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Campanha]
da 'gratidão.

[Telegramas'
da guerra

Jaraguá

Berlim, 24 (T. Q. agen
cia alemã) _;_ Aviões bri
tanicns.sobrevoaram na noi
te passada localidades ao

sudoeste da Alemanha, lan-.

Sa�adOt 16 de Julbo de 1941 '. - S. Catarina .... N. 1.087 çando bombas explosivas
....===================;;;; e incendiarias; caindo es

tas em campo aberto e bair
ros residencia es, reglstran
do se algumas vitimas na

população civil.

Tel. cCorpovolJ -'.- Redator; João Crespo
=��===-"""==="""'.. :"""�-... _-.. _-._-=--

Hora: 20 a 20,15,
e 22 a 22,15

----------. Berlim, 24 CT. Q. agen
DOIS NOTICIARIOS cia alemã) No grande Cer'

co das forças russas na re

gião de Newel, foi aprisio
nado grande quantidade de
canhões,. armas e objetos
de equipamento de toda
espécie.

em Iingua portuguêz«
Estação: D J

.

P - BERLIM
Onda 25,31 m � 11855 K'c1os

HORA LOCAL
,� Dois notíotartos deultlma Estarä de plantão ama-

, hera, díaríamente ' nhä a Farrnacia Nova.

Farmacla de Plantão

Ma.rinho Lobov
IUr.

Advogado
Escrítorio e residencia em [oínvíle

Rua Abdon Batista No. 109 - Telefone 683
------------------------�--------------

Ouvidos - Nariz - Garganta- Olhos - Do r.es de cabeça rebeldes
.

CLINICA ESPECIALISADA .

OR. SAOALLA "AMIN'
Em Jaraguá'

partir de 1. de Setembro, por tempo limitado em Blumenau
Consultas: Jeronymo Coelho, 60 - Res.: Abdon Baptista 180 ,C9nsultas: às quintas- feiras

-

Oasemtras ,1'nOBIS" :-:
Fone, Isi4. "N" DISTaIHUID,Oa E,XCLUSIVO:

" padroaalem, . cOres finDes e pranti_
:J:A ROSA ao s�� ço'nsumiäor

Casa Santa
a aua l'eU,e

ORLANDO
i" ,

ScblDi�tt 54 DoriaDo,olil ....,,_

$�A.PE,LLI.· tIN Malar
,,"l9iretamente do Lanificlo .SA

�',
"

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E;tá situado OI) melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vis á Estação Ierrea. Dispõe de otimas acomoda
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios,
HIGIENE CONFORTO· - PRESTEZA

., Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis.

1111 Proprietario: Carlos Albus.
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IJ � Já corneçoà a íorrnidavel liquidação semes-

. trat da" CASA D�S SffE>AS, a maior Casa do Es- � A fAlTA DA flINJ1RIIAfA-O Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
l tado, .que fica lá na Rlu� do Princípe. - ._,

comprando na
<

'.. Quando forres 'a iJbiny!lIe ,não deixem de . '. I ,Z' •

N
'

. Vls�ta,r a Casa das. Sed�s, pois ela, vos oferece. as Conheceis o afamado l 11:arDlaaa ova
�:"';mal,?res ",Ya�taR.�ns:-. Ifazendas desde 500 relsp Peitoral',de :A.nli�l . d ROBERTO M 'HOR'STm:efro.- Sedas âesde 2$500. - Cobertores a 4$000 .'

e
.i
'" t l

,

<, "

• t ini::rivel_, s6 vendo mesme.";
.

CO P�lotense .r

a que dispõe de maior 'sortimen!o na p'raça e oferece

;rPt'ocurem s,omente: a CAS� DA� SEDAS, E suas vitudes ?
,

seus artigos á preços vantaiosos.
.

. ;âua '0: Prmcipe Lêde testemunho de gratidão de Rua Marechal Deodoro, 30 Jaraguá
Hermenegildo Antonio de Melo.
Humo Snr. Domingos da SB

va Pinto'
Dr. Aldbiada MardDI Fontes J Tendo me achado bastante

• "l constipado, sofrendo de uma
.. -- J

.,
'

A O V O! Q A O O
bronquite pertinaz, e fazendo

" Enc'àrr,egá"se" de,
I

.tädo e' qJ.alon.er servoiço,. r�jativ.o'. uso. do seu afamado PEITORAL
(sob I )

. W .(,;,. , DE ANGICO PELOTENSE,. sob Inspeção federal permanenje
. .

a sua profissão. ,

.
". manifesto-lhe aqui meu pro-'" O' t D'" 'A ib 1 r ld

.

.,' .AAtende- 2.S pessôàs do i terior, que' desejarem" na'tQralisar-
fundo reconhecimento pela gran-

Ire or : r. ,;->U1Z. m ai �a. �ran
leí receber e"obre\< subvenções; compra 'e' venda, de -titulos :;da

diosa descoberta.a bem da R' C A' 176 CURITIBA P áI ...�.� -bJ' D' t d "'t I "'p1 b
. ua om. rauJo n. -,', . -. aran

, �V1'tf.ttllP. .1Ca"i�eg..s 10 e ..1 u os e ..1 Q'm8Sf ce rl,lnças"ervlços humanidade sofredora, pelo . '
, ",

_ "..

lerais, p«;rante o Supremo Tribunal Federal e tudo que, I!e rela·
bom e pronpto resultado que Estão em pleno funcionamento as aulas deClone c<?in es.�belé'cl_!D.entos_ de Ensino secu�dá�ó ,o.u' superior dele colhi, com 'Q ÚSO simples-

CorrespondéntãS em todps os ,J:stados do Brasil ment� ge: dois vidros, I deste admissão á Ja. serie do Curso Fl:1ndamental 111
.

HOT 'E'L. , ..

seu preparado. I ESTRELA &IEscri\orié' Av Graça Aranha, í!6- 11.0 andar Salas 1](}7 e 1109- ') Achando-me
. restabelecido, Nos mezes de Dez�mbro e Janeiro ali! aulas deste I'

� .'

Tel.' 2...7842 Edificio O Pedro I1.Riode Janeiro. C. Postal N. 3897 faço-lhe esta, pOdendo Vmcê cur�p sao ORATUIT!oS. E
__ Proprietario: PAULO T. POSITO __

f..
'

fazer, .. dela o uso que lhe Faculdad.e ,�e Comerc!a: do J8Iraná
QUARTOS SEM PENSA-O

'

aprouv�r.· Sou cO,m toda a

�11111----_----_.._-----1t .consideração" _de Vmcê, Amo. (ESCDLA REMINGTON)
bbro. Cro. �. '�riiitR�gUdo .

-_.-

'fjscalisa�a peip €loverno ferleral ",ri RESTAU�ANTE no plano terreo

D'
, .

A"'"
""

""'e
�-".

"1
Autonio de MelÍ<1! _:: Pélotãs" P p

� ) R t t 1420

\b.all,ncl�!- .;.".), .!,�: g,r!CO �.'., �.�. J .

