
11.a
o patriotico discurso proferido algado Filho,Ministro da Aéronautica, na "Hora do Brasil"

Exclusi'Uamente para molestia. de olhos, - ouvidos,
,

naris e garganta.
Dispõe de aparelh08 os mais modernos para exame de

sua especialidade.
'R�chl.i�� Rua do Príncípe. FODê. 334. jOINVILLE

. ,

,

[

Oiretor�proprietario: HÇ>NORATO tOMELIN _'_ Caixa 12 -,- :reI. cCorpovo» -.-

Ano XXUI .... Jaraguá ... Sabado, 8 de Novembro de 1941 .,- S. Catarina -

tO do novembro Verdade am!,rga
Torturada agonia esta em qUf- vivo,
Disfarçando no aspecto de aparencia
O que sinto no corpo ativo,
Oançado }à âe ingl01'ia experincia.

Falhou de inicio o estorço combativo
Como farça vital âe uma emstencia.
Nada alcancei! E sinta inexpressivo
Tudo que se alardeia da Ciencia!,.,

Pode ser que duvides, mas é certo, , ,

De que nós serve a luta em que vivemos
Se o dia de amanhã e um dia incerto

Para Ms,para todos! ... Se me falas
De uma alegr.ia de. vida, que não temos,
Toda a desgraça que nos f�e, calas.!, ..

JOÃO CRESPO

Medidas pafa evitar, a trans.iesio
, da malaria

,

CONVI,TE

�tR,HENTO
�tOE'ROS

eINE DUHR Amanhã domingo. dia �];
-

A Cine-Allianz apresenta:

Letreiros em portugues ,-:- Falado em alemão,

No programa - Complemento Nacional e Ufa Jornal n. 50�

H
•
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7Zii REPRESENTÀÇÕES
.' �'J'�

ESTRELA HOTEL''li:�
DESPACHOS FERROVIARios E MARfTIMOS - REDESPACHOS .

'

.

I,' ,F.-
E M 8 A R QUE S - -, Proprietario: PAULO ,T. POSITO � '7 j"

, QUARTOS SEM PENSÃO' � ,"H'
SÄO FRANCiSCO DO SUL Estado de Sta. Catarina, Brasil RESTAUkANTE no p)Óno teFr.�9,.
����� Te�funedoHo�I,1371 Tcl�oned�Re�aur��i4�

A TODA HORA:
a,

·

....,...II'I...�.. lI'IlWlill"lr\I'a!.-JNlllIrIrwlPl ...II'I�� BA CO po' L'
' Canja - Carnarão-Peixe - SHes';.�iversos !·F·rapgo de

�"II.�I!:.JL3E:..J�E:...JL3E:.J�I..3E:Juu!....:u:.JL.3I!:.J"''' N PU AR E AGRICOLA g:elha· G�linh!l com petit pois - Macarão â iU\l�anar �

� Paulo Hering � iii· DO V4-A'-L" DO ITAjA''I' rI1
Filet de peixe . ��let��i"O�h���fJ�� S�I��,.��_(JiJV�r:r IEi Caixa Postal29. Rua 15 de Novem��o 808 I!l III

-

...

'

"':'" til IL�,tiça 15 de NO'vembl'o, �'24 :: F�oriano�4'!1�'
.Blum�nau ,_o. Santa Catarina � I c�operativa �e �reditO de R�nsabmdade [.imitada II -

.. -, .-
-

.." ".-> i ,. ,',
. Tmtal e vernizes _ .. Materiaes JI!I 121 Aut.orlsado 8 fUnCJOn8� pelo Decré�o n. 7525, de � d€ Julho de 1941, III GlnaOlO - ParthOnon' Dara'ua.OOQO, '. iJ iii aasíuado pelo Sr. Ptesiclent�l 48, Republlca e regístrado no Serviço III I) 'I' [j r� "0111)0

,para pioturas em geral iJ J§I ele Economia. Rural do Mi_IlÍ��erio da AgrleullurB li,ob D. 1197, � .'"
'

'r !\:�' "

..
,

..
" "" [II

em 16 ?8 Julho de 1941.
l!I (fi?b inspeção fe�eral �e:mal1ente) .: , ,1', r

f!II T�tas �,bl�Dagas ,I!! III S E' D E EM BLUMENAU III ,�Iretor: Dr. Luiz Amoál �Calder:art : .)

-!
..

para artistas �'I Rua 1'5 de �ovembro 'n. 923 (em frente á Igreja Matriz) II RuEa ct_.om. AraU,jO n.

f1�q .: .cURt,IT,
ISA

'�l� pad��ná. r:;.J 'I:!CI ' ' . •
.

I.XI S ao em iJ eno unclOnamen o as 'au aS e
" i;ltililJ[;iiJlJI.:Il:4iJO[;iiJ�tiiI�[;iijl:iiil�P1 III CAIXA POSTAL N. 104 _- Endereço tdegr.: BANPOPULAR Iii admissã? á la. série do Curs0sFundame�tak'

� Cl � Nos. mezes de Dezembro e Janeiro atl aulas _este

l2J EMPRESTIMOS, DESCONTos, DEPOSITo&, iii \
.

curso são GRATUITAS
..

