
A futur.a estação fé",...,..=--- de Ja,.,aguã·
lanpõe1e a sua coDstruçioeftlloca1'que coDsuite os intere�ses da coletividade

, Depois de uma espera de sem duvida ainda atender escolher o local e dar ini, I sobre tão importante me I interesses locais, achamos
anos, - em que o primei- ao povo, nas suas neces- cio ás obras. Ihoramento, mas apenas Jque um local bem próprio
ro projeto certamente des sidades e Interesses.
apareceu sob espessa ca- De vez que a cidade a

mada de pó, n'alguma pra- presenta acentuado desen
teleira de arquivo - sa- volvimento na parte atra

�,e-se �gora ,qu� novo pro- vessada pela rua Deodoro,
[éto: f,,?1 concl�ld,o para a favorecida pela própria si
Estaçao ferrovíaría de ja- tuação do terreno claro
raguà e que as obras terã91 '

'

inicio lógo que terminar se �os afigura que, para
os trabalhos finais da Es- 1 os mter�s�es da.Estrada e I
tação de Porto União. da coletividade jaraguaen-
A Estação de jaraguá, s:' a cO,nstru�ão deverá ser

com acomodações e depen nao mUl.to distante des�a
dencias que facilitem os zona, e Isto, de certo, nao

serviços, conforme o de- escapará a observação dos
senvolvimento comercial e funcionarios que vierem 0- Sem pretendermos influirl dentro do nosso ponto de I é' em frente á plataforma
índustrial do meio, virá portunamente a jaraguá no que ha de ser resolvido, vista que não se afasta dos ,,7 de Setembro», terreno

alto e sólido, espaçoso I Assim, nôs parece, não
bastante para uma cons- será só jaraguá beneficiada,
trução como a de que öra Ou�ras praças tambem o

nôs ocupamos. serao e a.E�trada, por sua
O cliché que publicamos vez, sentira as va�tagens

hoje focalisa a velha esta da obra. que �eahzar em

ção, deselegante e insufí-: nossa Cidade, pors como _se
ciente para o movimento a sabe Cl re�da da Estac;ao
que ja chegamos.

de ja!agua tem se ma�Íldo
, em UIvei bastante satisfá-

Ha que pensar, ta?Ib�m tório para os cofres dá
que por [araguä . e feito Rêde.
grande parte d� . c?merci.o O assunto oferece mar-
de outros mumclplos, Sl- ,gern a mais comentaríos ... ',

tuação que nós coléca em Voltaremos a ele, ainda, se
condições de pleitearmos guros do nosso ponto de
uma Estação capaz de sa- vista que, como dissemos,
tisfaser as exigencias de não se afasta dos altos in-
tal movimento.

'

teresses jaraguaenses.

o Instituto dos
Comelfciarios

Berlim, 23 (Transoeean
- agência alemã) - Anun'
cia se oficialmente que as

guardas avançadas alemãs
estão, em divHI:>OS pontos,
a 60 quilometzos de Mos
cou.

Telegramas da
guerra

Inaugura em f'loziano
porís, a sua Delegacia

no Esb,dc

Foi solenemente ínaugu-.
rado esta semana, em Flo-l Diretcr-prcprtetarto r HONORATO TOMELIN _'_ Caixa 12
rianopolis, a Delegacia do
Instituto de Aposentadoria Ano X'Ú'III ... JaraO'uá _.. S b d "'5 d O t b .II I"AI' �. S. Catarina "II' N 1098
ePensões dosComerciarios..Ao ., a a o, II e u u ro ue - :::1'. · .'

B I' 23 lTer im, ransoceanO ato foi presidido pelo
• •

_ agência alemã) _ Co-
sr. Irrterventor Federal, a Inauguraçio dos retratos do sr. In .. I 'Nti' r

.

I

�:�n����a:e����r���â:s�un I terventor Federal e de seu dígno U tu" t O as rq 19lou�as �oU�����'�e� �c�ad�:nJ: ���
I d m'a"'" Ga�l a fi, um r�"gr(n. HCIllBn n

' Jt U

tem._ foram .,d.estruidos 65Em brilhante improviso pai, no grupo esce ar Ab on Batista . ri � Io sr. Interventor congratu
'W � 1,. lo.jI,.... avioes sovíêtlccs, 33 dos

lou-se com os presentes e Domingo, dia 5, ant s I habilidade e síntese, traçar ' Alteração do horarío quais nos combates aéreos.

com a classe pela instala das vi sitas ás ísbricasGcsch loque tsm sido (1 oanota- 1 Recebemos do sr. tenente coronel Rodolfo Au-
das missas

ção da Delegacia, que se Irmãos eindustrhs Reu-] ma do ensino até o "p,',r8 t j d tencí t àd d os t a Estocolmo: 23 (Transe-
id J á S A I

I'
t d N R gus o our an, a enciosa car a agra ecen o r -

O snr. Vigario da paro- c I ã) I fdestina a prestar aos as- oil as aragu ' .es eve : Clm:?11 o o sr. ereu f:"

I balhos de nossa campanha pró-herma, e as aten-
' ean, ag. a em -- n or-

o sr. Irrterventor Federal meso cuja obr» de governo quia vem de comunicar aos ma se de Nova Iörque quesociados uma assistencia
, Ir _ Abd I 't" "1,,,' t, I' ,,'I' ções, aliás merecidas, que lhes dispensamos por católicos que de amanhã, I I t r á

regular, facilitando-lhes tu- tl? .gtrUPO es�o ��. c, ,o,n I
s;- r�v?s ,

�

',U, 171. - .I,?,\,n�, 1" ocasião de sua estadia nesta cidade, e muito espe-
a ng a erra con muar se

do que no Brasil de hoje Batista», _ondr_ assistiu 3" firmesa e .amor CIVk,),
f cialmente as homenagens que foram prestadas ao

dia 28 em diante, resolveu esforçando para impedir o
representa uma conquista nsuguraçao de s{:'u. retrato E apreciou :.

- «CI ren: , seu digno pai.
mudar o horario das mis- trafego naval eutre a Africa

;J do trabalho ordenado e efi '" do .8e� 11�5tre P�,l:. coro i de. 140,�?O 1

C' I'H1ÇÓS,,�O:;'� Estende ainda, o snr. tenente coronel jourdan sas, que passa a ser o se e a França não ocupada.
ciente. Em seguida foi i-! nel VIciar Ramos.Esiiveram

I
hoje rnars ce 3 000 �dU',tL este agradecimento ao prefeito municipal e, uma

guinte: - horario de verão O deputado Frool, que fez

naugurado na nova repar

I
ra�b('m presente ao. ato, escolares espalhadas c!1m� vez mais, ao povo de jaraguá.

- a primeira às 6 horas tal declaração na Camara

tição o retrato do sr. Pre- alem do dr. Nereu Rarnos I �s 95.00.0 Kls2 do rerruo - e as dernais ás 7,30 e s.so. dos Comuns, disse que
sidente da Republica, fa e su:! exrna. esposa. es C�)- i no �atartn�nse.-, A todo� V, .

I
-:- desde junho foram afunda'

lando o sr. Joaquim Rein- ro�els Rodolfo Jourdan e Excia. assis!e c(�m. medidas
'

O día .de Finados, este dos no Mediterraneo cinco

hardt, chefe dos serviços LU!� CCi! rç'l Barbosa, res- alta!lli:�le. Pfit!'!:,tlcas e de Gal Joié ,AGostinbodosSantos ano, será comemorado navios franceses. tendo se

gerais ora instalados, sen- pet!v;;,mente "c,omandant!'s prole�ao 1t1�e�ml,vel.. ;;;_ �

• .,
"

a 3 de novembro chamado a atenção do go-

do sua oração bastante a' do 15: a, c. �: do 13. B, 0., Pard termmar,. com e�tc
Pa�sou por Jaraguã com I ql;lando de sua passagem Confôrme é da liturgia

vêrno de Vichí, que preci·
plaudida,

I
aurondades � .grande nu.- pensame11to bontto. que a

de:,tino ii Curitiba e retor por J3r;;guá, visitou seu da Igreja Católica, não se
sa cuidar dos n:;Jvios fran-