�m,'B�r�,�la�,'
. Dr. FranCisco' José" Rod'dgues GUR,SOS:, ropedeutico, erito Contac.för' e Au- Telefone do Hotel, 1371 Telefon'e do es auran e,

"de Araujo, fprmadp\ p_ela Fa- xi.Jiar de comércio, Internato e Externato. A TODA HORA:
éUldade de Medifiinck da ,�,�ili- Canja - Camarão-Peixe - Bifes diversos lirango de
tal Fede;al dós' E,sJM'oi l)�iâos "grelha - Galinha com petit pois Macarão ã italiana-

'M,a{riz:',fumenait'.��o 'Bill'm{"�!e'nqat'Olu� Fiílaes;JOiDViI.C,le., . �OA�::t�11 ���:" empregando o �!l�!l�!l[!!l[!fl�IO[!I!I�I!I��r!rl�[;;i filet de peixe· Omlette.' Chura�co' Saladas diver
II-, UD ..PEITORAL. DE, j\NO(CO PE- [;jjjI.1 I

'
. - � ii sas f<loS sortIdos

'11Rua 15 de 10' ..
' "

"

'",�araguá,' Ham�,�la '�OTENSE, pre'p'at:�dCl:,g�lo dis- � Pau o Hering � � Praça 15 de Novembro, 24:: Florianopol/stinto frmaceutlco snr. . � . lL1agencia eil Mafra - Corresp.nasmaiores praÇlsdoPaís: Domingos da'Silva Pinto, com , .... CaixaPostal29- RuaiS de Novembro808 ... 11=====;;;;;;;==========

7 r .,Capitál 8utor�zad9. . r.. ',' L3.Q(Jº:.o.OO$�90 -� ,fO��i::' ���el;�e:�!�§S�:oS;c�: ,�, i3lumen�fu .... Santa' Catârina �.

Reservas ca.. . . . ',,'11 � "QOO:(}QO$O.(JO pulmonares, colhi'resulta;c!olque " "

.

."
.I!l-------...

��---��---�IDepositos e 8.aldos em C1C. 22·900:000$000 :ne satisfiz�ram r- J?e!otas,� I r! Tintas e vernizes ...... Materiaes �

p �'M
I

. .' . Dr.' Franctsco jose�', Roângues � . n'l
de Ariiujo .... -. ..

oma n Inanc�rafaz toda� as operações baucarias no P"ísfcomo cobranças, 'Confirmo estes atestadas' Dr. r! para pinturas em geral P'J i't�:;���}g: �r�:g��Op::Se!i��� :: p�;;iJ;��:�:ç�::��\p��� E. L. Ferreira de;\raujo.(Firma r� E:"1 U'
. .. -

mediante taxas modicas reconhecida). ..... Tm·tas em bl·sna"as ai
I I

' . Licença ·N. 5-J-l' de' 26,ae. Mar· [! , .!l
'1/' '':: ço de 1906 '.� • n
Va. Sa. já abriu Uma,eCONTA DEPOSITO Deposit,o g�r�I·�Laborato,ri0 P,

ei· .... para a,rtistas ..

,I"P.QPULARlI, n(). Banco Agricola e Comerçial
torai 4e AngiCO Pelotense I:! ,-< I!I

de B�umell8u? Se ainda não o fez, procure
. v���:� '!: t��ad�..��!te [;;i�[;;i��IiiJ�IiiJ�IilJO[;jjjliJ���iJ[;;iIilJ[;;iIilJ'i

I im�diatllme.nte . nos-sa '3 eSeq'äo de· Depositos:a.f
. ...

'

.

. ,

I=����O.��:�:'�:fu=�
. �

Além �� conla',Deposlto Popular. (Del C·,A:.CA c . .,.M· ,.�.�RLYpositOB Iniciais li ,partir de 20$000, subsequen- �H.-a.· _.
. H

tes a partir de 5$900. para 8 qual são abo .� .. r

Dados jUI:O'S doe 4()/o .6la., o :ßsnco. Agr_i', de"S'EMÊr"M"AT,T'AR: ._.... �'·:i\.Íltga CÀSA RAll
cola e Comeréi�l1 de� Blu.,menàu mantêm aiuda

,'t�1 �égpiH!ee�t ��,D\��.f .lL' ,.; ti" �
,

. .,�� 'HU J>J ."C

1'.1.") t,.�cab� ?� �ecebe,r gran.d�s ,s�r�m,en.to�. �e A

azendas em �eral.c. c. C Á DISPOSiÇÃO, l,
• 2,0 % ""

I�. ç. C. C C�M AVISO PREVIO, conforme coo·
'S;

_ rÄpr'o��itgm a grandi rfi'�ixã d�';'reç(;s' -no's artlgo§ Ide iIiverno
iilções na caderneta 3,0 %

_ � ..... _ .,

DEPOSltOS POPULARES LIMITADOS
.

4,0 %
,- DEPOSITOS A .PRAZO FIXO C:l.e '6 mes'es -4,5 % . ,6eneros �J.tlll',m�.:'.D..telnT'"

"'..

DEPOSt ros A PRAZO FIXO de 12 meses 5,0 0/0' -

q: ."!I-

Os juros' são pagos ou capitalizados semestralmente.

t .
:._. I

1941

TaES ,

MODELOS
( Palace Hotel

de M A, R TIN S J A R U O A
Rua Barão do Rio Branco n. 62 com

Todos quar(os de apartamentos, com agua capacidade de
corrente, quente e (ria

'1100 .. 4S0 watts
e,�yado�. - Fr/gor/llco . Cos/nha de I.a ordem

c Salas de ,amostras para os sr_s. vla;antes IllIii 6, 11, 110, 110'
,Automovel na Estaçao' iii volts

C U R I T I B A .: PARANA' "BRASIL iii ------------------
iii Peçam demonstrações aos Distribuidores:
111
III" _AlUDISlI. f III

• A "m..... queoGlldgo--. III
11.40 • prevul�: t QPena8 II1II

I !.XI
� da cfcIeDca que o alUge.

'IJ• Vo'•• a,••r ali'l'o•.cb.io el•
..qGcI•• lor.�a. tomanelo o
..,itl!el.lro r.mtelio doa

�"""""'�

IalufludCldo•• "!lico er.rab· III.
,iii III
fillllrmJlIUlllllll1111

Carlos Hoepcke S.A,
Matriz: fLORIANOPOLIS

Filiaes_; BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LAOUNA,
SAO FRANCISCO - Mostruario em TUBARÃO

,�'�'�.. Dr.Waldemlro Mazu're�beD
c

,'0"

� .� .�.,
•••

.�.,
.... ', - "edico

Consultorio e resideneia : - Rua Marechal Deodoro

IHende cbamados a qualque hora do dia ou da Doile
.. ! ...

Ginasio Parthonon'· . ParanaoDso

Compra e vende produtos coJonicds
"

"Para as suas ,COI11l1ras itnão se. esq.lleça d,.
� - . ... �, ....

..
FILIA L JÁ-RAGUÃ - RUa Cei. Eaiilió'lourdaií D.115

. Caixa Pot;ta[�'l .. 65 -::- E�d. Telegr.: cc.�.P{,�� .

- .... .

HORARIO: Das 10 ás 12 e das 131/2 ás 15.
Saba(lus· Das g,m} ás 11,00 .

."
'�t

q ,. I-

I ..
'":T .•• :

l' I.:,

"�--'

JOVENS E SENHORcAS I 'f
(

�{REGULADOR SIAN

Um·,,...ene cofix és re- ...

feições
.
í''''' ('t�'I'; \\

Evite sofr.im_tos, e sucu"�t.I:;:·. , '_... \
c,j.se-s mel1'soes cilecOf'r�õo �1:(6GtJti )

oi
nQrlRCltlmente .'_. '

.......... " ,

!' VENDA MAS PRJNClPAES FAltMACIÀS I: DROGA�IAS
Distribulderel; ARAUJO F'RElTAS & C - RIO

HOTEL BECKER.·'
Rua CeI. Emilio Jourdan Jaraguá do Su

Dr. RENATO CAMABA

(ate o dia IS de Agosto
fazendo curso de aperfeiçoamento em

São Paulo.

Grande F�sta lIopular
eDl Garibaldi

Haverá no dia 27 do corrente em Oaribaldi
uma festa promovida' pela Escola local, .êonstªn ..

do a' mesma de : recitativas, 'cqméaias, � bailados
jógos esportivos, tiro ao alvo, tçmbola, etc. �

-Haverä churrascada á gaucha, -café, bebidas.
estrudel e outros doces.

Abrilhantará' esta festa a formidável orques
trá ccC;:onjunto Bandeirantes.

