dou fé. co mandei, pessar o pre-
f.j Tintas em bisnaO'as � díaa (15), que. pelo Dr. Jaraguá, 12 de abrtl de sente edltel que será nft

[! It � Promotor Publico da co 1941. xado no lugar de costu-
r:iiI • .., marca me foi dirigida 8. O escrivão, Ney Franco me e publicado pela írc-
re para artistas =: denuncia abaixo transcri· prensa Iocai. Dado e pas-
UI . r::.J ta: - DENUNCIA: Exmo. Edital de. segunda praça e ar, sado nesta cidade de
tiiii.:l[;jiJ�[;iiiJ�iJL4�O[;i�[;iE;;:[;;i(i;,lI:;i�II:;;ji� Sr, Dr. Juiz

.

de Díreíto matação ,Taraguá, aos dez días do
da Comarca. O represen- mez de abril de mil no.

'-='esta de SaI'Wo Marcos tante do Miniaterio Publi- O Doutor Arno, Pedro vecentos e quarentae um.
II: eo, usando das atrlbuíções Hoeschl, Juiz de Direito Eu, N€iy Franco, escrívão

que lhe são conferidas da Comarca de Jaragué, \) subscrevi. Ass) Arno Pe Anni�'ersarios I Na proxirria terça feira
por Iel, vem, com funda. Estado d.e Santa Catarina, dro Hoeschl· Juís de Di- transcorre a data natalicia
manto no incluso Inque- Brasil; na forma da leí, reíto. Esta conforme o Dia 15 do corrente com da senhora Assima FadeI

etc:rito policial, oferecer de- . oríglnal do que dou fé. pletou mais um natalício, o Dutra, virtuosa esposa do
nuncía centra Carlos Ger- Faço saber a todos que Jarsguà, 10· 4 1941 .. sr. OUo Wagner, industri sr.' Alberto Dutra, agente
mano Arnold, natural da o presente edital de se O escrivão Ney Frau')') al estabelecido entre nós. postal telegráfico.

-

Alemanha, solteiro, sem guuda praça e arremata fabricante do apreciado pro Dia 24 testeiarà mais um

resideucía certa e sem ção com o prazo de dez Farmacias de dueto 'WagnerBonntkAmp', natalicio a sra. Otília P.
profissão definida e 88· (10) díae virem ou dele plantão ja reconhecido dentro e fo Schmidt, esposa do sr. Ar-
bendo ler e escrever, pe·

ccnhecímente uverem, Amanhã, dia 26 do cor ra do Estado, pelas suas noldo Leonardo, Sehmídt,
lo seguinte tato delítuo- que findv ess� prazo \

hs.
t • á d 1 tI\: qual.·d"d'''s qu" em nada industr,·al.de ser rre t d ren B, co.ar e' p an ,aO C> ... ..

flÓ;' no dia L de março
a. . ma fi.O por u. farmacÍl:t "Cel'ltrtd.» são inferiores ao similar Dia 26 passará mais um

do ano COl'l'ente, o acuo lquem mfaiS der e maiol' nia 27, a farm Estn'la. estrangeiro. 3nniversario () sr. Ruy
BlirJn nenetroil na residen- anot} o flrecer, no dia Dia 4 de maio ft ftH' Ao ve-lho e distincto ca frenzeJ.
cia tiO tl[!stor evangeli.co 29 do corrente mez, !il� i N Ih

.

f )"t

IN' dingot' 10 horas da manha, ás
illlHl fi ova. va elfO as nossas e ICI a o

.

prcx!mo om

Heinz Neumann, no viai ções. ftstej ará mais um anniver-
Hila distrito Je Hanss, portas do Edificio do Fo. n .

t D· I Ff&teJ'ou lambem a 15 do sario fi sra. Joanna Brej·
rum da Cmriarcll, o bem Megls re seu Ip 0- .

h B f d dnesta C{')IDerC8, e apode h d L Id ma corrente, o seu l' natahcio It aupt .los rI ,espos& o

rou se, indebitamente dos pen ora o a copo o a interesante menin� Maria do sr. Eurico BIosfeld do
objetos 8noladus no au- .Jacob Martins, Da ação Escreva para ci Escrit6 Miryam, filha do disHncto alto comercio desta praça.
to de avaliação de fls. 6 executiva fiscul que lhe rio de Informações por casal Evenesio Oliveira -

do inquerito POH0ial ane move a Filzenda do Ei!- Correspondencia. Caixa Hilda Schroeder Oliveira,
doE ta d assim in tado, fi sabêr: Postal 11. 15 (Lapa) .- Rir; ·d t J. ·11o fcre x. s n 0, 8. "..