Encerrados ós trabalhos, mera de, famlh8s e convI· �r:t:ou sObl·,ern�do.- � cF�' nando assím de uma via velho amigo senhor Jacob verificam as cerimonias do �:�fter��:eo�travessam o

foi oferecido ao sr. Inter- da�G�. Ilz"i; c:s . q,:.e ' faz,tm lUS a

gem de hlSPf-ção fiOS cpr Müller, onde se d, morou Dia de Finados, quando'

ventor e aos presentes, uma I iI.I:II,? ..
o �'st�-;:m� ntfl �!J e<:ta dl5,tmç�o jil!11oq,uer;tte, n,')s do. 'exercito. -.sMia'd:üs em .pn::;;lb.ng;id,ö;\ ,1l?kstl'.a e' este cae e_m domingó As

�

taça de champagne. pavllnao m,clOoal. no patio 'porque eles H:ITI sabIdo 1-'\

E" h' � T' V"
Estambul, 23 (Tranosqce·

interno do estabelecimento conservar pUi'-as as côrcs no nogso stauo () exmo em comp:'ln la (JO sr. e Sim, o snr. Igarto avisa an, ag. alemã) - A emis ..
3'3 alunos, em forma, can V�Jr(k,amarelo de nosso �i1, Genend José. Agos;�n I

nenle ,Seixas, ajtld�Hlie de aos fiei� que �s referid�s sora egipcia divulgo<:! de
Uma portaria do tonam o hino da Band,,'ira, : imbolo ::tugusto, &les o ho dos Sant.os, ll�s.tr: ,-,o orden", ,

cerimomas te.rao logar dia Bagdad que o govêrno ira-
falando o sr. João Romario, tem desfralJado f�m Iodas m:mda!1�e (Ja DIVisa0 .�c .S Excla. nh pillestra que 3! segund.a-fetra, e CO�1St� niano re�olveu romper as

Ir. dr. Juiz de
inspetor escolar. cujas P3- ;IS campanhGis que se h� In��tanrla d� .5a. Re�l�o alt, ti�ve promeü �l .d,� erp rao de mls�a,.e proclssao I' relações diplomaticas com

Direito lavras impressionah�m 'pela) traçado para o bem e para MIlite!. O àt::.hnto ofl�lal bff:V{' faz,:r um" VIS,H'! maiS para 0, cemlJertO, para ben o -Japão. Segundo um co.

. . exatidão dos conceitos e a grandesa doBrasil colos' superior do rJO:,80 exercIto, ,demc.nda � J:mlgu3 ,çam dos tumulos. municado, há dias foram
Publ!camos h.ole, para apreciações que t:aduziam, so, deste Brasil de ' . , . ,J

Ad··
-

d !':l1spansas as negociações
conhe�lmento de todos, a merecendo calorosos aplau 8:560000m2. Após ª ora " cerca a partlclparao os economica5 entre o Iram
p�rtarla �..47, do sr. dr.

sos...ProfeSSOies e alunos ção do inspetor Moreira. • .!r e o Japão, sem chegar-,se'
JUIZ de DireIto da Co�arca" d�sto e5tabC'1<:cimdlto - vivament,e apl�udido, a I agentes fiscaiS Das Dlultas a quai�uer re,sultado.
sobre menores de Ida?e, I dIsse o mador -- sllltem- exma. sra. BeatrIZ Ramos, I
em face' do novo Codlgo 'o f d' d' h' d . os r"t ato- caO' " , I Berlim 33 (Transocean. ::..: U ar�os no Ia e. o�,e, ecerrou ."

r :., � Intt'l'nsifica. se O movimento das classes conservadoi'zs robustecido A

'
• _em vigor.. ao reahsarem um asplraçao tando as cnanças o Hin\)

:.lo D ,�
•

d' ;, _' �> _.. •
- ageacla alerna) - O

Essa portaria pelas pro h't d d V'd I R por um parecl.::t" do ao:p, no senhdo a supress�,o daqude p.1Vlleglo conm-"ndante dUill exercito
'd"

Cl muto aguar a a, -- a- 1 a amos.
I. 'Je-:VI �nclas que 'põ� em exe colher S. Excia., !;r, Inte. Terminou o programa I MEMORIAL AO PRESIDENTE DA REPUBLICA sovletl':o d� res�rva, .ge�e.cuçao pel� pn�etra vez em

ventor, entre os umbr�is festivo do grupo com uma I ,ral.. WI�chle�skI, fOI ferto

�osso meiO, vlsafdo ac�, desta oficina e inaugurar cena infantiltd� autorh dai Rio _ Continua em io,' 20S agentes fiscais de toda citada tem o apoio incon-I
pnSJonel'ro �.ntem pelas

c::taC��z u�ca�:am��e �� estes pois retrato,;, que aqui p�ofessora Anesia W:-llther co o caso da partjcipélção park, surgin�m as mais dieional das Associações tropas
..

;::;!emals,
.
segundo

t "I .

f I' Pt temo',;. - o do excelso va Crespo, em que tomaraml dos agentes fiscais no va calorosp-g ade�õ"s e votos comerciais do Distrito Ce, I
comUnIca·se ,hole fonte

es as co unas ln e Izmen e - ,

V·,.,j 'I R t t
"

d
.

.

�

-. -.
' •

competentF O general caiu
It d' t t"d rao que e hJli' amos e par e res mentmls o po lar das multas. VIbrantes de CIVIsmo para deral, dos Estados de S. I

, _�. ,

•

::�o r��u s!r o'e, e�ol .Ja�o� ? do Wh? amantissimo que meiro ano, ens�íada� p�la A este respeito, o sr. que os potiens publicas r-aulo, Minas Gerais e Rio I! nas maos �os alem�ls du·

d'
A

I tg d '

e V. E.xClil" <lpostando-os mesma educadora. S"gum- Radolfo Chagas teem as adotassem de pronto as Grande do Sul. Basta lern- rante aB açoes de hmpesa

e� IZ;' o, merec� o o o
no IivlO qUß ambos abris- do 'se a, um3 rapida troca seguintes considerações de sugestões desse abaliza�o brtlr que as Associações

I
do campo de batalha no

a� ausd� nbosso e as pes- les para ensinar o Brasil d: impr�%ões sobre fi per' grande oportunidode: orgão da administracão, especialmente mencionadas s.etor central da frente o"
soas e om senso. J •

f"
.

t d 'l'd' d> d It· "'ntor .. nental '

Felicitamos
-

ào integro
as 1ll1lllCIaS e. Juven u es SO'!1n I a 1.. o n e,.vo." '

«Raf�J �ez, probl;:oma (;CO O snr, Randolfo Chagas, rep estntam a Capital Fe
. "

_.

d R'b' P t desta terra dadivosa. E esta em qne as tres mrmna" St nomico tem despertado depois de outras conside- deral e as dos Estlldos de

�u�:, as�im �:��nstr���s� homenagem que vo�; presta ho�veram .com muita natu tão grande interesse entre ,açõe�, salienta o apoio da S, Paulo, Minas e Rio Berlim, (Transocean

·ci d
'

I t mos em comunhao com rahdade, flseram elas en as classes produtoras, que imprensa e os aplausos Grailde do Sul. sob orgãos agênci,a alemã) - O repre

��r:1 �o p��ss�a����e�a� todo� quantosni!ste reca�to trega ao dr: Ner�u Ra fszl;'m a prosperidade eco dasassociações das classe� Je�itimos da defef-a oas
sentznle oficial do Minis'

I d - d d' T' d
caté.'rmense sab'm aprtcwr mos de uma .eorbeh8) tra nomica do pah, como o da conservadoras do pais, classes produtoras de qua-

te"fto do Esterior do Reich

I
e� o se / :SPOSI IVOS / os hornes p,dos seus atos, balho de sernnha ex ma imprecindivel abolição da I

'

tro uRidades ftederativas qUê interpelado sabre a noticia
el qu��� ma

� c�em� ner � rpprt":senta bem mais que deira fina executado pel�s quota parte das multas qUe MEMORIAL AO P-RESI- concorrem com quase três propalada por fonte ingle�a
c�J�de. se p por u um �evr:.r pro.tocol:f -pa alunos do' Wl!�O:

- cheia se abonam aos agentes fh DENTE DA REPUBLICA quar.tas da ,renda recolhida ,de que a Alemanha e�tarlanl
tentcla o sentir fxpontdneo de flores artifICiaIs. cais, .