A noite, grande baile publico. •

Trafegará naquele dia um 'auto,onibus entre

Jaraguá e Garibaldi. '

Os interessados em reservar passagem) pode
rão entender-sé com o sr. jose Stulzer.

Desde. ji agradece
.

A Comissão

I

E' a pomada aideaI

CURA TODAS AS
F E R I DAS, tantQ
humanas como de
animais.

. '1

NUNCA EXIST,lhl
IGUAL I

. "A;: Farmada Cruzt
.(.l� Avarê, (S"f�Ulo)
curou com'a cMl·
NANCORA.' úlce;

-..ra� gue, }\fm- (§ 914 •
conseguIu curar.

Dna. Carolina Palhares" de Joinvillp, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havidO centenas de curas semel�ant�s I _r_Cfl.

Adotada em muitos hospitaes,' casa:. �e �à�je- "e"
.

, clinicas particulares. .

AVISO IMPORTANTE: '...I.::'A verdadeira -Pomada'
Minancora'" nunca eJeistiw a não ser'· em �su�.s
la1inhas tniginais com O. emblema sim�6lico acima.
'Recusem imitaçÕes I Exijam a verdadeIra MINAN·
. ..' Ç()RA eilt Slla .ti»b<! 1>rjginar.

- REP'AREJU B'Ehr'tlOêöMP'RÀill
E' ·u",:, pr,of1�t? c40�'��j�{N��lSE «'11 AN�O��lI,.j,..P mr = """"""W" .� .....�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correjo da �(W"" - x - 26 7 �- 1941

Prefeitura Municipal de Jaraguâ EDITAL

--.(

Decreto 11.· 24 Editai "O.-.4e,..2Q.O..!dR,_Jq;len.tos).- metr�s,_fun dos e residentes em esta,'
dos no 10 tapocú, com :+uzen- Comarca, distrito de [ara-.tO Tenente Le.onidas tos metros 'aproximadamente;

Cabral Herbster, cPrefei, de citação de ausentes extremando ainda de um lado guã.Frederlco Zimmermann
to do Municipio de Jara- com o Rio Itapocú'e com o Rio solteiro, maior, domiciliado

o Cidadão Etico : Blosfeldt, Pedra de amolar d'Amolar com e residente em Tayo, RioMes de Julho =- DIa 9 guá, no uso das atribui- Juiz de Paz em exereicio, do cerca de 5ÖO (quínhentosp I rne- do Sul, neste Estado. Al
9·

.

H 1 d B R li ç@es que a lei lhe com cargo de Juiz de Direito da Co- tros, e de outro lado com ter- H'
• .

3.0 O - e eo oro orges - equee c, tére e de acordo com ;i malca de Jarqguá, Estado de . ras de Humberto' Gallíezi e si ma ZImmermann Becker,
cr6nliltr. muro de aívenarla de tjjolos frente ao seu

autortsação contida. n(.1 Santa Catarina, Brasil, na for.!, mulher Maria Gallízzí, numa e s/rnarido Walter Becket,
"t'etren(?sita á rtl��p..re8.' Epitabió PéS80à c_ 'Como d D ,ma da lei, etc:

.

extenção de 400 (quartrocentos) brasileiros. domiciliado e

Requer, de acord�\t'?!Il o ��teÓe,r�', '. '. ,I � J): 1.$ art, ! 2 .. o ecreto lel DI' faz saber aos que o presente metros; 20.) Que o lote coloni- residentes em Hansa. Luiz
3.091,- Guetavos Adam _ Requer Ilc. constr.

83 de 4 de Junho do cor- edital com o prazo de trinta (30) ai n. 58 (cinconta e oito), que Feiler, de estado civil e dereute ane; dias virem, que por parte de originariamente tinha a ,confi-
��,a��'ênúto"em sua casa') db9 'mbora <ta sCita á ' est.ra2a DECRETA: Frieda ZimmermanBnl kBlunk f � guração notada no docum,entto nacionalidaSde u ignoraddo,s"J,\I;tP'oc ,Hansa, zon,a s� ur ana -, orno requer, Art. 1. _ Fica aberto,

seu marido Lauro un, me OI quatro, pertenceu em sua in e- para os up icantes, i'
s�de acordo com o parecer, '" dirigida a petição do teor se- gridade a Ernst (Ernesto) Zim- go, de estado civil igno

H' h R' r t por conta da. arrecada. guinte»- Petição inicial: Exmo, mermann e si mulher,' que o
S I' tl) , ,. 3.092 - eunque Mo r _ equer ,IC. cons r.

(,ião do corrente Exerci Snr Dr. juiz de Direito, Prieda adquiriram por compra feita à rados para os up ican es,
?sÍ'�ncho'\em seu terreno sita á estrada Itapocü Ha;n·

cío, o credito especial de Zimmermann Blunk e seu ma- Sociedade Colonizadora Hanse- brasileiro, residente e do
:'\'8s, zonâ sub- urbana' - Como requer, de acor!io 6:000$000 (Seis contos de

rido Lauro Blunk, brasileiros, atica, conforme documentos miciliado em Hansa. Car
com (, parecer

. / '
. d

" domiciliado e residente em Han- TREZ e TREZ "a": 30,)- Que los-Wenndorff, domiciliadoF· l' OB' k ..
' R' r reís) destínado 8. pagar, sa.väesta Comarca, de profissão do referido lote colonial n. 583,094 - enppe tto e��. -:- equer., IC"

no ano em curso aA duas domestica a primeira e serven- (cincoenta e oito) que origina- l' residente em Santos, Es
conste. uma. atalona á estrada Ríbeírão Grande -

(primeires pre8t�çÕf!� d8S ,tuario. da· justiça, o segundo riam,ente, digo anterior_mente ao fado de São Paulo, de es'
Como requer, de acordo com o parecer. -

d C' S'dt'ru .1 por seu procurador bastante, nascimento da comunhao Ernes- tado civil e nacionalidade
3100 - Vva. .Maria Hoch - Requer Uc. : açoes ,a. li} 1 '".

r o advogado que a presente subs- to Ziemerman,n e sim vend,eram ignorados para os Supli.

It. ld A H h gIC8 Nactonal S/A" ad creve, (docs. 2 partes contíguas, que hoje de
constr,.mao�o!:o sepu . seu man o ugustc oc

quírhías pela Prefeitura. U�1.fUM "a"), vem muito res- Antonio Lennert e s] mulher cantes. Rodolfo Friedrich.
e col. inscnçao _ Como requer. Al"t 2 _ Este Decre- peítosamente, propor, como e- Maria Lennert e a Humberto domiciliado e residente em

, 3.101 - Berta Larsen - Requer lic. constr. -

'�
"

'
_

'. ". fetivamente propõem, por meio Gallizzi e sim Maria Gallizzi, Hansa, de nacionalidade e
,

1Íl!�osoh�� '�epul seu marido Ernesto Larseu e co
to entl UI� Im� dlatamen da pr.esente petição, que e ao ,respetivamente, cujas partes es- estado ci�i1 ignorado para.. '� ',;'" 'C ' te em Vigor, revogadas mesmo tempo o libelo, uma tão encravadas no lote em ques- S I' Rlocação mscrlçGo _ o,mo:r equer, aB disposições em: COIl.- ação de demarcação e divisão tão, ficando este em consequen- os Up Icantes. equer-se

Dia 10
t ário de terras na qual provarão: cia dividido em dois pedaços, que sê faça por edital a

3096 _ Augusto Jung.- Requer Hc. constr. r
P f 't M" I d 1.) Que os SuplicantE's, conso- como se descreve no "provará" citação dos condominios

mao8oleo sepul. Beu filho Alfrtldo Jung e coi. ins le tJ. ura U�lClP,ß. e antes documentos DOIS e DOIS um e como vemos no docume�- e interessados no condoo
. Jaraguá, l�m 4 OI:� JUlho "a", são senhores e legitimo to CINCO; 40.)- Que, posten-eriçäo - Como requer

..' de 1941. proprietarios de uma 11,ona par- ormenie a tais alienações, Er- minio residente fora desta Re-isfo Civil3.098. - Oswaldo Todt - Requer- ltc, para laBS )Leonidas C Herbflter te do imovel sito nb distrito nesto Zimmermann faleceu, e Comarca, na forma- do ar· 'It .

estabel. com alfaiataria á estrada Itapocú Hansa .