1.- Um terr.(>.DO sito d" l·aneiro.
resl en es em omvl. e.

curso nas penas do art. Dia 16 transcorreu 'mais
33. 34. da C, L. P., requer Enat Tldtu JdO� Martins, á um aniversario da gelUH
() abaixo aS8inarlo que

s ta li ara.guá, Esquel'- senhorita· Brunhild Moeller,
se instaure processo cri- do. neste MunÍcipio, con dilects filha do conceituado
me, intimsndo.se (} denun. tendo a Rr't�&. de 25.500 industrial sr. Frederico f.
ciado para todos os ter metros quadrados, com Moeller.

M utuo Pred I·al mos 'do mesmo processo,
as confrontações dti di Dia17completouannos a

pena de'revelia, e as te.?) reito, que foi &vúliado menina Maria Luiza, filhin
temuIlba� infra,asßoladas em 2500$00. ha do sr. O. Rodolfo fis
par", deporem em dia e cujo bem cor.wtcmte do . cher, da firma Mey & fis· Desp�dida,
hora designados, 'sob as

auto de ávaUaçâü e au ';1<"
"

�.1JT" I) "'�"J7J') r"-o cher dest ·d d Por tf'r doi',' seguir nara a
to de penhora de folhal':

r;;"""·R fr;f..f/'I .vA ,'14:I".IItVA,.:'" • , a CI a e. , ...

penas da lei. .J�Ntguá, 7 - Tambem a 17 fez annos cidade 'de Laguna, ()nde vae

de abril de 1941 Assina- dOll\ antoß da - l'ef€l'!\ia Attenção ,

o ,sr. Guilherme Winter, servir, esieve em nossa te ..

do Abelardo Fernando ação e.xecutiva, será Je Torno publico que por moti- estabelecido com alfiiata- dação apresentando suas

Montenfgri) Promotor Pu vado em �egunda prhça vos diversos �ui obrigado a me ria a rua MarEchal Dtod'O d(spedidas o sr. Paulo Ary
blico Ror das testemu- de Hasta PublIca de v€ln s�parar da mmha esposa The-

roo de Paiva, agentê fiscal do
�

ilhas Stefano Zirof Mario da e arremataçãn ('(lID C resa �iemann.por is�o, dadata
festeJ'ou honkm seu nat" abatimento h:gal d 20' I

de hOJ� .em �tante nao me re�- _co_n_s_u_ID_O_. .;.__

Premios em mercadorias no valor de 6:250$000 Manuel Vieira·Jacob J. .' e /. ponsabthsaret por qualquer dt- talicio O sr. Adão Maba,

h
.

dManímr Willy Olto Koo', (vinte por cento) flCbre,vida que a mesma sra. venha

cnoóns::..-.tr.uctor residente entre Leu a pIca aFoi contemplada com mercadorias, moveis'e tecidos no valor
ner Adolfo Marschall. To- o valür de 1:500$000, is conírahir em meu nome, ou por

de seis contose duzentos cincoena mil reis (6:250$000), a caderneta t é 1 I I' qualquer acto que venha a prad""8 "'.. testemunhas re- Q • pe o ,va OB ele .....
tt'car

-

Ho)!" faz annos o sr.n. 5.207 peltencente ao prestamista João Pereira, Maria ,e Bilmar c.o ....,.....
1 $'

-

Rosa, residente em Tubarão. - &idem no distrito de Han,) :2fOO 'doOOb· Assim será o I Ja�aguá, 17 de abril de 1941. �lidio Stulzer, funcion�'1 forn�ce a domicilio
PREMIOS EM ME[�CADORIAS !'lO VALOR DE RS. 30$OO� 8ft. - A denuncia acima re eri o em arrematado Alfredo Ziemann no da Empresa Cathar 1

J �-Cla17657-Hilario Trick, Rio Preto tr!ln8cr�ta levau (} seguin. -

ense de Transportes.
' BOSSen ur •

15236-Etelvina Ruàs Saraivas, Cruzeiro do Sul te despacho: cA com o Piefeitura Municipal de- J��(lguá. r-
11