� '»
_ anualmente ao Tesou:o ameaçando. a neutralidade

t' profundo de reconhecido I O Interv{mtor Nereu Ra- O alto departamento ad ftn<ilmen�e _,. _Fed ,raçao Nacional.' ,. d�. TurqUia .

e a paz no

gratidão, e sintdisa um ato 'II mos, então. n'um gesto ministrativo federal com d�S.. Assoclaçoe:> Come!- O Presidente da Repu, Orlf�nte ?roxuno,. deolarou
70mplernentar de rducação cativante,. �:b:8çou c b,djou elegante coere�cia d'e pdn. gGlIS ddOd Estaldo do �IO bliea, aprovando uma in-I

o �egumte:b «Trata-se de
mtegral» ,

, ,a� tres cmnças, Te'mman" cipios e alta visão dos -ra,? e o u emp:e� ou
dicação do Dasp, d>eter- nova Il!;:tno ra da propa-

E a�sim cont!nuoll o sr. I do oprogr�ma, foram visi interesses economicos da 0" J)�u grande pre�tlglo � I minou que o memorial da ga�da ,,"glesa.. Dev.�,se
Romano Moreira tiO seu lados 25 dIversas salas de nação e, ajn.da mais, pro 1;- ta., �Jmpanha Si:1�,aldorGl i Federação Sul-riogral1den- constatar 9ue, �á.repetldas

A firma H. jordan & Cia., discurso, traduzindo fmpa I aql":iJ
do estabelecimento, curando moralizar elev�i' 1

• nVI'i� ? um ":,emOrIfi a� se fosse envhdo ao minis- v:,zes, tals notICias foram

com filial nesta cidade, a, lavras propria�, e justas, o
I retirêlt�d_o se depois, os iIus e enobrecer a mis�ão dos! s;, PresI.1endte da �e�u?h tro da Fazenda para opi.1ar divulgadas pela Ingla�er!a

caba de adquirir por com que fOI a altHição do sor,! tres VISitantes passando no sf'rvidores do Estado, de-! ca, " exPdon 0, os ansedl�s a respeito. , qubel.preparava a opmtao

pra a fabrica de vinagre, Cd. VidJI Ramos m gran ! meio de duphs filas de p�is de salientar a situa.' geraIs a� C asse� "ro u' pu Ica ,para � ocupação
dó sr. Augusto SchlUp, ze' de crlJt�da educ;1�ional do! a!un_?s 'formados até o ção privilegiada dos a en t?r.as sU"rJog2tllses e .50- Deixou de I do I�am e d_esvlar a �ten'
losa pelos produtos de sua Estado, consegumdo com \ porta0 do grupo, t . f" . >:

g
d'

hc\tando qu... o pre�laro ção tnle�na�lCnal da �Io!a-.' es
• !sca� em, raZaO a Chsfe de Estado exammas- . aprovar I ção brltamca do direito

marca registrada «Indus», Ouvidos _ Nariz _ Garganta _ Olhos _ Dores de cabeça rebeldes partlclpaçao das
; m';lJtas se o assunto afim de lhe O Snr. Romero Estelita, internacional ou das me-

c! firma H. jordan & Cia., CLINICA ESPECIALISADA
'

, Impostas aos contrtbumt:s dar fi solução que o pais I diretor Geral da Fazenda didas violentas inglesas con-resolveu fazer uma reforma
Dr'1. SA'DALLA, AM IN propugna com veem�n�la inteiro pleteia: a abolição Nacional, deixou de apro- tra os pequenos povos».geral na fabrica, aparelhan � a. supressão desse pf�v,le, da participação dos agen v:Jr, de acordo com o pado-a devidamente, de forma Consultório: -- Rua 15 de Novembro, 742 glO, :eputado excepCIonal tes fiscai" nas multas. Es rfCer emitiJo pelo procu-

a aumentar a sua capaci (ao lado da Farmácia Orion) - BLUMENAU, e OdIOSO,
. ..' te memorial esgostou orador gernl da fa�endél, o' DOIS NOTICIARIOSdade produtora e poder E�t� !el!z e bem msplra assunto analisandü-o w:los aumento do capital da sec. / :a

lançar no mercado um pro eINE BUHR H o j e sabado. dia 25, �a lDlclatlva do �asp, ��' seus multiplos aspectos ção bancaria da sociedade
duto de qualidade, capaz IM Amanhã domingo, dia 26. hsfazendo os malS .legltl Cumpre notar e saHen,,: anonima Germano Stein,de competir com os seus·, A eine Allianz apresenta: mos .e. nobres a.ns.aIOs de tar que. ii providencia s')li. de JoinviJÍ{'.
similares. ·Maria Cebotari - Ivan Petrovich - Hilde von Stolz e Georg coletividade braSIleIra, tem
Será assim mais um'a in Alexander no super - film - musical: tido a melhor e mais aplau

dtÍstria,..agora com largas ROUXINOL BRANCO dida reperclUisâo em todo InsOtufo Rocha Louresprobabilida�es, de exito, "
'

" I a pais.
. .

que Jaragua, apresenta cO-, Letreiros em portuguez - Falado e cantado em alemão. 'I DepOIS da brilhante, pon Exculsivamente para molestia3 de olhos, o-uvidos, '

mo contribuição valiosa no No programa: Cin_édia Jornal vol. 3 n. 74
, derada e patriotica expo. naris e gargantt�.

computo das atividades 5a. feira, dia 30 do corrente : ! siçäe c,le motivos que con Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

francamente produtoras do
f A I...::ello' L,'lll'an Russell

I dena 'e .I�ro�iga eS5f.' o,di
sua especialidade. Dotá nptlciarto8 de ultimll

Estado. u, ",
'.' ,

'

050 prt�lIeg,Ia concedido ._
..

__R_iC_h_lin_.._R_ullia_d_�....P.�i_n_ci_p_e._F_'°ÍII.n_r,_3B4_._J_O_IN_V_I_E_L_L_... l hOfa, diariamente

Tel. cCorpovo!t Redator; João Crespo-.-

fabrica de vi
nag�e hIndús"

.r·

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

HORA LOCAL

em lingua portuguéza

Eslação:
"

D J P • BERLIM
Onda 25,31 m - 11855 K'cl01fl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ginasio ,Parilionon
·

Päranao'ns'é II « U·· N .:,' \ I,E R·S AlL»(sob inspeção federal permanente) I V: M
. Diretor: Dr. Luiz' Anibal Calderari IIßúa�· Com .. Attaujo n 176 � ÇURITIB� -

paraná._Estio em pleno funcionamento as aulas de
admissão -á Ia .. serie do Curso Fundamental

Nos"l'rÍezéJ db' bp.�êrtJbro e, Janeiro as aulas deste
�'J t.' � d'�cdrsd são ORATUITAS. t:

� �\ f ('(
v

\... c, J
.

-

I'aculdade ,de, Comercia do Paraliá
, "'"{ESCOLA REMINOTON)
fi�càlis�da pelo Governo Federal

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

Dr.' �inhO· Lobo'"
,

Advogado
�, '

Escritorio e -residencía em joinvile
Rua Abdon Batista No, 109 - Telefone 683

Em
:,

Jaraguã

,HOTEL BECKER .

Rua CeI. Emílio Jourd�rt rn) � 'I,Jarag�á- dC;>rSQI
Está sítuadónc melhor; ponto 4ia· cidade. Quasi.wh; á
v.i� á Estação ferres. Dispõe de otinras acomoda
ções e offerece o máximo conforto aos srs. hospedes.

t Banhos quentes e frios.' _._,

HIGIENE .) CONFORTO PRESTEZA
r 1

'

l�' )r' '.'
Linha de Omnibus á porta

'

'Preços �az�a·veis.
Proprietario : Carlos Albus.

di t

CLINICA emURGleA
do

Dr. RENATO CAMARA
DIRETOR DO nosnrAL s.__JQS_'......

·

_

Operações, Doenças' de
.

s.lilioras,
'.

Partos
Consultas á qualquer hora, no

�.

Hospital ou no consuftorio.
FALA ALEMÃO

para i1uminat.. ·.ie. lar, sitio, f.zenda, etc.
Fun�ionar seu k'a'lio,' 1

carregar batetias de automoveiJ 'radio,ete.

TRaI"
�ODEL8s

ß
_

de M A R TIN S J A R U O A
r

;.rI'
�. Rua' ßàtAo "do)q(t6 Branco n.: 62·

".