R' ,t 'S'" _

de Hansa, desta Comarca, boa procedendo-se ao seu inventario tigo 418 do' Codigo do Artur Muellel' Escrivão.C di en!:l.Ü Irrt' porção do antigo Jote colonial os dois pedaços referidos do 10- C '1 ..r'orno pe e.
I Alfri�do Most> r n. 58 (dncoenta e oito ) divi- te 58 foram avaliados enslo�a- Processo iVI, e a uOS e Oficial do Régistro Ci�il

,

Dia 11
..

'
I dido em dois pedaços" tendo damente em rs, :, OOO$OQ{�_ (Cln- confrontantes ou confinan· do I, distrito da Comarca3.065 - H"nrlq!le S:ihn Requer, hc. conai!,.l o PRIMEIRO as seguintes con- co contos de rei�) e ,partilhadas tes desconhecidos ou não de Jaraguà, Estado de San.

casEt. e salão para dIvertImento á estrada Itapocu I fRACOS E ANEMtCOS! frotações: ,frente na Estrada em nove partes IgnalS, uma das sabidos, em conformidade ta Catarina, Brasil,Hanss ZOllS sub urbana - Como requer de scor " Tomem: São joão, numa extenção. de quais toco� a primeira suplican- com o artigo 177 no. 1 do,
,

'. 200 (duzentos) metros, fundos te (doc, seIs); 50.)- Que os con-
.

'

O
F,az saber que compare-de com o pdrecer., .VINHO CREOSOTÁDO com o Rio ltapocu, com cerca dominos Alberto Zimmermann, ,mesmo Codlg,) N. TP. .

ceram em cartorio exibindo3093 - Hedwlg MoeHer - Requel' alvar� de Do PI!, CIo. Joio .. s..... de 250 (duzentos e cincoenta) então solteíro, hoje casado com Com os seguintes docu- os dacumentos ,exjgidos"Habite se" para sua ca8a n. 43 á t Mal. Floqano E. _� metros extremando de um lade �afal�a Zimmermann e. Frede- mentos to.) Copia desta, pela lei afim de se habili.Peixoto - Como Requer. .

com terras de ·Antonio Lennert r,IGQ,Zlmmermann" s,ottelro;-ven- 20'.) Um pedido de assis-
G h I" R I' T'QUeI e si mulhel' Maria Lennert nu- deram ao condomlnlo, em 10 de .,... tarem para' casar se:3.097 - ase rmaOS - equerem IC. ��r� mr extenção de 376 (trezentos outubFo de 1933 a Carlos,lWen- tencla JUdICiaria, um ate�

. Edital n. 1.252alargarem entrada do pürtão (, colocaçäo de uma, e setenta e seis) metros e de dorff, de estado' civi!:.l ign&rado tado dê miserabilidade e· , Benno Radtmz e Hertafrente sua fabrica sita á estrada ltapocú Hansa, BFOOC...... outrQ lado com terras dos Su- para os Supli�antes" uma área respetivas copias. 30,) Umá Emmé Strblow': ..
zona sub ur.bans - Como rt;quer, de acorde com Escr�p""" cessores de Severien, numa ex,- de "5.350 (q)uInze mIl tred,ze. ndtos cerfidão de, ato praticado1l:( 'Ele solteiro. lavradortençãó' de 275 (duzentos e se- e CIncoenta metros qua ra os; .' .

,
"

,O parecer. � I tenta e cinco)metros aproxima- 60,) Que Calos Vendorff, wndeu fls, 44v dos autos d� In, natural de Jaraguá, 'ondeDia 16
VINHO CREOSOTAOO damente e fazendo o Segundo posteri�)fJÍ1�nte, dita área a Ru- ventario dos b�ns deFxa, Iihs,ceu a,o.s se� de ja-3.022 - Oswaldo Harger - Reql1er Hc. consto 6 "'" pr.dor de ..6de, I pedaço fazente na Estrada São dolf ,Fnednch; 70,� Que os con- {os por falecImento: d� neh'o \le-'mU n'OVßc-ei:itosd da e tl'nl'na á rua M"l D,a,odo�o da João, numa extenção de cerca- domInos Carlos ZImmermann e E

�

·t Z· _.casa e mOfa {)..... CA, v 1

sua mulh<er Maria Zimmermann rn.es o Immer,!,ann, pro e vmte e um, domicilia-fOnSf\üíi _ Como requer, de acordo com o pare, e Ernesto Zimmermann e sua cedIdo no cartono do es do e residente neste dis-
cer. mulher l:-ui�� Zim�ermann v.en- crivão ,Frederico Ga8s�- trito. em Riô 'Serro, sen ..

3.102 _ Emílio BUrfoW - Requer Hc. contr, Sa Reo"iSo" Mill·tar deram a LUIZ Feiler, soltelr?, ferth, n'a Comarca de Jom do tilho legiUmo de Au-maoso'len sep'uL sua esposà En'a .Burrow e' coI. ..,- uma area de 12,562 (doze mIl '11
�

. f�
�

gistre d d
'

,

quinhentos e' sessenta e d�is) �I. e, e r�spe I �') re 'gusto Ra unz e e Anainscrição - Como requer. 16a. C. Recrutamento Militar metros quadrados, ,N,estes ter- feIto no !J�o 3-? com no. Rarlunz.Dia 17 mos e querendo (po-in ove r a 4.281, no ,-artorlo do Re Eta imlteirB, domest!.
'11 3.l06 � Angeto MorreU - Requer I1c, constr, . J. A. Militar I.de Jaraguá' dema�c�ção e ?ivisã�, do con,� gistro Geral desta Comar ca, 1�mic1JiaQa e res1den
eas& á estrada Retorcida, zona-' rural':":' Como re I São convidados os senhClres -abaix0 !,1j18cion� ���!�I�e�:!C�t�,�xcr:.��a�_ ca. ,�o,) Um. titulo �articu., t� n�ete '�is,rit�! eQl; Rio41uer, '. • ,L.� I dos, panA ate 30 do corrfmte., recolherem as im.' tação dos confrontantes' e dos lar:de pr-oprteda�e . 1111t;l\!el, Serro� nasceu neste· dis-

3.10s---;...-+fcft1utm Pmctlgher -'- Requer Hc" portanciHB das multaI< p:Jf ftilt� de ALISTAMENTO condominios ;lbaixo, arroladas devíc1a�ente.. r�g!8ttado ,!O trito, S08 onze ,de marçoconstr. C88a á es.rada Nova Hansa, zons rural MILITAR, e para que tßJlh.am andi'lrnentll os mes
s suas mulheres, em sendo casa- Cartorlo do RegIstro Geral de mll noveqeQ(()s e vin-C... qu ,.. dos, para que no prazo do ar- d 1 C·

. -

d
' . .

d'
.

f'lh' I
emo re

.

e-... mos pro<Jé!'?soS de alistam (..nt<;: tigo 424 do Godigo do Processo a a. Ircu.ns�nça� a �e e �pis.' sen (J 1 a e·
.

,3.111 .
..--f Isabel Batchauer -. R(�qu.er Uc, real. Calíxio Mafasoli .

>\ 30$000. Civil, oferecem sua �ontestação, Camara �e Ja IDvlfie, a fls. giti'ma de Ounherm� Stre ..

baIle_ em ben,ç.,tcio escola Estadual ,á. estra"l1 No- João Martins 90$000 ficando desde !ogo clta�?s para 233. d_5l hvro ,no. �1' e, uma low e 'd.e Be�ta 'S!relow,vA-Retorcida - Como pede, '. Ernesto Kriege:.- ; 100$000 "todos os dema_'s ter11,10S, e aut�s cerhdao �este reglstro,50.) I )ar'agúá'; '�9-7--'-19tt.
, ..