E " "t

' ...

'

� COBBANSAS E 'OImENS DE PAGAMENTOS iii�I'aculdade de Coibirei.. do Pa�
( 'de M A. RTIN S J A R O O A fi1 EMPRESTA ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES III

"

(ESCOLA R��INGTONr
" ,,' -

Rua. Barão' dOIRio Branco n. 62 III . iii Flscalisada pelo Governo federal :,! �
-

rodo� qpartos de apartamentos, com agua i§J • Paga' para DEPÓS1TOS as melhores taxas, a saber : '��III CURSOS: Propedeutico, .Períto Contador e Au·
.

, co,:rente, queme e fria, ' � Conta Corrente á Disposição ,� .. .. - . 2 % III xiliar de comércio. Internato e Externato.
elevador .. Fr/J!.o,'r./fico . Cos/nha de l.a ordelJJ lX1 C tá C tecorr A· Pré

-

5 / &:iiIiJ
,. .l

�""l.J' t. .,. .

'

'XI on a orten e. com VISO revlO � • . • - .... o o t '� -"".SII08,._a 1III1.S_IIIIIi_-_�--.QCI as ue. emos ras para os

sr.,!'
VIBlantes

llf, Conta Correrite Deposites 'Populares, � - . _ . . 51/2 % ·1
.

r Autornovel na Estação -

I C C
'. -' ,:

j' I"W .....W'TDGIi9 Â
C U R 1 T I BA. PARANA" BRASIL ; �onta orrente P.razo,�IX.O: por seis mezes > 60, o o �INI� l�"''' "-, _1

, .�
,

,J',
'. por doze mt'zes - • • - 70/0 .Iii

�1IIIii__..... ""__,,,, � iii 'cm do

'8
'

-

I' � , 'Aberto das � 1/2 \is ·12 horas e das 13 1/2 ás rs horas! t..� Dr. RENATO

e'�11 g lU r o S [ii
. Aos Sab�dos das «) ás 11 h:tras. ;I

.' .

•

,

I,
, [2I[fJ[ijIJri1IilIiif§J1II1iJ1IJIIIriI�I21.[f]1iI[II1II(§J�JE[iIi21�rtli21fiJfiI(§11iJ DIHETOR DO HOSPITAL S. JOSE' .

'

.

.Aviso . Opera§Ões, Doenças de sentioral;
fica desta data em diante ex-

Dr. 'Waldemiro Mazureeben ; .

- Partos
I'pressarnente proibida a passa- Md.gen) nos meus terrenos sitos ,e ECO·, 1

Consultas á qualquer hera, no
1I0S fundös da estrada de ferro, , '. - I"

t
.

I'não

me, respol}sabili�ando pdo Consultodo e �esicleJj:i.'.!: -: P.U.il Ma,Echal DelJjGr� .81" H,Osplta
O.U nÇ) c�ns� tono ('

�cl�a��:t�c:�iS�. quem, ,desres- '. "'I'
--

-.
,_ ". I; f fALA ALEMAO

Jara'guã, 8-10-1941. Atende cbamados a· quallfdlfr Roúa do ma ou da nUlle I I
J ;(

fRANCISCO f, FISCHER. . ;�' ,', 1 "Wif!"'?!!!X-"'" mpmm""'IIIIIIJ--."_••

�.

j

Hotel

de acidentes. dp trabalho, fogo, trans
portes- e acidentes pessoal, prefiram

, 'H771:!FlI7l
-

fiA NOSSA COMPANHJ'A"

;Compó'nhia organisQ'da, com cópitars
catarinenses e paranaense.s

.

,

Tiro da Guerra 40�
...).Séde: Curitiba - Paraná

Rua 15 de Novembro n. 570
-

Sub-llcenfe em Jaracuã
Hermilio Cardozo .

,__._R_u_a_M_a_r_e_c_h_a_I_D_e_o_d_o••__�_._s..l_n_.�J
Cure seus males e .poupe seu bom dinheiro

tomprando na

I'aranada Nova
de ROBERTO M. HORST'

� .! .
,
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- -....... � ue... ...c �

-

,U Dr:..... K r. I A;' .1VP J.VI1L lt.J:n:SJ. ASSim
ve-se' mS'diante �reêjbo, afim de ser anexado'neste' ,

Arl. Unico - FÍca revogado o Decreto. n. 25 SêtEio 0& referido:! bens
requerimento eertídão anexa. de 5 .de de Setembro. do coerente ano.