Tt,dos.l qÍllirld$" de' ipáframenios, com aglla
I '1 I I. ,3ti., ',"

. �'
. C,or�I!t.�, .qpel1.te e �r.a

, I f J . 'ele,vador . F.,:�gqritico �;. Cosin/:lll; ,de l.a ord'!".
III· Salas de amostras para os Sl'S. VJa;antes
III' " Autornovel . na- Estação .

II' Co U R I TI BA ._ "'"PARANA' . BRASIL

·111
>'
Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

li) comprando na

fi I'arm.a��,.Neva0
I§J '., de ROBERTO M .. HORST -

B ,á ,que di�põé de r:naiof, sortirnento na .praça e' oferece

IX! ': seus artigos a preços vantajosos.

'11 Rua.Marechal Dtodoro, 30
'.

.

Jaraguá

"lfS'e gur (jus
I

121 I I[ii
!II
121
r?li
121
III
r§J
�

M2triZ: fLORIANOPOU'S li
, Füíaes : BLUlYiENAU. JOINV!LLE, CRUZEIRO, LAGUNA, co

SÃO ',F�A��;:r:;�e1egr:;�c�s�r�i�l��pt(:E:UBARÃO ;;
III, .'

fi'
�,- - ,

Itl
.

r-'1 fl ,

LXI

�1I111l1il1ii1il��Hil� li1��ii1(ijft1t11[iJ[If._Ba_<f2Ji2Jf§j�!9J(i1[fJlilll1fiJ I
Sub-llceote em Jaluac�áf ':

Herrnllío Cardozo
I Rua Marechal Deodoro s/n. I:',--- -----------�

.Serviço Militar
5à. 'Hégião Militar 168. C, Hecrulam�ßlo

J. A. Militar de Jaraguá
A junta do Alistamento Militar leva ao conhecimento dos

interessados que pela Chefia da 16a. C. R. foram despachados
es seguintes requerimentos pedindo certííícados de 3a. catego
ria:
Ernesto Borck, joão Batlsta Roux, Pedro Bissoni, Artur Blank,

e Otto Manske - Indeferidos por nada C(;)flstar. J
Max Ziemann, Indefetido por ser insubmisso do 13. B. C. ,

podendo requerer prescrição do crime." _ J'

Izaias Heck - Indeferido por ser insubmisso do 14, B. C.
Deverá apresentar-se imediatamente.

'

....

Estão nesta junta a. disposição dos ir.t�ressados ·mais os

seguintes certificados: Paulo Sohn, Frederico R. MoeHet, :Alfon
so WestphaI, jose Karasak, Sebastião "de' Borba, Antonio
Warginowsky, Erich Kühl, Arnoldo Westphal, Carlos Janssen,
,Ouilherme R. 'Engelhardt, joão Bilischi, João Fernandes Dias
Filho. Frederico Poerner, Alberto Langer, João Lorenzi, Rodolfo :.- -=-_" -_-----

Zimmermann, Augusto Heidrich, Carlos Hruschka, Erich Ger-
mapo. Engalhardt, Crisostemo Klein, joão Kusinski, Walter 1
Poerner. Emilio Butske, Francisco Wintrich, jacintho Berti, BAN"'O POPULAR E AGRICOL &
OJto EIert, Pedro Moretti, Harry. G!ubba, Harry Schmidt, Alvin ..,' ft.
Carlos Kruger,. Artúr Metzner, Adolfo Dallmann, Andreas Fodi
Augusto Giese, Artur Adriano 'da Silva, Alvino Schulz, Artur IXI

.

DO VIALE DO I""AJAI' iJ ..n...;...., O �h
MiIbr�tz, 'Alfredo Koch, Alfredo Kancke, Alfredo Carlos ,Leh- � • � .I.' fÄ'1. L..::!aJUI�UI�UI�L..::!� l..3�t.::I�_UlL.lUI.�...�.mert, A(exandre St�ilein, Artur Towe, Antonio Leoni, Anton IX! IX! � aliZip'f. Alfredó Padarafll, Anselmo Alegri, Albert Gorisch, Alvln iii 111111'" Paulo HerlD" ...L.eopoldo Germano Eggert, Antonio da Silva, Alfredo Fischer, IXI Cooperativa de Crédito de Respcrtsabllidi'tde [jmitada UI ., LJ
Alfredo Horst, Ang_elo Spezia, Alexandre Haake, Augusto Adol- IX! [;ii �fo Pieske, Alfredo Felix Augusto Kuehl, Alvino Carlos Krueger III Autorislido a fllocion.!H pt'lo Dt'créto n 7525, Lle fi d." julbo de 1941, III Caix aPostaI 29· Rua 15 de Novembro 808

...António Francisco Diemon, Alfredo Bortolini, J.rtur Baumgartel lXI 8isinado pelo Sr. Prp6idente da R€publicli e r.�gist['&do no Serviço 00, � Blumenau Santà Catarina. �.Btl.njamim Stein, Bruno Padara_tz, Bertoldo Lehnert, Bertoldo ca de Ec()úoID'ia. Rural do Mflli8t�rio da Agr(cu[tllra sob D. t 197, IX!.. r:::.J.Franz, Bernardo Werner Grubba junior, Bertoldo Reinke. Celes- li1 . III i ...

tln.o joão Níchelati, Carlos NieIs; David josé Moreira. Daniel !XI em 16 de julho de 1941. IXI [! Tintas .e vernizes, ...... Mater ae. �
Furlani, Daniel Prestini, Emílio Gadotti, Erich J unge, Erich !XI IX! � IWHabs, Erich lttner, Edmundo Ewald Winter, Emilio Pretti, Erich. III S Et D.E EM� BL .U·MENAU III .. p'ara pinturas em geral nGuilherme Ewald, Vogel, 'Erich Ehlert, Emi!io Gruet7;maches,; IXI IXI UI ai
Ervino Padaratz, Erich But�ke. Erwin Krutzsch, Frederico IX! D 5' . b

.

92') ( f" .

f
•

Mt') ca f-::ill
T-

\ . .

b- liiJLeitzke. Frederico Schmidt,Frallcisco Jacomin!, Frederico Stallt 'iii "ua 1
.'
de novem ro n. :J em rente a greJa a nz III ... mtas 'em' Isnagas ,

Oe�mano Augu�to Ricardo SchuItz, Germáno Grutzmacher, .x. CAIXA POSTAL N. 104 o Endereço telegr,: BANPOPULAR IÃ)' � _ R,Guilherme Pradl. Gustavo Lange, Gustavo Fríedel, Gustavo l:lI!!l
- , .

lXl
.. dista ..Ramthum, Germano Kruger, Hilario Moretti, Henrique Oswaldo iii

.

.c:::a'.
�

.1,

•

• II) '1"2 , . para" a, ..

S
....Frankowiak, Henrique Ouilherme Oscar Vogel, Hugo Roeder, ' DO .. �

lsidorio Pedri, José Mathias Martim, João Tezilla. José Pansteip iii EM_PRESTIMOS, DESCONTOS, DEPoSITOS, I� �WilliiJtji�[;iIIitJ[;jiIiiJO�liiJl!ltjiii::[;iIIitJ[;iI!JP1,'João Felippe, Jorge Frederico Engelmann, José Rangel, João iii D!!JGesseI', João. Brugnago, jorge Fossile, Julio Picoli, Jovino Lei- CODR AN alll:! e ORDE.:IS DE PAG a 'I!:'....,...OS crilte, José Silvestre da Silva, José Papp. José Lescowicz, João iii ". ç�.E. ,...... ",.," :':"n_"". . ll!II3
O ft li �,n��

.

d n li
, .,� �I �Oatscher, José Gonçalves, José Rosa, Lourenço Felipe de'Sou- iii EM.PRESTA ESPECIALMENTE .AOS AGRICULTOR�S:I§J I_!a_.!j!!l� O ,�:r.:)��mll

[la". L-eonardo 'Stein, Leonardo Vidal da Cunha. Leopoldo Volk- IXI a;.,

I
---,--- --- - .-

plann" Luiz ij�rn"urh; Luiz Schaff, Leopoldo Schmidt, Luiz 00 ,

-

i AUGMENTA AS •.FqRÇAS .Pfi/iENSlVAS Cp •.