3.112 -' Vva. Li1ly. '1aye
..

r - R�.qu.er He. I
G'u'·'iln' " ....m· . .:. S"hioiche'l i(�'

'$0 O da_�a!ls�, �tefll}�l, e�.9.ueserao Um mapa- e ;respetiva co· .,\,
-

1·]" ._ l, id Hd
�MV'" '- . 100 O deCIdIdas" fêítas e homologadas .' I.. ':,Ed't I 1 2�3,." eonetr. maose eo sepu . seu mu.& o ans ayer e

.... Pedro Capraro �,

100$000 a demarcação e a divisão, Re- pIa: öo.) ,l!m mapa e res� : .

I a n. . ,,_ ,coI. inscrição -; Co�o requ.er,
.

.

' Hfànriqu8_ Lenz 60$000 quer-se tambem que sejam ptle- pe-tlva copla.70.) Uma cer- Leopoldo Au�usto Wm·
.

3.113 _' '\ va. L�lly Mayer - ,Req't!er baIxa Salvador Ad, de Sique.ira' 1(}$000 viamente abonadas. qro-rata as tidão extraida dos referidos: kler Ie Olga Remke:
Imposto s/placa - de-se a. bai.xa. -

I' Seb"'''tl'ãf) Azevedo $ 00 despe�as !te causa, da for!Ua autos de In�entario. dos ,. Ele, so]teiro,la�rador, na..
1

... 0 10 O do arttgo 441, n, VI, do Codlgo .
-

t
.

I d t '(i' t 't dSecretaria da Prefeitura Municipal de Jara, Albi3l'to TlJma!lini 10$000 do proceso Civil. Os Suplican- bens delxado� por morte ura ejs e ,IS fI o, on e

gqá, 18 de Julho de 1941.
.

'. _. I Leopoldo Hotfmann 90$000 tes estimam o valor desta causa de Ernésto Zlmmer,malln e nasceu aos clnco.de março
J , , ,'.

! Pl'd"" Judace Sl..y 10$000 em cinco contos de reis, sendo respeti'Víi copia. Jaraguá 8 de mil novecentos -e vinte,Renato Sans Secretario E�ta';I"'lau Guwmb�o'�ky
"'.. dois contos e quin_hentos!Dil reis, de julho de 1941. Ass.) domiciliado e residente nes·., "filbó de ISIg- para a demarcaç ao e dOl-s con-' • . t d' t't

-

R' d L

I mundo Gumbos,ky " 20$000 tos equinhentos mil reis para a Paulo MedeIros, F�.ltos os e IS n. o, em 10 � UZ,
, Osorio Vicente 90$000 divisão, �utos conc�usos fo, profe� sendo fllho.de Ida Wmk�er.

Adotado oficialmente I 'Ms'noel Flor da Silva. _, ,20$000 Protesta sa pelo äf:poi 'do o segumte desp3çb�: El�, 'soneIra, _do�es�Ica,
no Ex�rcito

I'
Arnoldo Silva " 30$000 mento pessoal dos Réus, Expeça's·e mandado s edl nascIda .nes�e�dlstrt�, aOIl

BI.IXIR "914" Luiz Elias Dias 100$000 sob pena de confesso, in tal- de citação. de acordo sete de Janel�o de md no'"

Apolonio Mendes 80$000 quirição de testtmunhas, com o req uertdo a fls. ? e 'Vece!1�o.s e vmte. e quatro,
Com o seu uso, nota.se em i Waldemiro Vargas' 70$000 (tx"mes p1"riciais. etc, .. etc ... 3, com o prazo �e, 30 dias dom�cll!ada e resl�ente nes·

poucos dias: Manüel Rosa 10$000 Protestam igualmente os Jaraguá, 19 d.e ]...:Iho de te dlstrl�o, em RIO da �UZIlaDSSen SCia. 1..� O saRgue limpo, de im· Mon()�l de Borba
, 100$000 Suplicantes apré:sentar 0- 1941. �8S) ErlCO Blosfe-I.dt. sendo fIlha de 010 R�lDke

pUíezas Óe�=�r����eg:�a�e es-
Os senbores Bernard<? Werner OrubbR. ,Junir,r, portunalTientt às documên- Em Virtude. do que e o e de Ana Hormburg RelOke,

pinhas, EczeJ!as, Erupções, Fu, Oerma-mo Buettgen e Aluisio Carvalho de Olivdrr.� tos comprabatodos das a presente .e.dltf:ll c?m o pra )�raguá, 24-7�!941.
runcuh�s, Coceiras, Feridas bra· poderiJ,o cúmpare�er nes'a. mesma Secretaria para lie��çõc.s referi�as nosc_pro . zo de trinta d!as: pelo E pa.ra quê chegu� ao

v,as, Boba,
etc

I recebel'ém
OB tA.loefl d:() f)sgemerlto tiaE! multas. l à,�sll trez, cmco, s.els e qua_1 cha,mo e 'CItO a An c0!1heclmento de t�dos qas ..

PI:to-d?esifEU��T���Ocod�: EtecretariadaJ, A. Milítar,'16 dejulhode 1941. '§'efe,,·que não puderam spr tom? Lennerte s/��lher 5:'1,0 pr�sente edlt.al gue
'. res nos ossos e dôres de cabeça.

-

Artur Mueller Secretario conseguida's com a pronU-: Mana Lennert, �r��Ileiros, sera publicado �eljllmpr�n·
O I I

4. - Desaparecimento das 'ttãb '·desejada. O ad�ogad(J lavradores, domIcIliados e sa e em cartono onc:ie ;se-
CU O manifes�ações sifililicas e de qüe' à 'presente subscreve residentes .e� I!ansa. Hum rá �f.ixado durante 15 d!as.

. t'?�?� o� mcomodos de fundo
tem o seu escritorio em_ betlo GlllhzZI. I e s/mulher SI algu�m souber de Jm.Perd�u se um,nesta Cidade, Sl�htlco Oa Ih g st o.i tes- Ho'�ie "'''' 'sa'-bado d.-a '-"6 Joinville ã rua do Principe Maria Gallizzi, lavradores, pedimentos actÍse os parano dIa ;8 de Junhop. pas tin�l �erfeit��repois � <ELIXIR .., II no, 458 Jsendo 698 o no, b�a��leiro�, residentes e do fins kgaes,sado. A pessoa que o �n 9�4. não a�aca o estomago e

-.

Qe seu tE'lefone, e nesta mlcillados em
_H,!Insa. ?U Artur (�u�ll�rcont.rou pede·se en�rega lo nao conte� lodureta,

F e 8 t I'val II f', ,al>ma t II C!" O·
cidade 'poderá ser encon-' cessores de J080_ Se'9'erlen, Escrivão DistrItal e Ofi.

na fIrma May & Fischer. E' o umco Depurativo, que t d' H t I Bk' os quais não 'são conheci- cial do'Registro Civil.tem atestados dos Hospltaes, ra O no o e ec fIr.
.'

.