.
arrematadoe por quem

, ,dia 25 ,PrefeittJt� Municipal de Jgraguá, em 11 de 0.11- mais der e maior IaO'e.
MES DE OUTUBRO '

. 3335 - Robertö Mal'qu&rdt. Retluer transf. tubro de 1941.
. ".'1. / ofetecer, no dts, hora e

Dia 11 imp. dentis_ta ambulante para dentista estabeleci, ass- LEONIDAS O. HERBSTER lugar acima mencíona-
3.299 -'- Rodolfo. Eblert - Requer alvará de do para e pre-dio n. 139, Rua Preso Epitacio.Co-'

.

Alfredo. Moser. I dos, podendo 'Os mesmos
cH�bite.8e» lua eess 598, aita á Avenida Getulio m_o requer. '. e

, "

.

serem examinadas, po.r
Vargas, -para botequim.' ,

3331 -- Lili Mayer. Requer alvarä de Habí- ; .... ,

DECRETO N. 29 quem tntereese tiver, no
Na Iorma em que esfA redigido I[) requerlmen. te·�e �ara dois quartos 8/ uredío sito a. Rua Preso �ugar MOfrO da Bêa Vi'-

to, não pode ser atendído, visto nada 'contar nes Bpttactc, nesta. cidade, casa n. 139. Como requer. Institue & Dirétório dr. Geografia �, onde aa aghäm loca.
ta Prefeitura que prove -,O requerente ser propre- .

3832 _:_ Maria
-1
Lenzt Requer abertura um:, ).0 Tenente Lêonidai. Cabral Herbster, Prefeito' do Usados De ditÖ:S bens. B

'tarjo da casa em spteço.
..

"'. açougue não, diário, snexo a sua casa 'comer'eial MuniCípio de jaraguá, nJ usov'das atribuições que para qU� cherUe a notí-
.. __

'

3.. 300 - Sneledade, 'lguassu .Ud. R�queT UQ. a estrada Rlb, Or&nde do 'Norte. Como reqnet. lhe são conferidas; e �.', :. .
ela ' a '�'Pllblico, msndel

consto cas.11 de material á estrada Molha zõns - 3333 - Roberto Rístow. Requer baixa ímpos CON?��ERANDO � .I�portancIa do �onheclmen passar o presente edital
(rural. Como requer. '.' t.G8 de uma barbearte a estrada Rio Cerro. Como to do terr�l?nO do M�n�clpIo, e seus varl�dos aspé .que será ;afixado no lU'
• 3.301 - Bertoldo Hort - Requer Iic, CODSt. Requer.

.

1 ' tos' geogrãíicos, quer fISICOS, quer humanos; gar de eostume :e nubIP
'casa de msdeíra a estrada: Nova, zona rural. Co. 3334 - Pedro Cleres. - Requer alvará de

. . CONSIDERAND9 que o Ooverm_> d� União ins' csdo pela ImprensaÍocaf.
mo reguer. ' .',' I

- Habile se s/ predío �ito a Rua Coronel Procopio tituíu o. Conselho. �acIOnal de Ge?graha, m.co:porado Dado. e
. passado nesta� 3.302 _ Ervino Eoke - Requer- He. pU8 Gomes. 444, nesta CIdade. Como requer. ao Il_1s�ltl1te 'ßrastlel:o dt:' Geografia 'e Estatistíca, com ctdade .de Iaraguä, iõiJ

estabelecer·se com negocio de geueros -allmeatí- Di � 27 '

� ,o obJetIvo. de . cn.'!�m� e coordenar os est�dos. sobre �1 dtas do mez de ou-
'elos à rua preso Ep1taeio Pessõa, 242. Come requer. ·�340 .

-

.

Baetoldo Hort. Pede certídãc négatí. a G�ografl� .d? Brasil e. a promo�er a arhc_u!aç�o ?OS rubro de mil noveeentos
Dia 15

.

va. Ceruííque -se. ' . serviços ofíciaís (federais, éstaduais e mumeipars, ms- e quarenta a um Eu Ney
. 3.�272 - VergUio <Boehm � Requer alvi:l,ra,. .Di,a 2

,

, tituiç,?es particul?�(es é dos.profissiol'l!li�'J,que.sp ocu F�a�co".�8crivA�Q ��b8�;
de cHabite !!le_ . para sua casa 1475, á eus Epitaclo 333.? .-;-;. � d,clto

• M.artoRz�. -:- 'r��quer l�en;".t p�m,. de g-�og.�a�ä� do" BJ�_sd. no s.enhdo de atIvar u'!1a crevi. Assinado) Tiago
Pessõa. Gomo requer," ,.

," , � . ça constr. mausoléo sep. 8/ pae Leopoldo MaroB- cooperaçao gêral para um conheCimento melhor e SIS;:, Rib�rire Pontes - Juiz de;
3,279 - Adolfo Host--' Requer He. par peq. Mt, n� Cell\. !ia ,>Hanl!l�, coI. a �ç�,9r;:resl?J ComI), tematizado do territóriQ "�·iltrio." (decreto:'fe.<faral p.;, ':: Dlreit�"; 1o.Etltá conform�

reparos em seu prédio sit(}.. à I)\l& Q.Qstbe,· Hansa r�que�. _', .' � " ',I-- ,I t5�7, de 2 de março de L937),
'!'..