�àthed!, �ig�él.f.�tri' Matias Kanzler, Miguel �eJer, Martinho IXI Paga para DEPOSITOS as melh'Ores tax" s a c:;aber" I . ORGANISMO ÇONTRA' ''l.S,DOEIIl<;:AS PAS,
tlermehno' Atanasio� Max .Hoepfner Oscar de PaIva Lopes, 08- IX!

.. . _ .." :':"1 ,,_ •
- CR!ANÇAS E DOS At:.IULTCS --

' .

\:sr ! ätnesto" Kopsch; Osvaldo . Todt, Octavio Albino da· ,silv� II Conta Corrente líl DlSpO::'lÇí!0 • _ 2 %
•

,111: ,- ; ..
-

• ....... \1, r-

-:i�����;,���������Z;!�����I:���n[!���k�e�� ;; '���: �������� ��o����o.p���:��� :r"" .,. ) �5 : �IjJ�'o/p.l! '��i-'��:_""'�,� �� ����: J�
,Bodden. fiCl'gl, )fein1iMd 'KI�in, Rfcardo G�ssner, R?d<?lfo Manke', fi Conta Correr.te Prafo Fixo: por seis mezes .,

• • 6 % Ir . S 11.- C •• t·� ai O riRicard_ô ÁID�rJ{o' Waldemar Krueger, Relfioldo Fudnch Kuster, ,� /

I"
, .

.

'1

�RicarM' 'Baolllnäna,1. Ricardo. Sehiochet, Rudolfo Klitzke, Sera- .

" pOr- doze mezes - _ • - 7 o o '
.,.... .

. � "n.. ')
fino Satler, >��v.tr�!l<?t p�marchi; .Silvio Pradi, Sevirino Nasato III . ,

..; �'

.. , :,'ir ::l'f. !�I "I,.'�": provisionado p610 ·Tribuna} de Ape�ção, f��trQ. n. 2�6" é crevb
.:Teodoro Manoel,Rlbel�o! ri�or ,�eugang. Wê!.ld.�lJlar �au; WlJl:-. .

.

.

,Aberto das 9 1/,2 as 12 hora� c da� 13 1/2 as 15<' horaSl.I., U>lln' c:fâmJnte 'ins�ritol(�a Ordem dos A:dtdgadas:_4Q.lJr�il; Seção �d�
�er fo�ster,' :.w91Y��t.dn:�.nn...�jH <!rutzmac.her,. Vergilro Sa.t1�f:,· �". ". -", '.,'

l.1

A� �ab3'dC)s -das ás
. h!'ras.. ...,

tI' S. Câtarina, 'com escritorio em JARAOUÁ, onde' 'paga os de ':jVa1enhna. Tlssl. _Alfredo l(oluge: �Joao. Ra�thum. Teodoro Junk. ,III .

;:.,'� ?;'
.

i'
. ,.f ", ,', (I -.. <, ••111 dos impostos �e SOLICITADOR DE dAUSAS, 'ofe.rece'. 05' sefo;�oao Bat1_8ta fUSI'Leo���a� C, 1ié�bft!;,a��i5i��n��!UbrO 1941,' IllliJlIlllllllliillilliJ 1IIli1l11li'lilllllll2'lIIl11l11l1JlllfllIJlIIlJ_ viços 'compatrveis"ooftt1suã 'profissão a quem deles precisar•. "

,
., -:,-: ,', ..

' '. ".' .

com

II ·capaddade
I
de

100 .. 450 watt.

I
I'

g; 6, '11, 110, 120<-
"t volts

II
r

Peçam deinonstrações aos Distrfbatdores :

Carlos Hoepcke S.A.

?"rC�LCL\DOL
,

,

GO/CH I RMEOf
JL\RL\GU� - .rL\NT.l\ Cl\TL\RINL\

--------�----�--------------�----�----__----�, L
______

. ������:I1IIIIa'«���_� _

Relojoerie e Ourivesaria
R,/SCHBIETEJ< S OESTiVICKI C postal, /8

.

Blumensu
,

I .

VENDAS, A' LONGO
,

PRAZO

Relogios .. loias é artigos de optica e para presentes.

. de acidentes do trabalho, fogo, trans
I portes e acidentes pessoal, prefiram

; '7fTlfL7fIIt'"
. ,

,

:" A NOS S A C O M PAN H I A '!'r'
.

: Componhia organisada com capitais
, .

,

catarinenses e paranaenses
Séde: Curitiba - Paraná
ua 15 de Novembo n. 570

li
I!
I

ESTRELA HOTEL
- - Proprietario: PAULO T. POSITO -

QUARTOS SEM PENSÃO
HESTA.UkANTE no plano terreo

-

Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante.I-tzü
A TODA HORA:

Canja- Camarão-Peixe - Bifes diversos' Frango de
grelha· Galinha com petit pois Macarão á italiana
Filet de peixe Omlette.· Ch'l1�a�('o Saladas diver

I

II
sas f nos sortIdos

1Praça 15 de No.vembl'o, 24:: F:lorlatiópolls ..

c,

AVISO Curt H ..mschfl, carrr.-gador, regis.'
trado sob n. 1, proprietario do

auto-caminhão n. 644, avisa ao distinto publico e Sr'S.

viajantes, que dispõe do referido -veículo p�l'a trans'

portes rapidos, em geral.
.

, Ponto:
.

Defronte dó 'antig� tlotel Brasil OU.M
Pensão José Mueller.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ccrreío do Povo - Je - 25 - I () - .-9

PomadaMinancota

Pedidos pelo telepho·
ne n. 53, ou na Casa
May & Fischer.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA 1·l(l41. =-1-10 41. "I:fô 41. qÚ&relado Eügàriio_KáÜ� '<)'0 .luto 'doe penhora.e au Nota do Gabinete do snr, PR"
".

DE JARAGUA' ���:mr:,��,�"a-��:�: ,i�l:�':{t�"��:' l�:�::���ç::, dfe����:' ,

.... .

feito'Municipal,) 1 c..J

Portar.·a D. ..47 um mil reis e mais uma curso na 8snçAo do art. açlo executiva, serão le- O Soro Prefeito Munict.pal comunica aos in
• derÂ11 mil reis da Ta�a de 319 § 4., combinado com vad08 em primeira pra- eres8ados, que ten�o §ê r.e«:lfol&dlt no dia 22 do

,
-.. Sa'irde, devidamente inuti- o art, 1i1"'J.etra c, alÔi· ça de Hasta Publica de corrente, o preso para 1) numprlmanto das exigen-

O .do,uto,.,<,;T.'al1q),R.!.bei�p�,!!op.t,�Ju'z Ii�aths con1\'!'d �assirmo/ 't08�at é01!l80lidaç4o..daß .veJJtta e arremataçAo, pe"'l cías ,do nljigQ, 6. 4p, D"c:r,E'�g�lei ?'JI84,(pt'»Wição
, d,e D'�'to d� Co.marca de. Jarag,!á,' et«: tura). Não h,i ende sid\l Leifi ��nai8, sob, pena d� lo valor total d� 1:600$000 de xíquelros), fica Q refe�tdo praso dilatAdo. �té

.,,�;; '. ";,., �' ... " .. , \\ ",,', . enoontradon1esta '()om�rcá reveJu�. ()1{·S6 S[ presen- r(liJM!,CONrol,E Se[SCE.N� "posterior deltberação do Departamento. Admmu;-,;--,JJttJ' �co�d?, ,�9�, Q, â�ug-9, 1��; �? C,?�J�od,e .o ltxecutado, e procedido! te, lt'llra efeitos fjscais,le ITOSJ MJ:L11 REIS)i'f AssIml tratívo do Estado, a respeito da rnodiflCaçl1o na

Men?res determmõ que se observ� aS segumtes in'St�u. por isso, O sequestro em valer de- .500$000 (qui- serão ôs referidos bens' reçlação do referido �!tt�o, ·ple},-ea.da ,p�r ,��tações: _.
_ .. ,' »: ,\;. ':�, i, ",.. !". seus �ens, foi; pelo MM. nhentos ,_,.IQ!J r�ts) e vf!oe arr�matado8 por quem' admtnístru ção,

v

•

;' '. ",' I,';. ./ '. ,a) ��o ccnsiderados ab,and.o,na�p,� os menor.�s q0 JUIZ de plreltq prof� 8�exa a prov� de
I paga- mms der e maior lanc� QU8nto aOB demals .,artJgpfi, estão rlg�0.8.aQ1�n'"

de. 18'lanosi .
que s.e �nc�Qttem em e,sta�o de "ia,.:ha- .rldo o seguinte despacho: menro da dita Tax, J11 . otereeer, no dla, hora e. te em vígor,

gern, mendicidade ou libertínagem. ou q�e frequente!'" Publique se edital, na íor dícíaría. N.T.P.D.jüraguá, lugar -acima menciona- j , \

lugares de:i.0g?s. brilhares, ..