_

4267-Erna Veibrandt, Hansa inquerHo incluso a cor!., R�querl·mQ.·ntos despac'ha.dos Sa.lio Brueckheim.er18814- Lucio Batista da Rosa, Catanduva cIusllo Jaragu-á, 7 de 'abril "'" �.
3963-Maria Pacheco Grundel, Trindade Bananal4643-Antonio Trindade, Fpolis de 1941. Assinado) A,

.
Mes de março -- Dia 27

13238-Juvencio 'C. Melo, Brusque Hoes.chl.
.

cConclusos os 2.866 - Camilo Piazera - Como requer, de acôrdo com Segunda feira, - 21 de abril
4284-Fluvio Vieira da Rosa, São José autos foi p:;:,oferido o se· a informação. Em cúmemoraçäo ti Ínfiuguraçãú do. grupo
3157-Cecilia Pereira Branco, São Francisco auinte despanho» ):tece Dia 29 escolar "Almirante Temallrlaré" ot(�recerá aos
12406-Vilson e Velsa Ramos, Fpolis.

.

e :. 2867 - Cooperativa dos Ferroviarios Catarinenses - O
�

bo a deuuncÍfi de fls. 2. O Prefeito Municipal em face do q.ue dispõe o art. 3. do Decreto-
seus inumerolil frequentßd(jt8S um b..:dh.� que terá

.PREMIOS_ EM MERCADORIÂS NO VALOR DE RS. 20.'000 Sr. Escrivão de8i.gne dia lei n. 507. não é a autoridade competente, no presente caso, inicio ás 14 hora!'!. As dan8as 8erao abrilhantadas
18341-Dronildo Sinfronio, Fpolis. e ho!8. no lugar dü cns para conceder o favor solicítado. O requerente' cumpra as for- pela Ol'que8tr� "CatHriueni'Je" de .Juinvile.
0418-NiIton Pereira, Tubarão turne' para o inicio da malidades �xigidas no referido decreto-lei e leia com atenção o O proç,rietario; (Dão Brüfl,ckkeímer.
13431-Vencinilas e Delorme V. Texeiras Freitas,Lages' art. 4, e volte querendo.
18019-Margarida I-lope. Joinvillo

'

formação dB culpa. CHe· 2.868 _. Edmundo Doubrawa - Faça-se a transferencia
0580-Maria Leopoldina Silveira Batista, Ponta Grossa Be, P.()f edital, (I denun solicitada. -

t1476-Neilor Pires Goulart, Fpolis. clado .(>, intimada. ei:') tes 2,872 - Reinoldo Paulo - Dê-se a baixa solicitada para
19223-Julia Leite, Aririú ternnnha�, d.e 8e ciencia o 2. semestre.
9587-Maria S. Weigmann, Brusque IlO Dr Pr�}motGr Publico.

2.873 - Max Doering ._ Transfira-se.
'

457S-Catarina Ester'Eginamo, Fpolis. 2.874 -- Walter Doubrawa - Como requer.
134J1-Lidia Brando, Rio do Sul

' Jal'í!gu�, 9.4. 1941 (assir Mes de abril - Dia 1.

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR RS DE 10$000 úado) A, Ho.eschl». - E, 2.875 - Guilherme Wackerhagen - Como requer.
havendo sido designado Dia 3

.

.

.2869 _ .. Augusto Persuhn - Como requer, observo ao sr.
O dia cioeo de majo prú- Fis�al-ajudante que a obra em apreço está sendo construidaan
vImo vindouro, aB 10 horas tes do despacho finai.
dd. manhã, para ter inicio 2871 - Arnoldo L. Lchmidt - Como requer.
I li' 1 2.876 ..:_ Otto Hackbarth _:_ Como requer.a ormaç o Ge cu pa e 2880 _: Rosa H'. Pasqualini _ Como requer.estando o reo em lugar 2.879 - Sergio Ppmianowsky _. Como pede.

incerto mandei pa�a8r '0 2.881 - Como requer - Otto Henschel. ,

presente edital que serã 2.882 - Leopoldo Janssen - Como requer.
afixado 88 portae do to 2.885 - Guilherme Julio Vogel - Transfira-se.

rum e- publicado pela im.
2.887 - Oscar MathiasDi;' iomo requer.

