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naclona enomlna \ or .cornum
Esta' reunida, nesta bre os Impostos e taxas

capital, a Conferencia cuja percepção lhe per
Tributária, convocada tence. Essa variedade
com o objetivo de uní ' de fontes determinou uma
ficar os principias e as complexa multiplicidade
normas do direito fiscal. de critérios pelo Brasil
Como se sabe, além em tõra.

da União, os Estados e Peocupado em dar á uní
municípios legislam so- dade nacional uma ex-

pressão valiosa, o Go
verno convoeou os repre
sentantes das várias re

giões para tornar possí
velo acerto ou a padro.
nização dos impostos.
Não há dúvida que 88

peculiaridades locais te
rão de ser 'atendidas.

Que o sejam, porém, se
cundariamente, unítíosn
do se os pontos capitais
esse o pensamento de

chefe da Nação, expres
so, com rara fe!icidade

quando ele declarou aos

congresaístas que tals

ínteresses, 08 regíonaís
eram respeítaveís, mas

cumpria encontrar (1 4e,
Dominador comum, em

função do qual 08 mes-

mos se homogeiniz8ssem,

harmínísando-ae com 8U politica. o Presidente da
peelores interesses naci 'Re(iublica so referiu, no
onaís,

-

seu primoroso discurso
Essa. é, aliás, a CO�8- á necessidade de todo.

tante da açãc� patriotica os hrasileíros se maute
do Sr., Getúlio Varga�. rem unídos e coêsos, em
Ainda ante- ontem, reee. bem da Pátria.
bendo a visita do Iustí (Da «Gazeta de Notíelas;
tuto �aeíenal de Ciência 'do Rio. de 6 do eorrentej

Cor�ns · Christi !

j

Oúvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
CLlNleA ESPECIALISADA '

.

,DR. SADALLA AMIN
, �0NTINUA: EM JOINVILLE

,Cpn�ultas: Jeronymo çoeJIt<;lI:()9 - ije�::Abpon Baptista !80
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Palace Hotel Vigor!Saude!
Nem mais
·Co� INSTANTINA·

á dor se� 'Irai.'
1

DYNAMOGEN,Qk)r Ider M A R T LN S J � R {J O A

Rua Barão do Rio ß'ranco n. 62

Todos { qqartos de apa·rramentos, com
. corrente, quente e fria' ,

/(i/evador - Fr/gorilico - Casinha de l.a ordem

Salas' dê amostras pãia
.

os srs. via1antes

�utomovel na f:staç,äo_

CURI11BA PARANA'

/ :�@rli� f' ,

lJh ESTRE'L:A. 'HOTEL

·

� Mhm1i11ílO r�flIIr�@ I
--' � . Proprietario: PAULO 'T. POSITO --,t_

QUARTOS SEM PENSÃO
t:'1"

'

. , .

. l -

Dr. Alcibiades Martins Fontes
'A o V 00 A 0"0

� '"F

enc�rrega�se de todo e qualquer serviço relativo
:

-

à sua proíissão., " '

Atende is pessôas do interior, que desejarem naturalísar-
se receber e obter subvenções; compra e venda de titulos da
dí�ida pública. Registro de titulos e di�lolRilu: çQ;brarç.!sJO.,�ryiços

, .geraís, perante o SU'pr�ltlo Tribu:n�I. FegeraLe ::-f.!}qo .que:."se .rela
cione com estahelecimentos de Ensino 'secundário ou supenor
;

Correspondentê�' em todÖs o� Estados do Brasil
"

... � �J

E�crit6rib., Av Graça Aranhll, 26_-�11.0,·,andar Salas 1107 e llC9-

.

Tel. 2-7842 Edifício O Pedro II �Rio d� Janeiro. C. Postal N. 3897

- ,- --'

·Hild�brando A�," :GoJDa;.
,5 01"'1;&:, i t a'�d'o r'·./

provisio�ado pelo Tribunal 'de "Apelação, registro n, 236,: �� de.vi
damente Inscrito na Ordem 'Cios Advogados do Brasil, Seçãô de

S. Catarina, com escrítorio em JARAÖUÁ�' onde paga os devi

dos impostos de SOUCrTAOOR DE ChUSAS,I -eíerece, os ser-

viços compatlveis com .sua: profissão a' .quem .deles precisar
�--------��--�������.