. ,o .or;ginal do que dou fé.
e pintura ext. e interna. Como re.itos!'.

"

3838 - Bruno Mahoke por si e pelos demais CON�IDERANDO qu� o Regulamento do Co�' Jaraguá, 21 de outubro.

3.297 _: Germano Enke - "Requer""alvll-rá de herdeiros.. pede alvará de, Há�ite se para. ums &elhe Nac10!1al de Geog,.afla, aprovad?·. pela resf!ect� . de 1941.,,,
de «Habite se» para um quarto SUB. cas� 242, sita t>arte de 81 casa D. 798, Rua Preso Epitacio Pessoa va Assemblea Geral, preve, em seu artigo 13, a mstl .0 escrivão.
ã rua Ptesidente Epitacio fe'sSôa-: 'Com()� re'qUeI·. n�lsta cidp.�e: Como requer, 08 Srs. Funcionários tuição,-em cada Munici�io. d� un"Í" 'Dir'et6r1o que, co:; Ney Franco
, 3.303 - uustava En�e _r R�qf1er H�.. eq'Ost. o.Ao· d'ev;em msis aceitar requerimentoá de pessoas' 1!10 orgão do Conselho, de raqão l�c�J, �em por fina

.,.,.__,..................�._............_.-- _

,( . maosoléo na sepultura de sua esposà Emilia En· que eabend,) ler e escrever, mandam te.rceiros lIdade pron10ver a cooperação. mumcIpa1110s empreeIl' i ," .�.
.

..

lte, int. cem. 'de�ta cidade� e coL resp. inscrição. assinar, sem a devida procuração 16u docuniento dimentos do Conselho; :
,.,

, ..

EDITAL DE CITAÇAO,
3.304 - Walter Marqu&rdt '7: '�Réquer . He equivalente. , " , .,. ,. ..� ,_ CONSJDERANDO �ue.)b Goveilfö:�b"E�fàdd,lde '

. ·�-DE AUSENTeS
"

conat. . insta.lação 8a[iitá.r�a comp. em W. C. sua.
" 3339. - Paulo 'Ne'itiel.. - ne.quer·�nce{jça S��a Catarina, a que se sU!:)br�iina e'3h� Munic�pio, O D

.

_.
éasa Rua Col..Procopio Gomes. CoIIÍó' requer. 'c{)nstr. cerca de sara!oe, fora do alinhamento retlf�cou o Reglllamento mel'lclonado (Decreto n. 2, "i'o p -���J�18fO ��ek

. 3.365 - V-va, Frida B{)�denbel'g - Requer R�a Corou(ll. Proc, Games, 1491, mediante termo de 3B de setembro de 193?k . . _

'
.•... _ t.

o , uze Ire
..

COps.t..:tP.ausólé.o n'a s'epultura seu marido Gustavo Q� COmpwlDlssa. Como Requer, CONSIDERANDO amdt-t- a 'vantagi:!m . apreclavel 0. �8 Çom"�9�. 4� Jan!
Boddenberg inhumandol Cem. Rio 'Cerro e coI.

:.�
3341 - Herculano

..
Fonseca Jor,. _ Reqn�r. da pa�ticipação I �o Municipio no. sjst�m.� ,nadonal.de gUR, Estado de sant�

�espdnscriça{). C(}mo, requet.
-

.

hcença coloca! uma pedra no m!lu80léo de s/ pes9ulza geograflca, �m q�e. se cons.htl_J!u .0_Conselho ��taJ!nf',B_li8!1, q,a for

3307 - Arnüldo Lernert -' Requer Hc. abert filho Horacio Fonseca. no c,em. ,desta cidaa� coI. NaCIOnal de Geografia, mediante' a mstltulçao d� seu fAZ seIh� c.• , .

açougue ene,xo �p� claia Oh!). 11 e�t�a\1� Hapcú. �,J·e&p. i�scrlção. ComO' laquer; Ç) sr Te�ouf,eir(,) Dire�orio Municipal, vantagem nã�' 'sÓ quanto á;.uni .�.
t
a erdlao: que O

Como requer. . _ .'
" ": .. , , .

p,ere. ob.s.erVllf o que determina o art. 2: do,De' formldade dos JIlctodos e empreendimentos geograflcos, �repsen e de ta.'
t c2W''3.308 _.: Albino Zan'guelini - p�qJler He, abert. ereto lei ::>2 de 3.111. 28. -

• ."'
_ quer permitirá formar exp�es8ões bra'Silaira, mas t.am.;. r8�o e VlD e ( )

açougue 8�eX'o sua -, �a811 Comer�jfll I:l. estrada �'3342 :,_"Gusta vn .

Rodoifo Egolt Backer':":_ bem quantos a póssibilidade da .obtenção de subsidies .