prensa local, pelo qual 2. 877 - Max Doering - Como requer, de acôrdo com

cito e chamo o dito 'reo a informação.
Carlos Germano A!nold, 2883 - Erich Duwe - Como requer. \

para comparecer no di"
2.886 -- Vva. de Archill Breithaupt - Como requer, de

<4 acôrdo COm a informação.
e hora acima menciona· 2,894 - Vva Rosa Malinverne Cavalcanti - Como requer.
dos, no Edifício do Fo,. Dia 16

rum, sala das audiencias, 2.889 - Germano Langhammer - Transfira-se.
2.890 - Raulino Neckel - Transfira-se.

afim de assistir a forma 2891 - Leopoldo Lennert - Como requer.
çßo de culpa, sob pena. Leopoldo Koepp - Como requer. Conceda-se o respecti�
qe revelia. E, para que vo alvará de licença .

chegue a noticia a p:lbli. 2.896 - Edgar Piazera --- Como requer, de acôrdo com
a informação.Cll e ao conhecimento do Prefeitura Municipal de Jaraguà, 17 de abril de 1941.

reo, se passou o presen· Renato Sans, Secretário

Padroeiro da capela de Rio Serro

DOMINGO, dia 10 de Abril
Grande festa popular, constando de churras

cada, bebidas, rifas, tornbolas, k ilão, etc,

Convida Cl todos
A Comissão.

Caixa Escolar "Aurélia Walter"
Anexa ao G. E. cAbdon Batista- - Jaraguá

.

Assembléa Ge!'al Ordinaria
São convidados os "oeios para a As-sembléa Oe

ral Ordinaria fiesta associação, que se realizará no dia
27 do corrente, às 9 horas. numa da!'. salas do O. E.
•AbdotJ Batista-, I afim de deliberarem sôbre a seguin
te ordem do diÍl:

1) Aprovação do balanço gErai e demais contas
concernentes ao ano de 1940.

-

2) Organização da associação conforme
to no. 961, de 5 de março de 1P41.

3) . Eleição do Conselfio,
4) Assuntos gerais.

Jaraguá, 8 de Abril de 1941

Credito
fUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube. de Sorteios do Brasil

fLORIAI-.{OPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Resultado do 393. Sorteio
-

realizado. em 4 de A�ril de 1941
CADERNETA N. 5207

5921-Arlindo Neves, joinville
7761-Terezinha de Jesus Barreto, Fpolis
11117-Ricardo' Ottmann, Brusque
18217-Valquiria Bhurer, Curitiba
15260-Benetrío' Malace, Brusque
3384-Hercilio Luiz Soares, Biguassú
9763-Alvina Salomé, Fpolis.
8185-Dr. Paulo Carneiro, Laguna
19381-Arquimina Pereira da Luz, Imbituba
5353-João Teodoro da Luz, Palmital

lSENÇÔES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORlfEIOS
12667-Valmor Ulicé da Silva, Laguna'
6435-Maria de Lourdes Silva, João Pessôa
19562-Carlos Valter, Joinville
8082-Maria Luiza e José de França, Pariti

, 8190-Abdon Fróes, ltajai
11629-0dacilia Leal da Silva, Encano
16306-Manoel Gomes, Joinvllle
5099-Heleodoro Julio Raquel, lrnbituba
4382':_Genezio Goudinho, Fpolis.
8805-Minervina Paver, Saco dos Limões

Fiorianopolis, 4 de Abril de 1941.

VISTO: João Pedro :le Oliveira Carvalho,
fiscal dó "Governo Federal

Proprietarios: J: MOREIRA& elA.

Este ê o altivo pecador sereno,
Que os soluços affoga na garganta,
E, calmamente, o copo de veneno

A os labios frios sem tremer levanta.

Tonto, no escuro pantanil terreno
Rolou. E, ao cabo de torpesa tanta,
Nem assim, misera'Vel e pequeno,
De tão grandes remorsos se quebranta

Fecha a vergonha e as lagrimas consigo".
E, o corá�ão mordendo impenitente,
E, o coraça61 rasgando castigado,

, Acceita a'enormidade do castigo,
Com a mesma face com que antigamente
Acceitava a delicia do pecado.

OLAVO BILAC

Casamento
Realisou se no' dia 15,

na cidade de Tijucas, o
enlace matrimonial do ·sr.
dr. José MaItaí alto funcio·
nario do Ministerio da A�
gricultura. com ii distincta
senhorita Maria Olimpia de
Bastos. filha da exma. viu
V3 Maria Rosa de Bastos.

/ l

YOLANDA

C� SOUZA CRUZ ,.

o SABÃO:

Virgem Especialidad>
e'

de WETZ'EL &. elA. JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