Cure seus males e poupe' seu bori{ dinheiro

,t"'., ,

I..) .' t:

,

'. ,ti i,.', 'J";:;;.... �. ,4" i

g�tefll 8S""\.TGÖ-tetr-.'
.CÓlicas' ,UtuitU-â� Ner··':'
v9Sismos; Mai Estar !

).;J ? �

T-nnic.o utero Ovar.alo

Rua Oel. Emílio Jourdan
.

' Jaraguá do Sul

Está'. situado i:H; melhor -nonto da cidade. Quasi vis-á
vis á Estação férrea. ,Dispô.e. de otimas acomoda
ções e otferece o maximo conforto aos srs. hospedes.

•

. Banhos quentes e frios.
HIGIENE

'

. CONFORTO

.

\.

' ..
Não tinha acaba ..

do o frasco DESPERTE A'�BILIS
Villa de Soledado, Estado da DO SEU FIGaDOParahyba do Norte. I ß Dista 1 minuto da estação ferrea e da agencia da

%\%tt;::::itO�;':::::�:': "'':=-,!,,",,::da 1Ve:.lfde':'se Rua Cd. :�;:;�:=:.'." JaragUá'E' com grande contentamento Seu flgado deve derramar, diaria-

Ique venho perante o senhor de- mente, no estomago, um litro de bilis. terrenos p bons predica,ela a u a imp ta te cu qu Se a bílis não corre livr.emente, os

br. r m 1 or n 'Ira' e
alimentosnãosã!,dig'erídoseapodre- situados no centro da ci- _ 4 -W �i'lJ!\\II!",_e ID

o tive, .. com. o \/055.0,. mJ agr.o.So. cem. Os gazes Incham o estomago,
ur

. . '.,
PEITORAL DF !(NOICO pp' Sobrevem a pri8ão de ventre. Voei dade .rn nredio construi I· '

r;,OTENSE'. 'E;ti�� eu -S-ôffrerÍâ'd: ��'dt:.-s�ud�aií�"m�r':.?:: iri(t;.nêe�:� do para 'laÍão de baile, I' Banco Agrl"c'ß'la' B COIDarcI"aldelurna forte rosse, .a qual. me marty.rio T d d
� ,

.

d' ä
.. Uma.implesevacuaçãonãQtocar&

._

U. o por prfçrJ e oca .:", .

Impe �lj.' ele" OTfmr. pOlS ;gassava a causa. Nada ba como as famosas Slan ')'.
tossindo. Oahi a pouco. tem- l'iJlulas CARTERS para o Fígado"

. ,
"

'PO vinos jornaes annuncíos que paraumaacçãocerta.Fazemcorrer! Ver e tratar cem o pro-,
-

�
.

BI'
,

davarn comb extincta Ioda tosse =:..':,"jt.:a:t,I�!��';,J'��ítã� :��� I prietariQ : Erner ich Ruysarn. 'Malriz:8Iumenau B. umanau FiI,iaes: Joinvil.le.,com o 'uso do seu' preparado, FUI sam damno; são suaves e contudo são

Id
...,..., maravilhosas para fazer a bilis correr Rua 15 de IOV

.

Jarauuá !JamoßJaepressa, comRrel aquI' numa I livremente. Peça as Píllulas CAR- _ � •

.

. ,II �I

RALprêa �%8ico ß�iJi!�� 1 ���rpr�Fin�õoNãO acceíte

Lo.nha p�,'Ga�a I 'Agencia em Mafra - Corresp.nas maiores praçlS do País
SE fabricado por Eduardo C.lU! USequeirli. Passaram'se 5 dias e' Capital ffutorizado . l' • • 3.0&0:000$000
<'u estava lestabdecido daquellal •

>

R
.