ou and�J;ll� cIP �?,mp�?hl� ma da lei, .com o prazo 2 de (lutu�ro de 194Í;P.P..dos, podendo os mesmos.. ,' '

Editai" Empresa deTraßS.tde gente viciosa �u ma.
\ ... , . dç;30 dias a contar da '1. (aBs,) LUIZ' de Souza. serem examinadas, ponj, ' portesl'.raozelS A.b) São consIder!'ldos vadios os m;nores .fIue yl publicação, jaraguá, .... 2,1041. 2-10 41., (CQllldas quem Interesse tiver. no De ordem do sr Pre-}

. ,.
. .-

vem e� ca.s!i,,,do�, P-!fIS 0\1 }U�O�,�,S, por�T·I.�e m9strem 15/10/41. Ass) Ribeiro uma estampilha de dois lugar Morro da Bôa Vi�,. .

'.;
. . '. .

, 'A' •
.

refratarlosa récebés mstruçaoloutrabalh9l\uhl,;��g�ndo Pontes. Em virtudedoque -míl reís e uma de ummil ta, onde se acham loca
.. �elto .. ,�um,clpa! ,to!no 1. _VISO a.O�,.habitualmente pela�. ru.as e I�gar�s 'pubhcos. é o presente edital com o reis da Taxa de Saude, Usados 08 ditos bens. 9 publtco que'duranteocbr- subscritoreSc) Si m�i1oresj de Idade :mferIoI:".8;.'t8 anos f�rem prazo de dO djas,,'p�lo qual ambas estadoais, devida Pf!Jl4 qjlft chegufl a noti· 'rentetnês de Outubro, ar· '_' . ._

ac�adQ!:�, vadl�ndQ ou I!lenci,!�,ando, se�ao _ apre��dl,:!os chall1ó e cito ao dito Rali mente inutHisßdas com cia fl ..,publico,' mander 'recada-se naTesourarià da'
..�110 convlda«!_os08 subs·

e apresentados ao. Jms, que lhe apllcarâ as sançoes Dib residente em lugar data e assinatura) 1( pa.ssar o presente edital' 'p f't M
..

Id J
CrItores de açoes da 80-

•
-

"t' C d' .
,

/. . 'J' ,

" I re el ura UOI-Clpa e.a "

<__

dad . a ôn'it:ilal-'f'kiFM ..prevIstas _no respe IVO o Jgo.,
,

"

" ignorado. para dentro do Antonio da SU'fß, ch�U; q�el �er* afJxa�,q, no �., " l't d
.

1

cne ,e ll,'
.'

d) .Nao podem. ser empr.egados em. tra,bal�os no::
p'razo acima:� mencioítado. t�u� residente n.�sta ('-I .gar de costume e publl- ragua e na n �n encla PRESA DE TRANSPO�'turnos" este c.onSlderado .d.as 'J d.a .nqlte as cmco (Ja 'tomar conhecimento dö re dade. ,2)" Ervin Stanke, cado pelá Imprensa locsl. de Hansa, o Impo_st<? fl'E�_ f-ªE�_ZP1 S. A. I

manhã, menores de lS anos. (Pena de 50$000 a 500$_000 Querido por -;-108�-M. Mul-' c-omerotanm- r-e-s. no HÇ). Dado e � passado nesta P r e d i a I para li. segqnQa (28) As-
de multa),

_ ler, e alegar o que tjv,er 1el Beçker. 3) Te.,9la R6e. cidade' de" jariguá, 80S Não �atisfazendo o 83mbl�w. Ger�l, qu� te,tá
, e) Nenhum varao menor de 14 anos, nem mulher

t:I bem do 8ua defeza �ob 'ler domestica residente 21 dias do mez de
.

ou
,'o

t
'

f 'do por fIrn, o exame, dlS�
I

. dIS',· d' -o
> ... ,�" , "

••
'

'. � , pagamen o no re en � 8prova"�0 doS(J tetra menor e anos, po era exercer ocupaça pena de revelia. E para no ,Hütel Beckel'.4;)Ohbs tu5ro de mil novecentos A f' t'h
cusSa.o e

...
ya.

alguma �ue se desempenhe nas ruas. p!aças �)U luga que chegue a noticia aQ Duncher, domestica. "�8. e quarenta e um. Eu, �ey fIles,
.

l�,:ra � C0n rI U· laudo de avahaç lio dos
res publlcos, �ob pena de ser apreendl�o e )�lganctQ conhecimento de todos, se,. �,Q Hotel Becker. 5) atu. Flanco, escrivão o subB-, .lote 'SUJeIto a m.uIta de bens, cousas e direitos
abandonado, e Imposta ao s!'u respo.nsavel leg.a!_ a passou o presente edital no' Veratti, comerciante, crevi. Assinado), Tiagti . /aoj. sobre o Imposto com que subscritores
mult� de 50$000 a 500$000 e 10 a 30 dIas de pnsao que serâ afixado no lugar t'(\S. no Hotel Becker. E. Ribeiro Pontes - Juiz de

po primeiro mêz, sendo pretElndem· realizar o ca·

celular., _' .;" . .::Ie costume, ás portas �Q h�vendo sido encontra· 'Direito". Está conforme fntão feita a cobrant'a pital subscrito, na forma
f) A entrada idas, salas de espetaculos cmemato forum e publicadO pela do digo designado o dta o original do que dou fé. ..

... ção da sociedade, cuja
graficos é interdita aos menores de .14 anos, que se In1pren�a' local e Diario 16' do c�rrente mes, 8S Jaraguá, 21 de outubro Judlclalmen�e. ,.

Assembléia deverá rea·

apresentem aconpanhados de seus paIs ou tutores ou Oficia!" do Estado .. Dado e, 10 horas d,a manhA, para. de 1941. I Tesourana da Prefel- lizar-se no dia 6 de No-
qualquer outra responsavel.

_

�
, passado nesta cidade de ter lugar,a inqulriçAo.das . Q' escrivão. tura Municipal de Jara- vembro, ''Pelas 10 horas,

. 1) As emprezas pode�ao o!ganlzar progra�a� Jaraguá, aos quinze dias jo têstemunhas acima men- Ney Frauco guá, 6 de Out u h r o tnoersl.toadaCitdl'ra!� fn�i:i�c:!ipara menores de 14 anos, dmrnos, e a essas s�ssoes mez de outubro de mil no ciopudas, e 0&0 ha.vendo de 1941.os menores de 14 an08 podem comparecer desacom vecentos e quarênta e um. sIdo Eug.�nio Ksll!ass, TIRO DE GUER.. do subscritor abaixo as·

panhados.
. _ _ Eu, Ney Franco, escrivão o por não tél' sido encü�l R.' N 40i

F. Vosgerau s·inado.
2.) As crianças, de 5 anos, �ao poder-ao em caso subscrevi. Ass) Tiago Ri trado nesta Comaróa e

.• Tesoureiro. . jaraguA, 18 de Outubro
. algum ser leva�os as representaçoes.

" beira Pontes, Juiz de Direi- se achar em lugbr l..ncer A partir de hoje, até � de 1941.
3) S�rá. aflxad<;> claramente na en!rada d�s eme

to. Estâ conforme o origi- to e nAo sabido, por isso 30 de Novembro viri· �

L h
·

d
�

Felippe Frenzel
m�s, em limItes_de Idade. o espetacu�o e, ages�lvel,. d.e nal, do que dou fé. man_1ei pll�sßr o preseu. Incorpprador ,

acordo com a Censllra cmematograflca, .sendo. prOIbI Jaraguá, 15 de 0utubro tß �:.dital ',p�!o gual Ch!1. douro,' acham se abertas eu a pIca ada a venda de entradas aos menores ImpedIdos �or de 1941 mo e cito ao dito Euge, as','inscÍ'íçôe5. Ij'ará: rnatri-,
.