�ia8 Vlfem, de�e noticia

Retpr,pida,. Como 1.'f39uer.' "..... �ijquer licença 00nstr. I caga mud. ·inat, sanitária tecnicos e de �uxilios materillis e,: fi,nancdros da parte �::::m ou i�te��s8ar.:.....,3,309 :_ 'Rudolfo Lunge - Requer He. const. pira duas cagas bem Gomo um telheiro de 33 mts. do. COl1selho; , .

.

'.; ,que, e$ an e �e
Iiiauso,léo .

na. sêpultur� SllS'esposa Frida Lal.!ge !lp.,e�o '� uma cerca de S31.dos em si prop., Rua � -

. C:0NSI!?ERANDO. Q,ue, �a !nstituição do Diret�r�o ���ce�endo ao inventarIO
�tltfl�IJz,. mli.no. Cem .. ItapocusinhQ e co1. I'esp. B�nlalmm C'JUsh.::a.

. _." M�nIc!Pa! nao decorrem ;�nus para �s. cofres mUnJCI- falecrm�:tod�:atíTA'LI:mscnçäo. Como requer. Cpmo requer de acol".1o cCom as mformaço.e.s.. .pals, a nao ser qu� o. Governo MUniCIpal expontanea
.

NA CONSTANTINO h-1 3 . ..$10 .� F'aulo' Lescpwicz .- Req_uef const. '. 3343,.. - Paulo DressBI :- Reqt;1er trans!. imp. menle vel1ha a lhe consig"ar recursos;
. . .... vendé/ o

'.
e s-

çua d� ma'deita tipo 0perário recuada 20 met. t�r. cl 570 mts 2. aRua. Abdon Ba.tIsta para Ervim CONS1DERANDO flue se faz· necessarla a ratdl ci .lção �: s�rqller�dO a

�a Rua Rio Branco com. a re�p, just. I!anitária e. ·L�eck. Como requer.-' cação da criação do Dir�tóriQ nesté Municipio, insta d�8 Santos'
' ma

h °3s�rossa o. M. S, - Como rF:quer. , ,�r' 3344 - Nest.o.r Luz - Requer r�dução im laqo em Ij.,de, abril de 1,938; ,.' .

�, "

r
,.oomo er e _.

-� �;311 --- lE�yitlO:'Lié�:Ield - .Requêrlic. const. P,�st{l8 �red!ar �I ea.g� Rua Mal. 'Deodorf:j n ...�38 (, ,�.
,.'

'.. :.< _ �E�CRETA: . h!ved8 r8�dcida, e não,
Jjmusoléo na sepultu1'� q5 si filho Waldemar DO n�Bta cldade. Indefel'Hlu. Em Vista do' que ldfpõe '

. Art. 1. - FIca ratlflçad'o, ·�lcTlaç.ao, neste ,Mur,I enco���J!. o � mesma

(;:emiterio' de Hf.mS�, ,c-ol. 'inscrição re�petiva. dO, �,rt ;;í.·Qü p.."c:' lei n. 40 dt) 21 12 38, o impos Cipio; do cDIRE!ORIO MUNI�fPAL.DI; OEOGRA· 'ca alta ����ha Ic:m�r
•

. Qomo .. reqller., to, � calcula.do pelo alugue.l qJ.le_pnderia pr.oduzir FIA», como orgao ,do Conselho Naclön:tl de Geogra-� a �otnpare �
II

I
8 �f

Dí�' 16." , caso estivesse alugada. No oas!) dI) requerente, 0_ fia, dirétamente articulado com o Diret6rio Regional se
. cter �u tazeJ"<

; 3:306 - Reinoldú Rau - Requer alvará de aluguei tömsl').dt) em oonta é ainda () do ano de du Conselho no Estado de ßanta- Catarina.' pr::gr�8entf :r lO o

�Habite'8e» gua casa Rua Mal. Deodoro da Fon 1939, port!lnto antes G0it melhoramentos que a 'Art. 2. - Compõem 0.( Diretorit;>. nos termos do ra dar
e v � e �s,� pa..

éeca n. 1121. Como requer. Preteitura tez na rua do pr-edio 0.0 reqm�rente, e art. 13 do Regulamento do Conselhô:'
,

8n �nreLßo eno

2 Dia. 17, por c{lnseguint� aInda não temou em considera- :1) - Cerno Presidente'· o Prefeito Municipal I �ito In�ent!r;o, Ê80b 88,

3.273 - Marta Medeiros _: Requer alvará d� ção li sua valorIzação. . " - ,) . b) Como Secretario e Suplente .do Presidente _:
qe�ash a e .

ti para.�Habjte-se,. para sua c�sa sita. a ßvenid!l Getulio 3345 -- Jc'Sé Graf _ Pede baixa impostos o Secretário de.P(efeitur� J,.� •.
U cegue 8. mo �18 a

Vargas (fundos). Como requer. si 1 Ct1rro Iav-cuu e um Troll, Como . re�rer. c) -- Como me"öros: �- o Coletot' federal_, o
publico, m�ndou passar

t1:
-' 3.312 - Arnoldo ,D. Sehmidt ,- Requer 3348 -:::- Jorge Strese - Requer Hc. cnostr. mau Inspeto( escolar e o ERcrivãQ da Coletoria estadual.

o pres8!lte &dftal que
I trans!. imposto de um ter. e umS. casa e::õtrada 801éo si filha Erice. S!reae, no Cem. de Hansa

.