-

600000$00'0t ld't A' d
-

r h n' O' I
. ,eserVIiS C8.. • • • .• :

a�!bea�of�:�éol�j: e���a��m�: Heglstre seu Ip 0-
_ fornece a domicilio 'Depositos e B.aldos em C/C. 22.000:000$006

G mesmo sê deu com dois irmãos ma _j

J &C• I
�;taz to.das as ;operaçõ�s bancarias no P.ís, como cobran,ças,

fDe�s q�e se �utar�m tam�em Escreva para o Escritó anssen 18. descontos e caução de titulos .de exportação e outras ope-rapldame.nte_ E, pOlS,
_

com JUs- rio de Informaço-es por õ d d't ses para s p i CI' d P'
to merecimento que venho de. .. Pedido<; pelo telepho- raç es e cre 10; pas a r n paes praças o. alS,

darar esta importaute cura, que Correspondenc'8. Calxa
53 C

mediante taxas modicas

obtive e tambem meus irmãos. Pos.tal· n: 15 (Lapa) - RiCo ;ne n. ,OU na asa

P6de v. filzer jesta carta o d" Janeiro. i May Bt fi5cher.
rnel�or que lhe convier, e sou

com estima e áistíqcta conside
raçio
Crd .. att. e pbr. Silvino Alves de '

I. Oliveira

I'çoL��el��l�·5J� d� 2611e iy\ar!:, r
.•),',....Jl,�.A)'l.ter- IS.tu:e\b,erDeposito geral·.Labora..torio Pei.j, : " _ 1)

to�al,de AngicO' PeJoMlse' '.1· .'1 r' �:"'''i1i�..gião."," De.nt'fis.ta.Pelotu, Rio (J: do Sul l.
"

',�I-..r.:,' ,

Vende·se em toda a part«;. Diplom,ad,Q_p-e1a U..ruversidade de Minas Oeraes
.

' . .

: I

PRESTEZA

Linha de Omnibus á,Jporfa: Preços razoaveis.

;,
Propriatario

'

Carlos Albus.

Antes 'dQS rereicões?
I,.i • ... I .,

'

.

, ,Um cettce 'de : Marca Trago
",r'" I l' agr.osrd,eflte,

DR. L\J·I�· PE SOUZA
I

• -

'ADVÕGADO
Escritorio -., AveilÍdt 'Getulio Vargas, 160

Residencia: Mal. Deodoro na F0nsec3, 814
Telefon e, 34

i

P_OIU�daMinancora I
,

,

mp

Va. S,6. j4 abriu uma cCONTA DEPOSITO
POPULAR:. no Banco Agricoia e''Comérctál'
de Btumenau? ,S� ainda nllo o fez. - 'procure
imedil:l.tamente:' 'ilüSB8 'cSe�ã(f de ·DepositoS:.
que V0S qará prontame'nte é to'das' as informa
ções desejadas.

.

IÄlém da conta cD�,p.()�Hº PgpuJ�r. ,�(Í>e, �
-,

positos iniciais a partil11de 20$000, Bubsequen-
te!3 a partir de 5$000. para li !lual sllQ abo
DW_d08. juros de 4�)/o l.b/�,.. ;,p."ßanco �',,,,gr&

, .
' c(t1a e Comercial de Blumenau mantêm ainda

,� dHt, seguinte.s contas:
"'"

\

j
-;O,; � t. é. ê Á OISP'üSIÇÃO .' .. �' . .>; i {Cl ,:'::2', ;-l�'.f�

i � i i· c. C crP�"A�I�,Q..'p�f_VJCà ��frne�!\i'§un� i'i

I' ruções na caa�rn�fi 3',u %
"

DEPOSITaS POPUl-ARES U�!T�PQS" ::4,0 0/91 ,OEPOSITOS A PRAZO rrXO de 6' meses 4,5 %

I'
: OEPQ_�1 ras A PRAZ�t�tiYj)2íSíiif;sei'lß�,-tJ;"16

'

: Os. juros sio pagos 011 ca"pitali,zado� se_!Dest�atnff.nft.••r�.