,"
,. .1 .'

lei. (Muita de 50$000 a 2�0$OOO e o dobro na reIt:I·
.

O escrivã<> nin Kallfass,paf<l c�jmpa cuia, neste TIro de Ouer- ,,' ,

c!dencia. para os e�presl.lno ... donos, ou'responsavels Ney Franco reccer no dia. 3 de nu
ra Eles candidatos' á re- form�êe a domicili,o', . SANGUENOLpelofiJ ,espetaGulos. tncorrendo. nas mesmas penas os vembro proximo viudüu servista -de 2a. categoria '.

.

vendedores de entradas, porteIros, que yenderem ou
tn

.

8S 10 horas dt!. ma- " .,

' :

permitirem '_ ingresso a menores interdIto de acesso Ed·t I nheí hftoi
r

de �88istir li dÓ' - ExerCito NaCIOnal. I�ó��en Bteia.
nos .:'espeta'cuTós, assim;. como aquel:s que leva!el!l •. 1 a for�açl1Q dã' � CtllPß, sob' �Os·, candid�àtos referidos
conSIgo menc,res a essas representaçoes. (Na retnc� dr Citação de réo au. pe,oll ee revelia. E parti deverão ter 16 anos com-
dincia poderá ser imposto o fttch�m�nto d� .estabelt sente que chegua a n�ticia a 'pletas até 30 de Janeiromen,to g) Sob as mesmas pe�as, nao e p('r�lfldo! . publico, �audei passar d ,1942' 20

.

Aos menoresde 1,8 a?os o mgr�sso_ em balles pu�lt. O ãoutoi' Tiago Ribei o presente edital qu� õe .
e
..

e
,

anos In_
cos, qualquer que sela a denommaçao que adotem, ta Pontes, Juiz de Direi rá afixado ás Dortas do completos ate 1. de Fe-

: Aos menores de 21 a�os o aces�o a bars notur to da Comarca de Iara Forum e publicodo pela vereiro do mesmo ano,
no e congcneres, casa �e Jogo e beblda_s-. guá, Estado de Santa Ca- imprensa 10cl11. Dado ('I devendo tambem entre.

Auxiliarão este' JUlZO, n'l repressao o Dr. Pro tllrina, Brasil, na forma olissädo nesta eidade de arem ao s'�r ento ios-
��tor Publ!c�, Esêtiv�o de Otfãos, Delegado de Po da lei etc: Jaraguá. 808 dezesseis g

t
'

� .'
<oI � t'd

-

p dheIa e EscrIvao respetlVo; �, Faz saber aos que o dias do mez de outubro tru 0.( �,uas cer 1 o�s e

O Oficial·' de -Justiça &- 'praças, .do destacamento, presente edital' com o- dê ín'il� e "Íl(}VtfOétIto� ß naseHnen�o,
in,formarão quando � caso, ou cumprtm�nt� as orde�.s prazo de 15 (quinze) dias quarenta e um. Eu, Ney Jaragua 5 de Outu·
emanadas deste J.UlZO, no tocante as estrito �umpll virem, que por peute de Franco' eBcrivão, o subs bro de 1941.
mento desta Portan:. Alidio Stulz8r me loi di- crevi. (Ass.). Tiago Ribei' l' '" T /1 t d NA. publique se em rdital no lugdr do costume e rígida a denuncis do teÔr ro Pontes Juiz de Direi. Josla� IVO e o o as

p�la' imprensa;' e de sa cienci� a ;todos os aqui en� seguinte: QUEIXA· CRI to. Está �onto,rme o o'ri cimento - I Sargento
merados, inclusive aos possivels mfratores, aos qU?!S ME: Exmo. Sur. Dr, Juiz glnal do q_ue dou té.
se· dará copia, que será afixada 2m seus estabeleCI de Direito da Oomarca Jarä,iüA, '__t� ...

de outu'
mentos. de JaraguA. Alidio. Stul brQ. de,1941. '

.

jaraguá, ·l. de outubro de 1941. zer, brasileiro, casado, O esc'rivãoG .

TIAGO RIBEIRO PONTES chaulteur, residente ne!!- .' 'Ney Franco.
juiz de Direito. ta cidade, por seu pro

curador bastante, muni
, Editai I

do �razo do art..3�1 do dü de poderes €'SpeciBi@ Edital, de primei ..
. QO;JlgO do Proc" Civil, con· (doc. D. 1), vem, raspei ra 'praça SãOcoDvidadós os Bubs·

de citação de ausentes t�ste _& ação, valendo a in túsamente. oferecer quai O Doutor ,Tiago' Rib-ei crltöres de 1.lÇÕvH da so

hmaçao parn todos os c!e- xa �rime contra Eugenio ro Pont�S-, juiz de Direito ciedáde anônima- «EM-

O Doutor Tiago Ril;>eiro mais termos e atas da cau Kalfass, alemão, residen- da Comarca de Jaraguá, PUESA DE TRANSPOR
Pontes, juiz de Direito da sa. até final, tudo na for· te, uebta cidada, ae es Eßtado de Santa Catarina, TES FRENZEL S. A.»,.

Comarca de Jaraguá, Es ma e sob as penas da lei. tado civil e profissão Brasil, na forma da lei, paraõ8. primeira Assem

tado de Santa Catarina, Bra Outrossim, em não se en- ignorados peloqueixo8o, etc: bléia Geral que terá por

sil, na forma da lei, etc:' contraqdo nésta comarca, em vírtudtl do seguintB: Fazo saber a todos que fim a n?me11.ção dos tr�s
faz Saber aos que o p�e· por se' achar em lugar in O querelante entrou, em f.J presente edital de pri (3) verltos que de�er�o,

sente edital com o prazo certo e não sabido, o de data de 9 ('Qove) do cor meíra praçQ, com o pra- prpceder 8. avaHaç�od\)s '

de 30 (trinta) dias virem, vedar executado, pede se rente, por" volta das t 9 zo de 20 (vinte) dias vi- ,bens, .
cousas

1
e dl�elt(ls .

.,;;
-

que por parte'de José M. que, 'sem sua préVia audi· (tdezenove) bor�s, no Ho rem ou dele conhecimen com que su�scrltor.ea
Muller, me foi �irigida a encia, se proseda ao seque!> td. Be'cker,"sito m�sta ci to tiverem,' qu� 'findô'es- pre,te�dem l�ah�ar e 10

,I,

'

pEtição do teôr seguiRte: tro de tantos bens dos seu:;, dade, de Jafaguá, enc!)., se p!''1lZ0 não de ser ar te�ral.!zar o capital subs· , tf, _

PETIÇÃO INICIAL: digo, de tantos dos seus minhando'se em direçfio rematados PQr quemmais CJ;�l?, �

na for,.�ação da ll�.- • ',',

Exmo Sm. Dr. Juiz de i bens, que são' todos mo á cosinha. Na sua pa�sa der e maiQf lance ofere- someuade, ,cuJa �sseDl- )., 'ß J(iJ/;/t'}Direito; José M, 'Muller, vei�, na sua' maioria as gern por Eugenio Kalfass cer, no la 14de novem bléia
..

dever!l ,realIzar-se· j' a '(Imo. -;- e. ena..

brasileiro, casado, industriall proprias mercadorias ven- que já se a.chava Dü bro proximo vindouro, no ma 1 ue Novembro:
� comerciante, domiciliado didas pelo Suplicante, quan intßri(ll" 'do' dito Hote), RS 10 hora@ da mai1!lã, p�las 10 hnfli8, !lestls
e resident? nest,a cidaÕé, tos provalvemeFlte bas,tam êste, sem mais nem m€- ás pl)rtas do Edificio do c.ldad�, cl�O. escritOl'lO da

por seJ.lprocu,t,ciq.9r .b��!� p'ara o it�tfgr�l pagam�nto nos, começou a injl1ria.f Forum da Comarcs 08 broa wulv�dual do Bubs

te,' o� adv:.:;godo a.büDw .. as, do. prinCIpal, )U�05 d� mo' liQ queixoso, chamando bens pe'nhrihWOB j'Ríéar. critor abaIXO B6(i;inado�
sinado, diz que é credor ra e custas, pr.ossegumdo- o -varias veses, publica- do Lourenço da. Silv8, Jaraguá, 1S de OutubrQ

dê' Rafi Dib., �o,!"e)cia�t�, Be nos de_malS termos e IDl:)ute, ante quantos aU na Ação Executiva que de 1941.

brasileilo. selt.el.ro domlc� atos da açao. Tem a pre- se achavam, co'm uml'i lhe move Max E�gert, !l Felippe Fre�zeJ
Iia�o e residente eoi Hansa, s�nte causa o .valor de: expre.ssao altamente 'in' suber: - Incorpo1'8Gor
neste Munidpio, pela im rs. 2:000$000 (dOIS conto:.; sÓltante e injuriosa. O 1.) Um terreno sito em

po�tancia de rs. 2:�00$OOO de reis). Protesta-se por querelante afim de evi Morr,) da Bos Vista. nes --�,-------.