Art. 3. - Os trab .. lhos" dO'J'Dirétotio"'o'bset'várãÖ" �erá.� �flxado nObl�ug:t:!Itapo�ú HanSá Sub urbano. Oomo requer. coJ. a re®p. iucrição. Como requer. _' as disposiçõç? da Resolução' ri. 4, de.12 d� julhp de
e c s ume e pu .lca 0,

Diá 20· 3349 - Ignt'z MaJ�Zj)m - Pecte He. constr. 1937i de :assembléa Geral do COJiselho N�cional de ß�18. i[gff!rfnt�' lEoctald�!3.313 - João Emmflnderfer - Re,quer can maus.oléo se,. 8 marido José Mafezol11 cem. de Geografia. .

"

!' _ .af,lp lC 8 o 8 a o.

celamento de uma multa imposta de acol'dn com Hans6, 001, Bt reep inscrição. Como iequ�r. • Art, 4 - Compete ao Diretorio Municipal: �adl) ,e passado nesta,

{} art. J. do dec"reto-Iei n: 4 de 9 de fevereiro de Secretaria d� Prefeitul8 Munic'jpal de Jara � ,a) - promover um melhor conhecimento do ter- \i�,dfde de Jat:8g�t, ados.1988. Torna se sem efeito s' multa, dado que não guá, 29 de Outubro de 1941. �Jtorio do .111unicipio, quer dos seus aciden.t�8 n�tu'
v fi e (l qua loas (),

houve infração do art. 1. do Decreto-lei n. 4, e AHredo Mosel Contador reap e.x;p Secretaria rais (rochas. terras, relevo, rios' e lagos .e litoral,' ,di,
mez de (outubro. 9,e mt,Usjm." um equivoco- d0'8ub·fisCàl:

_. � "qJ8 �tç.),. q'UH 1as suas caracterjsticas humanÇjs (d�fj novocen 08 e quaren Ir

3.314 - EricQ Wadner - �g.tll�l' liß.;. � conat. MES DE OUTUBRO. - DIA 30. nição das linhas divisorias municipais e intdrdistritais, e u�. Eu, Ney Fr.6nco.
varae ijma Clj\aa de màdeira. (-8 ,e�t��B.;.f�.nQ)}om 3.346 - Joaquim Atha!!8Ziö1. -"- Requer Hc&nQa $if.u'aQ�o e: c::arateres das localidades, ,po"9'oamento e e�cuvAo o subscrevI. A8sr
em Hausd. Como requer. ',. ,_. ". b' � I ; ,

CODstr. casa de morada á �straGa Ilha da Figuef. sua di$,tribuiçã.o, estl'adas de ferro e de ailtomovel, TIago.RIBei�o Pontes -

3�315 -- Eugmiio �ß�s-Reqaai" U�: C'º,ns't��t ra, Z{)D� rural bem como seja. tornado sem efeito Garn.inh�'s canoça�eis e, de tropa; nave-g;,!çâo, 'Iinl1a's' Juiz d� ,Dne�t?:J.. Está
.

mauBoléo sepultul'a s/ filho' Nilson JOham,es "Mahs termo de prQmessa cOiJstrução instalação 880i telegraficas e, teIefor1icas, localisação oa produção ex conto:�e f� o.rIgIna], -.{iO
no Ceminterio da séde da Hansli e 'c·oi..· re8p� iDS' tatia - Como requer. To:rne,s9 sem efeito <> termo trativa, pecuaria, industrial, etc.); '.

. J

i
que ou .

.cr1ção. Como requer. -� de compromisso, conforme solicita�ão do reque, ,
. :�) - colher. e remtt;r, dey�damente criticadas b Jßá8g��41 24 de outu-

\ 3.317 - Carlos Gutz-Requer Hc. consto ma. rente.
.

e ratificadas, as mformaçoes soliCitadas pelos orgãos
ro e.

.

lÍ!öléo seRultura s/ filho (digo sobrinho) logo nütz 3347 -: João Bnt�gta RudoU - Requer isto. do Conselho Nacional ,de Geografia. _

.,

I. �. escflVãâinh. no cemitel'io da estrada ltap6cu-Hansa. e coI ria instalaçãO" saniataria da· Aua Cf.tSS h. 1076 a �, Art: 5 - O DiJ!ét6rio Municipal, pàra a coleta· er FraDe

resp. inscrição. Como requer. rua Pres, E. Pes�o& - C0IDO requer, de acordo de todos e informações t_Qrritoriais, disporá dos infor"
3.318 - Augusta

I

Pagalsky --- Requer LUC. com 8S informações. . mantes Municipais que, 1I0S termos do RegulamÉlnto
ClOnst. mausoléo sepultura sI laI. marido Alberto