I' 'T'
de especialistas dos Olhos e da ROL' . DOS CONFRON-, dos pelos SuBhcantes. Car

i j Dispepsia Sifilitica TANTES: Antonio Lennér('los Zim"?erm�nn, e s/mu nalidade ignorado e para
Clll.CBHINJl Vidros duplos

,'.
e s/m Maria Lennert bra ' Iher. �arta .ZI�I1_1�rmann, os Suplicante. Rcdolfo,Frje'"
sill í-r'es, l<wradores, resi: brastlelfOs, domicIliados e drich, 'domiciliado e re.si
dentes e domiciliados em residmtes em Hansa, Alber" dente em Hansa, de nado·
Hansa. Humberto. Gallizzi, to Zimmermann e s/mulher nalidade e estado civil igno
e sim'Ma Gallizzi, brasileiros, Mafalda Zimmermann, bra- rado para Oi Suplicantes,
lavradçm'-s, resid.entes f do -sildros, domiciliados e re- para dentro do prazo aci
miciiiedos ém Hansà, Su sidentes em Hansa. Eliza ma mencionado,

tomarEce:S'o L':S de João Severien, ou Élizabeth Zimmermann, conhecimento do requ i·
os "qu:a is não' säo conheci ;oUeir�, . maior residente e

. do _p"Or FriOOai2:1míitejina n

dos pelus S':IP!jcante�, RPL domiciliada em Curitiba. Blunk e seu" marIdo-Ladro
DOS, CODOMINIOS !. E Rodolfo Zimmermann, e s/ Blunk e alegarem o eiue
IN'.[ E R t;; S S � O {) S �O 'mulher Herta Zimmermann, tiverem a bem de sua de
COND O M I N I O: Car�os brasileiros, domiciliados e fesa, Bob pena de reveljq,
Zimmermann, e sim ,Maria residentes em Hansa, Mar· E pa,ra. que chegue a rio"
Zi�mer!Dann. ,br�s.i1.eiros, t�� �iinm.er",!ann Za���e ti�ia ao .c���ttç�nt.en_t9. !Ie
resu:!ent; s t. domlclllaoos !tnt, e sjmatldo Faustmo todos, se passou o presen"
em Ha:.nsa� AlBerto' Zirn- Z9.nghelini, brasileiros; fio : te eçlital. que �era I

afixaHo
niermann e, sim Mafa�äa miclliados "e' residentes J,Hi1 <

�.�. 'p'�M;�s .,IJf..à h f.P.tU�, ho
Zimmet mann, brasileir%s, �sta Comarca,� distrito de lugar de costume e outrÍlS
r:.:sídflntes e Jomiciliadps <Jaraguá, Frederico Zimmer, de igual-teôr para serdm
em Hansa" Elisa ou EI'iàa �mann, solteiro. maior, do- publicados pela imprenla
beth Zimme-fmànn,

SOlteiD';r.lJmiCiliad.
o e residente em Jocal e Diario Ofiq�l eo

maior, domiciliada e re�i· :fayóA Rio' do Sul, m..-st�" Estado. Dado e·' passa4l0
dente em Curiliba, biãS'í Est�dp, Alma Zimmermann nesta -cidade dI:! . Jaragb,
leira. Emesto Zimmermann Becker e s/marido Waltet aQ,s dezenoye, dias, do mez
e sim Luiza Zimmermann

l'
ecker, brasileiro� domici sie júlho de mil novecentps

bta,silelros, domiciliados e. lia.jaS � resi�entf's em Han· e q�ar�nta. e
.

.u.�' Eu,__Ney
fftndentçs .em Hansa, ij� I >Ga, !-9� Felle,r,.":-Qe .�tadb 2FtanóO';�-escrlvao 'o: 'StJbs
dolfo Zi�mermann, e s�/ri1 ci�11 ignor�do par.a os .�u:-r �e'(:i{}.A:sin��o) Eriço Bl�s-
Ii.eTtha Zlmmerm"'liann bra Ircantes, brasiilmos.· i1ô feld: JUIZ d'e 'paz em exer

sitr-i+os residwtfS'Ir domi- miciliado e residmte em cicio.» . Está, conforme \0
CilÚldOS em Hansa. Martha H:::!1S& Carlos, Wfndorff, original.; do.>que dou fé. !

- pmme�mm�nn ,Zanghelini domiciliado ,,,,e reslde,!!!e!1Jl ;.., "J:.ª!t��.. : .

'u o" �

··lJ.s/mando'F-atlMrtO,t;�rrrgite..J S1í'!n�";,,,'rnal1õãê'Sao Pau t\ljn.· "

Hni. Brasileiros, ÖomiCilia' lo. de ):stadd ciVil e nadle· #: O escrivão, Ney Franca

,
.

IMPOSTO SOBRE TA:
BACOS E DERIVADOS
E SOBRE BEBIDAS

ALCOOLICAS

Requerimentos despachados

De ordem do snr. GOle.
tOI', torno publico que
no decorrer do presente
mês de julho. arrecada
se nesta Coletoria, o iID
posto acima. relativo ao

2, semestre du exercícto
em curso,
Os oontrtbuíntes que

deixarem de efetuar o

pagamento no cttaôo pra,
so, poderão aatístazel-os
no mês de Agosto com a

multade zü'r., Itndo o qual,
se-äo astratdas 8S certi
dões de dividas pera ter
legar a cobrança execu

tiva.
Coletoria de . Readas

Estaduais de Jar&guá, em
2 de Julho de 1941.

Hel�odoro Borg�s
Escrivão

Lenha picada
fornece a domicilio

Pedidos pelo telepho
ne n, 53, ou na Casa
May & fischer,

Já sé encontr�m á venda con· notendo o_dobro ,do liquido e cus·

���� �:��:no;Oo/o que dois Salão dos AtiradoresCuidar dos vasos filhos, antes I
de�!re;ri:�i�adei!�::ci; está o •

' Em beneficiodoSeminario de Hansa
destino de cada um de nós,

H t I J
'

di!s��:��nh��t.e� f�:;!��:adi&;' O B « aragua»e .reslstentes,
IDae CALCEHINA nos vossos

filhos e tereis garantido o fdtu- Proprielario : Angelo BeneU_
roAde��lCEHINA contem 10'

Boa mesa. Bons quartos,' #'
dos os elementos necessario e Completo serviço de res- , ""'-',J!J-:,.-;.tr1;,,-.
indispensaves_ 1\0 qesen;V.olvimfl!' taurant. Churrascada todos' _'�"""'ß��:'��to d�s �re�ças.. '

.•
' .

. i,f:�.i!I:'" . .

Em _todas a� ,'F�':,�a�ias I t._-: os sabados e domingo�.' �'?,.. �-

'(1�

'I sande das creanças
° lONICO -POR . EXCUE.CIA

'Hildebrando A. Gomes,
S O I i C i t a d_-o 'r

� - . _. -_ . � - - ...

'

- � ��" - . .

- .-

Iro'!iSiOJ1�dO �e10 T.ribunal
de Apelação, _registro n, ,�36, e dey,j,', _�..

amente mscnto na Ordem dos A�.vogados do Brasil, Seção de,
. Catarina, com escritorio .�m. J,ARAOuA, onde paga os de� if

_Qs impostos de SQLICIT�POR DE.;CAUS�S, oferece os ser. ..
] viçp� çompatlveis['com sua profissão a quem deles precisar..
��.

�

promovido peles semini:\ristrJ!i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ReaUsou 8& � ontem a A cQnvite'(io sr. Prefeito rum e da herma do Coro' B�n��
Com a presença de EXCLUSIVAMENTE PA- nolte 1;10 S,dl1�' Buhr ,� estiverem reunidos na ui nel E,inilio Carlos [ourdan. .Porma de etemisar a saudade, eternisa,,!,do o pensameuto e

grande número de soclos, ,R�_OS SOC.I()� seasão dramatlc� prom� tima seg�r.dàJeira, no Pa' O sr. :Mario TaVM'fS, em a gratidão de um povo. O bronze ressu,rge, � figura que o 1!�sado
reaUsou.se terça-teíra uf vida. pelos eemíuanístas, ço Munidpal'l"

.

grande nu- nome'do Preíelto explicou integrou nos g�andes pri!!,cipios. da Histor7.a. Essa ress�retçao Ja-

"I A sociedade recentí b fi' d S mi
.