..,'. .

jt'. li: � Jli. p'fr!i" .• @t ;l).:! ..../l I. ß�eb(?
. :u-'1[J)\RAGÜ<A:II�C.��iI�=_
i���âl P«t$\al�:;��.I�i'f�r��&t,�L\��r
O;���:",PAí" J�l'D�i:�,( e .. J �(\J.�;!1�':�.�:�f:
.' < ;)fi adoa. 8 ""9,00&. �!!'f.Ç.:.., "'fi...l '

,

'.
'

.. , ,\ ,.' �,

Brevemente· !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Górreio do Povo -)t- 14 - 6 - 1941
����������,==========���======�======��

arasa MAGROSDE' '

NASCENÇA
PODEMAGORA
OBTER 2Ks.
NUMA

sl�ANA
de SEME MATT4R
-- -

Rua MarechalDeodoro, 637: : Tel. 55.
•

Grande sortimento de fazendas, sedas,
artigos para inverno, brins, riscados de todos

os padrões e' tecidos. .

.'

'" ,,'.. �"'", • t' ,. ' � f ,

Chap�4s,' C,a,misas <� �a,ç�dos.
; ,'\ '",�) para cavàiheirosr .

"

Sombrinhas, para Senhoras e Serihoritas.
. -,' , \ '

. ):

6eneros. Alimenficios

Mllb&res
de pessõas
d e b e

í

s ,

pallídas e

esgotadas, .

mesmo as que são ':ma'gras de . nascen
ça", ficam maravil�d� COlll--éste novo

processo de readq\Íi_J:Ir<rll�amente o

peso, normal. É commum i ólíSer.var-se o
•

aUgmento de 7 a 10 KIJos num mez e de
, 2 kilos por semanl/-.

"

,

'

Vikelp, ° novo eoneentrado de míne
raes, iodo-vitaminico, exfrãhido' do mar,
ataca directamente as causas' dá' magre
za e do esgotamento, a'Ul:llJeDtaDdo o

pesa por dois modos, e11) uÍn,só processo
natural.

.

Primeiro, suas 'grandes reservas de
uäneraes facilmente &BI'imilaveis nutrem
aS glandulas. proJluctÓ1'lI8 do sueco gas•

trlco neeessarío .P_al'!1 digerIr ,!I'0r!Íuras e
. amidos, factores dQé,Peso na alurientação.
Segundo, o IODO· NATURAL contido em

Víkelp nutre e regwa as 'glanduIss tn
ternas' que controlam o metabolismo -

processo pelo qual-es alimentos digeri·
dos' se convertem em earnee rijas 9 no

vas lorças e energias. Além disso, Vlkelp
contém a dóse dlarill de !e�ro. cobre e

. phosphato d� eàJció, bem como da Im
portante �ina D, de que carece o

. organismo. '

;� .,

Tres colllJ!rilllldos de Vlkelp contêm
mais ferro

�
CÖbl'é (fo que 1/2 kilo de

elplnafre o
.

1I1� kilbB de tomates fres·
eo.. ; .mals elo' 'do·.!IUe 6' ovos; mais

I
ph08pboro 'qtte 680-gralDIllJll de Ge'
oouraa e m iIÍ IODO:NAWRAL do que
726 klloa de:�ame.,,, '�,:

- L�ORA.TPRIOSA.SSOClA.O�� 00 ':BR�SIL� LTOA..
R. Pauli�';Fernandef; 19 . Rio

.:,�i:�"'VtI(ELP�� ....;

,
. � .

\

. Compra e vende produtos . coloniais
1 :

Pilra suas.compras não -se esqueÇà dá·

CASA·MAR.LYf

CLINICA ClBURGICA

·Iõr. Marinho Lobo
Advogado

em Jaraguá

o aDjö protetor de seus filhos
.

-é ia
'

.\..

Mutuo Predial
�FUNDADO NO ANO DE 1914 .

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado
FLORIANOPOLIS

Reumatismo? :; Dores nas juntas r
s Y P H Itl s ,1- .

l�� ESSENCIA PASSOS
Grande Elixir Depurativo f,e,rruginosl

Tome 3 Vidros e verifique como

FORTifiCA e PURifiCA o SANGUE

� .
SENHORAS. tornem seu sangue fórte e

� pUff! e seus filhos serâo saudoveis
"

B.1!1 t+�(iJ;'i.:Z;J.i1·�1·
A' VENDA NAS PRINCIPAES FARMACIAS E DROGARIAS
.• Distnbuidores : ARAUJO FREITAS ,& C. RIO

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Resultado do 397. Sorteio realizado em' 4 dê JunhO' Ie 1941
CADERNETA N. 7.55;)

Premias 'ein mercadorias no valor de 6:250$080
Foi contemplada com mercadorias, movéi� e tecidos no valor

de seis contos e duzentos cincoenta mil reis (6:250$000), a caderneta
n, 7.559 pertencente ao prestamista Norival Bagis, residente
em Hansa.

BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS NO VALORDE RS. 30$000

.. ,\','814P-Veronica Back Pontes, Fpolís.
12811-Hermulh Sehsidk, Brusqus
13511-Genezio( e Artur Rocha, João Pessôa
13901-Madalena e Bruno P.enning, Itajai
18162-Norbelia e Vanderlei Nebona, Imbituba
6696-'-Btrnadele Lamin, Itajai
18227-Herminia e Jose Belnez, Amancio
1430S-01avio Beeker, Lagunà
7892--Terezinha Muniz, Fpolis.
1136":"Gümercindo Medeiros, Fp'olis. (I

NO VALOR DE RS. 20.000

5009-Nivaldo Osvaldo e Olina M. Lentz, Ppolis.
3752-Nelza Olimpia Alves, Carrego Grande
18115-Roberto Mieres, Joinville
5.95õ-Luisa Antonio Elias, Três Riachos

'

15449:.-Jaime Godinho, Herval
'

17810-Alfredo e Carlos Schneider. Passa Três
7469-Maria das Dores Bítencourt, fpolis.
9865-Maria de Lourdes Santa Cascais, Laguna
13319-Nelson Romer Garcia, fpolis.
85S8-João Tobias da Cunha. Joinville

NO VALOR DE RS. lotOOO
9704-Rosa Sagdi Raz, Cruzeiro
I0293-Marlene do Vale. Abria
2044-V.itorio Benet, Caminho Caçador
14253-Maria ,Carlota e Maria Emilia e José De ordem do sr. pre- ELIXIR II NIGUEIY

Alves Junior,' Coqueiros feito Municipal torno pu- d rc." qua te� depure.do
16819-Hilda Vil, Palmital , blico que durante o cor- o. san9"e, de tra' ..,ações'
18507-Hercilio Hoffner, Joinville rente mês de Junho, ar- �';"p� UI'
13762-EOi Silveira, Santo Amaro recada-se na Tesouraria6280-C eeília Maciel, Curitiba f.rIcl.. .

12560-Valter Scherman'", aarreiros da Prefeitura Municipal . e:....
-

4907-Maria Luiza e Carmen dI Rosa, Fpolis. de Jaraguá e na Inten- UiW..
IENÇÕEs DE PAOAMENTOS POR CINCO SORTEIOS denda de Hansa, o im- Mench.·

1955-Oscarln;, Ramos;Ppolis.
. posto TERRITO�IAL. o.rthr.

tl407-Bento .Machado Vieira, Pantan.1
, NIQ,.,satisfazendo o p@; E,,'nhe.,"

.

84�4-Hilia Maria dos Sántos. Paalo Lopes
,

na.me.nto n.o, rel.erid.O m�'_""""I'"
....u...._.'.

12777-Maria da Olaria, Fpolis. ,s -. Éftrop�.
.

17113-�u.usto Brainacker, Unito da' VItori. ficará o contribuInte SUl
'376�Albertinil Alberti, Cruzeiro , , jeito ��rmulta ,de . ')l) ',. ayphlh'"

l0179�M8noel Antonio Silva. Santa Luzia so�re o imposto, no pd. Sf;MPI. o MUMOI ...

18729-Laudelina Tavares, Imbituba meii'-o mês, sendo então EllX,SlMP.RD'� °NMlOlGHOU·I'i�.1638-Edvirge Travozani, Rio Negro f ·t b
.

d'
•

I
JUIIl

6825-Geardine Luiz Lenzi, Joinville el a a co rança)u leta .

,"Gr�. o.,.,,.JIvo do Segu. "

mente..
florianopolis, 4 de Junho de 1941. Tesouraria da Prefei-

·VISTO: João Pedro de Oliveh'a Carvalho, . tura Municipa� de Jara-Fiscal do Governo Federal
� Proprietarios: f MOREIRA & -elA guá,3 de Junho de J 941.