.
3.350 - José Ltnz Mayer ...- �qu9r He. cons. do. Cqnselho, s�o pesSff�s"'_re�i�énte� no m�ríiéipjo,'

pogalsky toh. no cem�nterl0 !,issta cidade, coI. tru. maosoléo s�pultllra de au a "filha MUda Llllz. eleitas" para esse cargo j)'elo DiretÓrio ReglOnal do
inser. ft's'petjv8. Como réq_uer. meyer ..,....' Come ;requer. Estª-do, mediante proposta d<:)!' [i)jret6rio Municipal, de,

3.319 - José· C. Cor.deiro - Requer. alvará 3 351 �.Werdi Fnmclsco Lensi � Requel'i cuias fel_Jniões poderão parti�!l?ari' S�.n1 ,,�jr.�!to. �'iYPJOl
de «Habite· se:.' para o pi'édlo n, 498 á Avenida Ue. remoQão ·um-a estrebaria a rua Mal. Deodnro ' Art. 6. - Este d�creto.�enWànf em vigor i�e'(:h"a� ,

Getulio Vargas, pars "? quartos (;) ums. varanda �1t. Fonseca - 'Cemo :requer. tamente, revogadas as di�posiçQes em conlrário. J:
de prl)priedade da Auxiliadora Predial. Como Secretsrh da. Prefeitura Municipal de Jaraguá Prefeitura Municipal,. de, Jaraguá, 20 Cite outubro' f

I'eqner visto satisfazer 38 condições da hegiene. 5 de novembro de 1941. de 1941. ./ I, � 1. '

3.320 """"'"7 Alva.ro João Bertoli - Requer abot Renato Santi, '-SECRETAí.uo � ass'; 'Leonilzas O. He�b;te;
. : .

--4 tura açougue não diario anexo si esl6belecfmen. � -

A.lfredo iWoser
to comercial em Retorcida. Como requer. PORT'"D." N 105

.' ,

- 3.321' _; Primo'Leo-ni - Requer Ue. para a ..I'IU&&"...., ,

bertura de um açougue não dial'io anexo ao seu' O Tenente Leonidas Cabnl Herbsler, Pr�feito Edital de primei.. Leonardo 'Klei�, traves· ,

�jjjt. oomercial em Itapocusinho. ComI) requer, �o JY'unicipio .de. jaragllá,. nó uso d,as.atribuições" qôe
'

ra p�a9 '.;� são tio� fundos com' �s', ,

&.322 .

- SígiBIDuudo Bru.dzioski - Requer a lei lhe confere,
'. O Doutor Ti.'lgo Ribei

de Alber.to Rawache, ex,. Roberto da Veiga Cou;:.
Hc. aberto de UrDa fábrica de Es$anho á Rua

.
CONCf;DE, a contar d�sta data, ao carcereiro da, ro Ponte,;j Juiz de Direito

tremando dt) um lado tinho., residente em Poç6
Ntal. Deodoro da Fonseca. Como requer. C.adeia P��lica. Vi�ente .Iesuino de Souza, quinze d� Co�a�'c!;\ de Jara uá! ,Gom t e r r 8 8 de Jo.sé d'Antaj flam.a, .

�roibe •. '3.323 � Albina D. BagatoU - Requer He, dias de fenas relativo ao ano de 1940, designando, Está4à Ae S nta CAtaftlls: Schmidt e dI:) out.ro lado pas.saaem em suasproprie..

abert, açougúe 'nl diat'lo anexo ao si estabeleci para substitui-lo, o cidadão João Demetrio Guimarães. . ; "" B
.' com as do Gmlherme dade.;'- de, pessoas. e. 'ani-

mento comercial á est. Ribeirão Grande do Wjrte .'

'

� _. COMUNIQUE SE. ' :::�Il.? 1)il forma da leI_: Tanek e Henrique Ge.o.f. mais. N�o se respsnsabí�
Como requer. Prefe.itura

.

Municipal de jaragilá, em 1. de' 00.- F' ;,

b -. d
" , ger, Mm a ares. t\Jtal de lisa pelõ .qu.e poss8"acod,.

Dl' n 24 �

vembro de 194 L, ,

.

_

-
azo 8a er �.o os qu.e 250.000metros quadrados,_"

�
- f) n:te��nte edItal de prl' O O

tecer, sendo desrespeitado.
3.324 - Valdevino Medeiros - Pede baixa ass.) Ll'oniâar c.'HerbsúJr �

1'. - a ato<t de 16 .1 O metro@ Em 16-10'--4t.
s/ um carro de mola para o exerc. de 1942. Co.

nH�'ira praça, com.o pt;�- qua'orados, avaliado (�m
..w:tâ u·r .50' � ,.,J zo d� 20' (vinte) dla.s \1'1-. cl :200$000.mo requer.

t ".
� �, ,"�,.� "" . .','. t:eru.,o� �,ele con,hecimen' .