"

'

,r uà vae admuar no mes proXlmo pelo mtlagre de Fntz Alt .
• ma. sob a presídeneía em ene CIO o e na mero de pessoas e repre os fIOS da reunião e leu ag

TTaeS ter [araquaense amigo, a hermaão colonisador de tuas
d M i T mente requereu baixa de rio deHaDMu• 1" .,'

doo snr. ar o avares, a """'. sentantes da mdustria, do um projeto do programa Úrras... Ela vae ser tua, como é tua a lemb1:an�a dos feitos in-

Assembléa Geral Extra- todos os Impostes de be Q. espetaculo de ontem comercio, autoridades fe- que sujeitou 11 apreciação victo bandeirante. Emilio ?or�os J0'l!'rdan [lcará para semp:'ordíaarla. bídas e .tumos, ficando egaadou sobremaneira derais, estadoais. munici- dos presentes Foram troo seguindo a tua evoluçao, sentido o ntmo crescente da tua vw.
J 1 i 1 r

.

f I desta torm«, sua séde 80- I 4 Ileld de e na .' ins irando as tuas iniciativas em prol da grandesa, da terra quen C a mente 01 e ta pe a srmp 8 -

pais, do clérc., proíessores, cados diversos pareceres, e t!:a como foi dele. Vaes ter todos os dias, no bronze ete��, .apelo sístema do voto se. cíal e seu botequim pa- turalidade com que foram imprensa.etc.afim de combi- ficando' resolvido que pro eterna razão do teu esforço produtor - esforço que. vem do tntcl�ereto a eleíção do novo ra uso exclusivo .dos 80· ínterpretadas �s diversas narem o programa das íes- vavêlmente, c dia da inau da colonia. E bemdirais no bronze. que representa aquele que fot
zela dor da sociedade teu- elos a suas fa�ibas. peças pelos Jov.ens se- tividades a serem realisa . guração será 16 de agosto, esse inicio, o trabalho que produzw e produz a gradesa comum,

do s'dQ eleito para ore. "F ....... ...... wc mínaríatas, p.rtncípalm ,en, das em, agosto proximo o que, em definitivo, será - no presente - que es tu, - no passado - que teus paes foram,
• .._ - - - - - --

d 4 t - no futuro _. que teus filhos hão 'de ser.
,Ierído cargo o snr. Hen- III s . S ue. Sanuue 1IIIte

a CQJn8 18.. em ,a os
por ocasião da inauguração '2nunciado 8') povo. bem GIL VAZrlque Koppman, que d€;-· anuue anu -OS dois Corcundas", que do referido Paço, 'do FCi" como a

' hora da chegada
verá tomar posse DO día III SANGUENOL II alcaaçou grande sucesso. a esta cidade do snr . In-.
1 A I F i diadas 8 �.. «Quero comprar treis se-

. gosto vindouro.

III
oram a n 8 ev

O anuueío é 'a alma terventor federal f! comitiva .I nsuereario«
gredosA diretoria resolveu III cena alêm da comédia Será organisada uma Terça feira última feste-

aind.a, ceder o salão aos

II _ II' acif!la,
o drama em 3 atos do negocifl. grande concentraçâa de es- [ou seu natalicio o sr An �����{�!��e��zo��a�oO�!���:setntnartstas, que OB. Doi I (Formula allemã) I .TrlUnfo da Cruz» e a colares. de representantes gelo Rubini, capitalista,

te de .hoje promove,filo III uniCOFortificantenomu�-111 c?medi� em 1 at? e.lol1o ELIXIR DE NOGUEIRA das cl�ss(s sociais.e do aqui residente. Pejas, Margot e Gusal!
no mesmo, um testívaj do com 8 elementos toni- Símplícíoe. Nos Interva. covo ]iuaguaense, afim de. .

,

dramatico em beneficio III cos: .
Fosforo, Caldo, II' los t.OC,o� fi bauda do O rCllledlo que tem depurado �mprestar toda a solenida- ��'h 2b f6f>��:]OU seu n;�. BodaB de ouro

do Seminario de Hansa. ,ArseOlato, Vanadato� etc� ! SemID{�rlO. o s.ngue de tre. geraçõesl de RO ato, ta!lClo 2 menma Marly,. fI, A vida social de Jam.

III �g,�i�.s��t�.ss�:OO fIrn d�

III N8 noite dI'>. hoje ter� Empregado com exilo nUI Dia 17, domingo, o sr.
Ihmhf:l 90, �asa� I�eme Jor

guá TI:gistou nesta sema'SEÇÃO DE BOLA AO 1. _ Levantamento geral Jugar no .Saläo doe Ati· InterventGI' Federal e co geta Mattal, da Importa�te n? um acontecimento queCESTO III d�s forças e _volta. ime·111 radores �rll1i� um espe�ß f.rld..
mitiva . visitllrão os princi. Casa Mady desta praça. bem poucos tEm li feiici,

A dIretoria' l'esolveu III
dlata do apetite

.

t III
culo e que _,out<.lta,rá daß Eu.rn"

pais estabelecimentos fa· N d t
'

dadt de comt'.morar.

criar uma seção de Bo- 'p!'r ;o�p�e�� 'd::���:nd� dsegUintes peçasO: � 'Edrri� Ulc.rel bris da cidadr:.
'

mor�um�!�a Drlt:li�io c�n:�� O c:,salOUo AmaliaMe,
la ao Cesto que será, di III cabeça, insonia e nervo· II

e Imprensa,., ,e? O S Mench., Walte.r Prochnow, proprie y'er festejou bodas de ouro

rlgid� !leIo Bur. Conrado
: sismo Corcundas» e eTrmfo da O.rthrol tario da chapehjria Moder; ,eunindo em :óua. fr:>sidcncia

M n 181 3. - S;ombate radical da

II Cruz:.. Nos intervalos to- Espinhes � <7J n8.· ; a estrada Nova um grandeüe er. Iii depressa.o nervosa e do cará como nü esp�t8CU' Rh.umetlsmo /' �,§Io riilfii)fr3'�. ! numero parentes e amigos.
11,1'

émagr�clmento de amcos

1111 d
.

t B do do �\!,,!Ju UHSJ •

d d tCAMPANHA DOS �O- s o� seX0S
'

,
O e on em, a an...

Escrophulel
"

�m a na mesm�. a � lOtto Mr.yer nasceu em

VOS SOCIOS Iii 4. - Aumento de peso

II
SeminarÍo. ayphlliliua (1\ I1ß�;(Io!jffJ'ili?� , , registrou sp o natahclO da, Blumenau e conta atual-

I!I" variando de 1 a 3 kilos I' \V 1IlI��1I111J1i'V r�.t'C[lI]r�@ menina M,lrgirt filhinha do mente 74 'mos de idade
Termina no dja 1. de O S.l\NGUENOL é uma

III
SF.MPRE O MlSMO I... '=""' casal Leo frieda janssen e .sua digna esposa, natu·agosto proxfmo o prazo, III grande d�s�..?berta cienti·' SEMPRE O MELHORI... Mey. ral da Rus",ia conta ß8

pura a 8dmis�il(). dV8 l)(l- ,ca, - cpmlao do Dr.

Ma'lll Inspetor Joio ELIXIR DE NOGUEIRA A...
.,

vos socios indepHnde'nte I1II noel Soares de Castro Romario Gr.nde'Depur.llvo do Sanguo »MTI-S4�M TEU « Aniversariou dia 23 o anos.
.

d() pagament'o �o 3·"Jl'''. ""

.

rev. pastor HermannW<�id Casaram fm 23 de .1,�I�Q.UI"}) \J t.." 3C E:3 E +* ae == � 2ft d 189' t- d trlto- .-

ner,. da. Egreja E'9'angeiica

I
e 1. nu '::1 ao It.>

Chegou eatB s�ámanfl a. Uia, ,. M.e .1$

I
desta Cidade. ,de Indalal, vmdo �da�orzeDR. LUIZ' DE" SOUZA .Jaraguá tendo J

a8SU'1
' anos mais tarde resl rr em

roido 6S funções de aeu O
• .

t t d f·llhos Na d!lta de honte�. CO-I· Jaraguá, partilh.ando e co·

cargo, o sr, João Roma anJo pro e or e seus memorou seu natahclo a laoorando assim dmanteADVOGADO rio, inspetor escolar. I
é a �, gentil srta. Marília Crespo, ja 36 anos no pregresso

Escritoria - Avertida Getulio Vargm�, 160 F�n.ciona�iö digno � se Lombri-ueira 'Minancora � I inteligente aluna do Cole- do municipío, .