F. Vosgerau, Tesoureiro

,��o 'Hà·elatDgen�i·dol:Dr. HolßRle16�
.

AUGMENTA AS FORÇ.S DEFENSIVAS Doi'
ORGANISMO CONTRA' AS DOENÇAS DASli- CRIANÇAS E DOS ADULTOS- ...

t·.
.

• A -molacl" que oCIIIIlqO_c..
.

não é pr.gulça; é apeaaa um
slaloma da cIoenea que o ama-...
• Volt. a ••r alh'o. cuio cl•
•.aúcl•• força. tomanclo a

•• rda.cI.lro reméclio do.
l.pal.clClcI... t6alco gereda'

Bdlfal

---------- a- ..

CA.LCBBINA :"
.'. s'iade das�crealças i t

O JO.ICU NR EXCElE.ClI L

Dr:Waldemiro Mazurech'eD Adoptadoofficialmente Ç�id!r.,d�SLYOS,?S.JilltOs,ante���'
no Exercito de$Jres JlnO"i�«; i,d@tle.!!. II. ,·i-

Na pqmeira iRfancia. está o
des�no d� .c::ada um de .n6s.
As creanças bem nutridas e sa·

dias serão homens fortes, sadios
e resistentes.
Dae CALCEHINA I\OS VOIlSOS

filhos. e tereis' garantido o
.

futu.. "
ro d�Ies. " ,"" �
'" CALÇ.EHINA contem to·,."

dos os el'émentos necessarios e
-,>

indi�pei\saves ao'desenvolvimen-
to, <!.iÍs, c�eahças, 'I ,'.

Medico
.

�'.:. .
� (

. 7" ,'-: :

Consulforio e residen::ja: ;-; Rua. Marechal Deodoro
\

- �.

BLIXIR "914"

IReode chamados a qualque hora do dia ou da Daite

Saúde' e bem" estar

"
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liDe
'

'U r'H"jü[)iiijjo,i�r,7:J'JJfi: :[9,7J�: 14�: es:� f=�:�:�7s���d��unhO
y

,
'

I
intitulado:

(Es Leuchten ,?�e.Sterne) �om L. iao•• Ernts Fritz Fuerhuoger e a colaboração. do completo "<;asl" .0 REI DO BAIRRO CHlNEZ· -,

da UFA, e, do Hdler Ballet Acompanha: Complemento Nacional e Ufa Jornal, com Anna May Wong e Akim Tamirof

"�'�'�,�,.,.,.,�,�,�,�,�,�,.,�,�,�,�,�,.,�,.,�,�,�,�,�,�,.,�,�,i'.'.''''I.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.,.'.'11.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.;.'.'.'.'.'.'.,.'.'.'.'.'.'.'.'í'.�
.......

-:�--] Fermento Medeiros "Correio"
A. B. C. 5.a Ed.
_ ,;!li' Produto d� alta qualidade para DOCES, O elogio da peluda

CAIXA 'POSTAL n. 34 :12; BO
Temo-lo no gosto de uma toilete perfeita no côrte, na li-

Rua Mano,elL. de Andrade,I4 II! LOS, TORTAS e quaesquer nha modelar pue se exibe como complemento de graça para um

TELEFONE 155 I
corpo de mulher ser admirado. E serd assim, vila ver. Porque 6

",' n.

I'
PASTELARIAS preciso que se diga, afinal, que o tempo estd para isto, uma tem-

peraiura baixa, que não permite as levesas adoraveis da séda. A

O A m'
·

sêda é tentadora, sugestiona, mas com o frio e incompativel. As-

, I

�on o.� OIli !II
' sim, foi uma idéa interessante e oportuna, que se preli.ta a um

, I,
-Ó

-

,

' �
����--�-------------- I elogio, sem duvida. A pelucia precisava ter o seu lagar não s6

"�11111111! �
na rua, ma.� no salão, emoldurando um corpo gracioso, muito

,quente, muito novo, todo irradiando vida, movimento.
,

,

- REP�ESENTÁÇÕES D' P I Md·
' O baile da pelUcia, que se projeta reaiisas , serdum sucesso

DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS r. au o' e elr'OS no nosso meio social. E a pelucia
'

terd o elogio da pelueia' com
,

- REDESPACHOS tecido fino, barato, prestando-se aos deliciosos encantamentos de

E M B A R QUE S
uma valsa.