(dois' contos de· reis) con, tQdo.o �enero �� pro�as tar qU!ilquer consequen- te Municipio, faien.do Milhões
forme pro�a com as duas em dm:!lto p�rmlt1dos, li1 cíß. mais desagradava,) frente nas terras de J0-

dl,l'plicatas ' anexas, . ß· por élusive o dep'0i01ento pes 8inda por si, afastou se Bé �chmidt e Leopoldo e de pessoas lern usado com
m�;s importancias outr�s, soaI rl0 Supllcad�, s�� p_c d-o local 6, no dia se- Leonardo Klein, traves, bom resultado o popular
duja cobrani,;a jú�i.ci�1 S'i:;rá l)a' de cqnfés�PI mqumçao guinte, apresentou quei são dos fundos com as depurativo.
oportunamente providen- d" .·:e�t�n:unfias, C:'xamf'S xs á P()1icia que, ,coube de Alberto Rawllche, ex,

'E L'I'X Iß 914'c Ic:iá�1as. E, como 'nãO' tenha peflclals,.Juntada dc: docu cendo dela, iostaui'OU o tremando de um' lado 'A Farmäcia Cruz�
t)õ(tido cobrar a·mendona'· metitos', etc.. O advogad� c,àmpetente inquerito Pa, com t -e r r a 8 de José de Avaré, (S.Paqfö)
datquantia de rs. 2:000$000 que a Piesente subs�re-v€ lÍQial no qua], de fáto, .é Schmldt 8 de oulco lado curou com a cMl.
pelos ri1ei()s� ainigaveis, te poderá ser enc�ntra�o no d:e se admitir a veraci com as de" GuiÍhermé A ßifilis ataca todo o NANCORA- úlce-
quer a V. E_x�ia., gu.e se Hotel Becker, desta cldade. �de do 'Procedime.ot.o Tanck e Henrique Geor. . Grganismo ras que nem 0914
digne de manda,!' CItar o JAco.mpa.�.ha.m.. . a presente. de Kallfass' -WirB com ger (�om a area tutal de O 'Fígado, o Baço, o Cora-

conseguiu curar.,• +. d t ""'. 1 A' 't i
' ção,o Estômago, os Pulmões , .

referl'do devedor 'poara que. o.s ,se!lUlß\.es Q:cu-men os. ��U zer. _SSlm, lOS ru n 250.000 m�t. ros quadrados, e a Pele. Produz DoAres nos C ,. P Ih d J' "U'=

2
� Dna, Hl'(hma a ares, e omvl P, .--curou' e�m

dentro da'S� -iirtte. �:q_iJ�ru 1.) Uma cópia désta. ) do a presente queixa a area de 160.700 metros OSSO.5, �e.1matísmo, Ce- UMA SÖ LATINHA, uma FE�tD:4,.DE. 9 .A1;:�qS'!horas segúintes:..)(ch�Çãg, Öertjdão da procuração com o inquérito aludidú quadrados, avaliado em gueira, Queda do Cabelo, Têm havido centenas de 'cu,ra's ,sen)��?!Íte.s.ll!q
pague \i 1m,poft9�cia--aclma outorgada a@ advogado que e que faz acreditar na 1:200$000,

'

��i:tj�'o��dí�f:�. c!��u�: Adotada em muitos hosjjitaes/ ç��·.dej .,�o.1e e
referida OU"nóm'eie' 'bens'�á' a 'pr.asente subscfsve, em extstencia de infração 2.) Um ,eQgenho � 8& o medico,.e tome o populu cHnicas ",p'8tticulafes.. ·,

-

,'J'!l"I ç j
penh4rll'::,.�Q_Q,;-.gf!n� de se. '0:Hl�vros,1t�� ,-":a�Ubnato p�nal é esta para o fim sucar com os ségulntes depurativo AV.ISO IM,PORTANTE'.:.:--.' A've,rcn_·d."*a-�:á-:Põm'âdifProcí�der á esta ulhma em Mano Tavareg dà Cunha de' que V,! Blxcia.. a:::ós 8petrechos�

,

'E'l"'l X I" r 914 M t
,1'"

.

M 11 dé'" C 3) bt t ,li U
mancara � nunca exlS IU

• ..a �a �r ,�m, ,ruastant�s bm,s'!'id9; t d{�eoo..rl"
e o,·

.

;fiJl·.a� omarea, ;
o rece m�n o. se u gne a) - m rancho ava·, 'Inof�nsi�o ao organismo. lat.inhas o!ig.inai,:; com, 0:.em1:)IeI),l3, sim�6Jit� aaima.

Quatttos dro àve1fnentê'báä· Duas, d.uPHcat.as e respetl de marc�f dia, hOfa e liado em ,lQO�.Q06. Agradavêk$Omo um Iicôr, Recusem ImItliçoes! EXJJBn1'a'verdsooJra MINAN.
êm pafto iot�;['al �ga:, vag, copias. 4J ,,:Brova.. d.e togar para S8

.
proceder b) - Uma moenda, ava- Aprovado como auxiliar no CORA em swi laUtaha i'iltii'iat.·" .

ento d'61 tniAcii>a!,!..:ßlf.os �g�mento' da·' Taxa Jud� l\ ;formaçAo" da culpa, in, liada em 200$000, -' trat�ento.da Sífilis e �eu-:.< RgPAREM BEI\1 O �aMPR.AR I t

e móra e custas •. ltítl���lclana. N,.LP.D. ,jaragua, timaodo-se a8 testemu· c') ...;..'Um'-forno,'8.valhi matlsmo da mesma ongem;..
produt-o dos LaboratöH'äs «M :ÂNCORA.

'do. se da peilhora
' feIta o: 1 (je outu,bro �e 194.1., 'o�a,$. c�nsta�tes cto r�l d� �ID l.o�to,OO.. �.

pelo D. N. S. Pi'91�ob o n�_
dSI IQINVILLE

(r�Vedof, para que, dentro' Ass)' ,flaulo�edell:os:':, .- a,b_� '�: ita O�14ij Sc �clÍ10'S" e� iU"B�1fiteBI_.-_�_�_t �_�_'!"'I'T.,IÍIII ""lliíiíiiilllÍilllllli IÍíI "

Empresa deTrans'·
portesFrenzel S.A.
I 'Aviso aos

SUbscritores

- CONTÉM

Dilo elemenlos linicos:-

Arseniato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc.

JOIICO DO CÉREBRO �

TOIIGO DOS MUSCULOS
Os Pálidos, Depauperadqs;
Esgo�os, Anêmicos, Mães
que ('riam,Magros, Críanças :
raquiticas, receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o

Sanguenol
Lic.-D.N.S.P. n. 199 de 192il

Empreg5do cQm exilo. nu,

o singue de tre. geraçóes I

EUXIR DE NOGUEIR4
o ritmedlo _que tem depurado

ferida.
Eezom..

Ulceras
Manch••
Oarlhro.

·Espinha.
RheumaUsm.

Escrophule.
ayphiliti...

SEMPRE O MESMO I .' •

SEMPRE O MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA

E' a pomada ,8,id,al
CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais. -

.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!. ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Grande popular Social
no

Grupp escq,,�o1�bdop<�t�sta
Dia 9 de Dovembro " DomiDIO

Em beneficio do Circulo dos Pais e Professeras
� j_, . I'

GIL VAZ

(Sezões,' Malárias, Impaludismo
Maleitas, Tremedeira)

,

Curam-se rapidamente com

"Càpsulas AntisezoDicas
t ' r

Minancora"
Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MI_NANCORA
Joinvile - S. Catarina

Meias de seda para senhores e senhoras (' outras
novidades, somente na C A S A S O N í S.

,

o SABÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