8 4 1080 cumpr.i::!cr de t?eml

I
e gio Sagrada família, de O ,Çasal t-:::m dozefilhos eResideneia: Mal. Deodoro da Fonsecl, I R BI f'lh ddeveres, (J tU'. Jolio o· Vermilug{l suave e de pronto efeito. umenau e I a o noss� todos estavam presentesTelefone, 34 mario é ja bástan�(� co- redator sr. João Crespo, a festividade, tendo a ce

_____--=- ....".-.,-- nheeido DQSSO ; e muito I
Dispensa purgante 6 diéta! rimonia religiosa se I'eali-

fnigamos em registrar a Serve para qualquér iJ&d6, confol'm'" o ß' Visitas sado no templo evangeJi
sua permanencia em Ja. 1, 2, 3 e 4. Visitou noa esta semana co desta cidade.
raguá. Proteja a saúde de seus filh':lf.! e a sua o sm. Alberto Zimmermann, No bi:lnqust� que o casal
Por outro lado fillici· própria! Evitará muitas doenças e poupará Agente da Estação de Rio Meyer oferl'ce'u aos convi-

temos ao professorado dinheiro em remedics. Vermelho. dados foi o mesmo sauda·
de nossa terra que, es- Compre hoje mesmo um� '·LO�lBRIGUEI. do .Delos senho:es Pasto'
tamos certos, terá f3m I RA MINANCORA'" parti seu filhinho. I DESPERTE A BILIS res Schluenzen e Waidner
Jol1o Romario um

orien., E um produto do� LABORATORIOS "MI· &lO SEU fiCADO
e pelo senhor Artur Mül-

tador seguro, li altura u ler.
da difioil tßr€:fa que lhe NANCORA" - JojnviJe

Digno de nota ainda é
Sem Calomelanos-E Saltará dafoi cünfiada.

Cama Disposto Para Tu'" O facto de teram comparto
cído as fe.stividades alem
de desct:ndentes dos ir
mão do casa! e einda um

irmãos de Otto Meyer, o
senhor L€'opoldo Méyer
residentes no Estado de
Säe Paulo, Os irmão Me
yer hà mais de quarenta
anos partiam da casa 9a
terna com rumos difert�n
tes e em proc.:rfl de nova

vida no Brasil, dirigindo se

um ào Esl8do do Puaná

�...w..�&&�:?ZlI�����;m��:?ZlI���:?ZlI e dois O�tiOS p�:al S�o
7]l �!&il.i(lt"'-I::l'""'1'-,;m1 Alu-a--se Paulo, ond_ SA flxar4.m t:"'1

:?ZlI End. Tel.: -,OROMAIA. �I, a Rio Olaro. consti�ui:ld(>

;m:1 BORcfE�,lgR�BEIRO, � uma casa, siuadí.lt na rua ali elemwtos de grande des-
A. B. C. 5.a t.d. � Marechal, Deodoro. II taquE; social: .

.. � T' .

t'
No aw 23 todosse reu·

___-----------------
�

:m ratar com o propne ano niram em tomo de s('u ir,= CAIXA POSTAL n. 34

?l2;Il;'., REINOlDO RAU mão mais velho trazendo� Rua Mano_el L. de Andrade, 14
!i7Z - TELEFONE o. 155 (> testemunho :ja sua so"
� I. :IC��""""'; ,ciE.�,�X: lida�'i�?"a�e e ho:nel1agemI OI"�n Çn� ma'/-0. I� III A maior descoberta III ao«C����i�d�o c����» tam-
:1ZC;

I V I�� 1II'para a mui h e r III bem s� une, as hom�na.
I D III III

gens com votos de muItas

� .' Rt,P.,�ESENTAÇÕES � FLUXO.... felicidade.

[I DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIM<?S - REDESPACHOS I1II SEDATINA III -A-'---v-e--,n-d-a_";':• .;.
E M B A R QUE S :m III O REGULADOR VIEIR.&. IIII �AO FRANCiSCO DO SUL Estado de Sta. Catharina, Brasil IIII A mujh�r �ão soffre- .II: moveis tlsad,::,s. Ver e

?Zb f&, ra dores I tratar com Reinold'o Rau
:dE�?2L����.o�;m:�:m�:?ZlI;m_:D, �I .. . til-----------------------__� ,.. II AhVlii't .as cohcas ,

III uterinas em 2 horas 'I!
III' Emprega se com vanta"I'I'gern para' combater as

Iii Flôr�s Brancas, Colicas IIII Utenm:s, M€nstru e a'

III pós o parto, III'. ,E' poderoso calmante, e ,

III Regulado.r:,l)or (�xcelen f
í cia,fLUXO-SEDATINA I

!Ii pela SU2. comprovada II
'111' eficacia é I eceitada pot' III mais de10.000 medicas. '

III fLUXO SEDATINA :f
encontra se em toda iS! Iiii parte. III

)Iii��!!!!!!!!..!!!!!!!!-�!!!!!!!!.)I I
--�-�-----�------

Virgem
de WETZEt.: &' elA. _'- JOtN"V'ILt:E l> '

(Ma'rt:â�,.�istrada)
TORNA A t{OUPA 1 BRANQÚISSIMÁ! !
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Correio
.

do Povo -x-- 26 7 •• ' 1941.

Sociedade de Atiradorog Jaraguâ
Fesdval

Dramatlco
IA proxima inaulurape1-

Pa§o Municipal

Vae construir 1
Então não esqueça de p!ocurar o de

posito de MADEIRAS de jOAO EMMEN·
DOERFER, á Avenida Getulio Vargas n.

504, em jaraguá.
Taboas secas para assoalho: canela

peroba, pinho etc. Taboas para fôrro : «for-
ro paulista:. e outros. Madeiras de toda
especie. Materiáis para constr uçõ<,:s: sarra- ,�
fos, vigas, telhas tipo francez, ladrilhos, Iazulejos, manilhas, tintas de caseina.

I
FOSSAS OMS com todos os' acessorios.

Consulte os preços! Faça uma visita

I .

ao deposito.!
'

em casa, é essencial

Dr. PauloMedeiros
ADVOGADO

Rua do Priacipe, 458. Joinville

,

Reumatismo? ,Dores nas juntas?
S Y P H I L IS, ?

- ESSENCIA PASSOS
CL\lCL\DOL

,

Grande Elilir Depurativo ferruginos.
Tome 3· Vidros e venfique como

FORTIFICA e PURIFICA o SANGUE

-GOfGH IRM.l\O/
I '

Jl\Rl\GUl\ - ./'l\NTl\ CL\TL\RINL\

%2

O SABÃO

do "Correio" Social

Se.. ftgado deve' derramar, diaria
mente, no estomago, um litro «Ie bilis.
Se a bilis não corre livremente. .,.
alimentos não säo 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 e a vida é UIIl

martyrio. .

Uma simples evacuação nãfJ tocará
a causs. Nada ha como as famosas
Pillulas CARTERS para o Figado,
para uma acção certa. Fa�m correr

livremente esse litro de bilis. " você
sente-se disposto para tudo. Não cau

sam damno; são suaves e contudo são
maravilhosas pàra fazer a bilis correr
livremente. Peça as Pillulas CAR
TERS para o Fígado. Não acceite
imitações. Preço 3�,OOO

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