'

ADVOGADO Sim;porque veremos a pelucia em toiletes de baile. Só assim

SÄO FRANCISCO DO SUL E t d d S
' teremos o seu elogio completo.

I

'. s a o e ta. Catharina, Brasil Quenoiteencanaadoravaiter anossasociedade!'Esperemos ...

��, �do���k I�R��M�8 I����rq�d��
e �I ,Dia 8 completou mais sobresae o Natal. )-'

..:...-_...;.._:....... --:-_.;____-'-__,..___::__.:__�� I um natalício a sra. Oecty Entre os sabões'perfuma'
Weber Meldola, digna con- dos
serte do sr. 'Max' Meldola nenhum igual-o' GUSAL
gereute do Banco Agricola (OusaI é um produto da

,

Realizou se domingo ulti reira da tarde. que não deu e Comercial., PE.TAS.)
mo 1 no campo do "Brasil tréguas aos'adversarios. Dia 8 aniversariou o

S. 0/' o encontro amistoso Oxalá, se repita O exito sr. Francisco Fi-rher Junior
entre os quadros deste da' tarde de domingo.. pa- do comei cio desta praça.

club e os do "Olorià". ra incremento do sport
Dia 11 o sr, dr. Mari·

Em anbos os jogos fo bretão entre nos e mesmo
nho Lobo, ilustre advoga

ram felises os rapazes do para se ter alguma cousa'
do na visinha comarca de

club local, que, em 'breves que ver. Joinville.
arremates, conseguiram der, O quadro local entrou Aniversaria amanhã a in,

:r rotar os seus contendores em campo assim constitui teresssnte menina Mnrcia,
I'?l. de 6 :x 3, no primeiro jogo do: filhinha do casal Diva-Ma

e 4 x Lno segundo. Mahnke, rio Tavares.

Tivemos assim uma boa Moretti. Hadlich Visitas

tarde esportiva. Arduinc, Orestes, Mathias, Esteve em visita a nossa

Dos rapazes do cBrasil:t Haroldo, Lorsnço, Jorge, redação estes dias o sr.

queremos s-Iíentar Mahnke I Ballock, Patch.,
Frederico O. Schwartz, pro

Mor.eti, Arduino; Mathias, Os goals vencedores fu- prietario do antigo estabe

enquanto Orestes foi a bar- ram mar-cados por Orestes
lecimento grsfico "Eduardo

Haroldo, Lourenço. Patch, Schwartz", de [oinville, edi
e Balloch. tou .do coufrade "Jornal de

[cinville".

Social

Edital n. 1.241
Angelo Franceschi e Carme-

Ia Bressan: ,

'

Ele, solteiro, lavrador, nasci
do neste distrito, aos tres de
janeiro ,de mil novecentos e

·

quatorze, domiciliado e res iden
- te neste distrito, em Ribeirão
Cavalo, sendo filho de Cezario
'Franceschi e de, Emilia Bortoli
'ni Franceschi.

Ela, solteira" domestica" nas-
·

cida em Emcrusilhada, aos dez
de junho de mil novecentos e

vint� e doi�" domiciliada e rei
,sidente, neste distrito, em Ribei
'rão Cavalo, serlr;to filha de Bor-
• to16 Bressan e de Maria Bres
san.'

Jaraguá. 10-6-1941.
" E"para que' chegue

.

ao

'conhecimento dá todos pas
'sei o 'presente êdital ,que
será publicado pela impren
'sa e em cartol'fo onde se

rá llfixado durànte 115 dias.
Si 'alguem souber de im,

pedimento.s acuse os para'
fins legaes. ,

'

A"tur Mueller
Escriväo Distrital e on:
eisl do Regtstri:) ,

Civil.

ESPORTES
Artur Mueller Escrivão,

e Oficial do Registro Civil'
..",If!��do 1. disn ito da Comarca ....

de [araguã, Estado de San,
ta Catarina, Brasil. I

Faz saber que compare
ceram em cartorio exibindo
os documentos exigidos
pela lei afim de se habil
tarem para casar· se :

IEditar n. 1.232
Luiz Leone e Santilina Farias:
Ele, solteiro, lavrador, nasci

do em jaraguà, aos cinco de
junho de mil novecentos e de
zoito, domiciliado e residente
neste distrito, em Itapocusinho,••••••sendo filho de Ricardo Leoné e

de Maria Pedrotti Leone.:
Ela, solteira, domestica, nas- ,

tida em Laguna, aos doze de fe
vereiro de mil novecentos e vin
te e um, domiciliada e residen
te neste distrito, em Itapocusí
nho, sendo filha de Jorge Farias
e de Imbrantina Farias.

Iaraguä, 28-5-1941:
Editar n. 1.239

Raulino Neckel e Emma Adam:
Ele, solteiro, mecanico, nas

cido neste distrito, aos vinte e
seis de agosto de mil novecen
tos edezesete, domiciliado e re

s!derite neste distrito, .em esta
CIdade, sendo fiiho de Benjamin
Nekel e de Ana Klein.

'

Ela, 'ielteira, domestica, nas
cida neste distrito, aos vinte e
tres de agosto" de mil novecen-

- tos e dezeseis, domiciliada e
residente neste distrito, em' eSJo
ta cidade, sendo filha de João
Ada� e. de Augusta Jucka Adam.

,

Jaraguâ, 7_;.6�1941.

Edital n, t .240
'Erwin Borchardt, e Gertrudes

· WUt:, I

Ele, solteiro, operario; nasci
do em Rio do Testo, aos vinte
e quatro de abril do ano de

• mil novecentos e trese, domici
liado e residente neste distrito
em Garibaldi, sendo filho 'd,e
Carlol$ Borchardt e de Augusta
-Mass. '

Ela,' ,solteira,. domestica, nas
cida neste distrito, aos quatro
de maio de mil novecentos e

vinte, domIciliada e residente
neste distrito, em Gartbaldi, fi-

. lha de Erich Witt e de Alvina
Shu'etze Witt.

Jaraguá. lO-6,;_1941.

Viajantes
Seguiu quinta feira pa

ra Curitiba, o sr, Werner
Buhr, empresario do a

preciado cCine Buhr-,
que ali oontratara 8 re

messa períodlca de films
com ímpertantes empre
S8.S cínematogratícea
Deste mod« procura o,

nosso empresatío dotar
o seu 'e.stabelecimento'
de melhores Iílme, para
melhor atendêr 80S seus

ínumeros fl'equHDtadores.
O sr. Buhr, deve re

gressar hoje a Jaraguä.
,_;r

.

BAILE DA PELUC'IA
O ,cAiD;lore� realizará dia

21 o seu esperado -baile '!,
,
da pelucià> que pelo entu-..'
siasmo que esta despertau-
do, marcará mais um suo- '������;:::...cesso, 'do simpatico club. •
Abrilhantará as danças a

exelente orquextra Pera, de ............6....._

Joinvillie. '

ßW4 A f14J.TA

Agradecimento:

Luiz ..Hornburg e Senho
ra profundamente oonster
nados com o passamento
de sua querida e 'extreme-
eida filha

.

'QERTRUDES,
ocôrrido no dia 8 do cor

rente, com a edade de 3

anos, � meses e 22 dias.'
Agradecem aos srs. ,Pas

tor Schneider pelas pala
vras proferidás na resid�D
cia 'e no cemiteJio;dr. Wal'
demiro Mazurec'hen ,pelo
zelo e carinhos dispensa
dos a doente durante' o
tempo que Esteve intern,a
da na casa de saude des
se digno inédico. Ag:-ade'

I
cem tambem a todas as

pessoas que os confortara'm,
enviaJam flores e acompa-
nharam 0- feretro até o

cemiterio.
Jaraguá Alto, 76·41.

Negócios na' Capi-'
, I tal Federal'

I lqformações sobre a mar-
.

,

eha de pro�essos em an-

!
demento nas RepartiçÕes
Públicas.

I
Escritório de Informações

por Correspondênda Cai -

xa Postal. 15 (Lapa) -
Rio de Janeiro.

'
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(Mar�ca registrada)
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