2J Um Imgenbo dt� as Proíbição e, avi$,9
, 3.325 - Emilio WBhrmeis er -:- Raquer Ue. o Tenente Leenidas C. Herbster Prefeito Mú� to tJverêtn, qu.e -findo 6$- �ucar com 08 seguintes Proíbo expressamente ri

��:!��à�:��é�à��' s�Pê:.e Uai�a?;{macno�o��J� Inlliecipcaolndfe�r,,!aragUá, no uso. d'tla atribuições que a lei �:.J:t���:päoor dq·�e:�:rs apetrecho,,: passagem de p e 8 s o a S
� C L, ') U h estranhas em meu terrenoicscriçllo respstAvß. oml) requer. 'der 'e',' m'aiol' lance·ofere.� u - m ralle oliva·

M RESOLVE' sito a estrada Nova. ,
3.326. - Alberto oretti - Requer abert.1 TORNAR sem 'feito ,a ResoCução n. 50 de 22 eer, no dia 14 de novem liado em 100�0{). Retorcida, 28-10-41.

açougue nl diario
.

anexo si 6stabelúcimento CO-I de agosto de 1941. �ro pro"imo vindourQ-, b) - Uma moenda, aVIl- ....--Emilio "GadcUi•. :
marcial em RetorCIda. �omo requer.

_

_ COMUNIQUE SE as 10 bMa!J da manhá, Uada _em 200$000 ,

. .

. .

. 3.327 - Alberto Bauer - Requer tr�nsf. imp. Pr�feitura Municipal de Jaraguá 1 de novembro ás p9rtas do Edifício dô 1 c) '''T? Um'·f.ol'!10, avalia -' >-NOi"t.U'B· li,tOG ><

de um .ternJl.Q .•cl 4;2.5 �2"e �m8.
, casf!. 61ta ti Rua de 1941.

' .

Forum., da. Comarca, os do em 100$000. " 'n,., � .

LI
.

U ,

Mal. Deodoru da. Fo[!seca "Q. 514 nesta cidade pa "".. ass) Leon';d'·a's b." rI�"'bs't.r" � I bens penb(}rados a Riear cujos beus constantes ;Fr�ßcl8co�fh)!tzl(lff,ctisl1.do, r�.

D§fe de OUo MóàUet Cem:o requer'
. ., �, � v, IJ!<rn' '"

d L SI"
.. ·sldel1.ten��estrada��hrreder, m,,·�!\ o ,,< • • '. • ,

.�
.

.'
.

" __ o ourenQo da i va, do a�t.o, �� p�n.h:)t� � 8U;, �iç!.pio cI� ):q,invil�e•.� �tU, '
.

'"3. 8.:-' Vv.a, 'Rosa' Henciiel''_;_ Pede' alvllrá ' � ,

DECRETO N ... Da Ação Executiva que t9 de avaliação de fülhas ,a presi?ntereürararas expressões
de::cHabtt�.se•..pf.Ula- ..�1l.81. �6sa sita á RU,n Prefji- ,':: "..

'

•. .MJ- lhe move Max Eggert, fi daß, au:t,o� da .ref'jrl,(i� aü.�a.d�,P9I,j",a _W��oa,.fa.�trl
dent�, 'Eplta.cio: PesS,08 .q,! cidade. �ndererido, a;·; .9 Tenente· LeonIdas Cabral Her!Jster Pr�ffito saber: , açãu··execllt1va.,sei"äo 1e C' :i�I!"'J!var:fàW Er<:11têrg'J(,'<!�ada
re!CJll:e�eDte' de aS'or"�.?um�o liv.ro de laoçamentos Mum�lpal de. Jara�á, no u�� SU� atribuiçé?esl tendo' 1.t Um tel'ren� sito em vados e� primeir8 pra .. ��;:ntf �,&:�ó�����cus���:�do Impomo 'l�di8)" _não é proprietarl� du casa It;;IP .vlsta as !nstruçees do MlDlsténo-da jllshça e. Ne" Morlt) da Boa VIsta, nes Çll de Hast� PUl�lWlf ,d,� çlo�r••rger�.as JIllthorell
e.m apreço.

. '�CIOS lntérlores, c0!1�tan!e da circular n. 43 do De- ta Município, fazendo vel1da e dr.Í'ewataçAo, pe 9uafi��;di'gJ\g.. e,todo acata·
"yS 3.2/1329 ,.L:·;Baulo·tP.18stWH�h--

.. ped,�, ia.. ': s.' pä'rtamento das M.un,wlpahdades de 11 de outubro do. frente nas terras de J lovalorto.t&laQ...t·� OO·,mento.;. " ,:.

tabalecer-se cow, Bot�quim j RUß Mal: Dee{Joro- icõirénte:.áttõr'ö,�.,�.t'· _'l'>I"M�" �'. ,.,J" ,}àraguá,Stlteh!l..ouiHbro de 1941,
.

v
.

..-
'. .' '.\

.

" :.'
T'

, '. _. 1�:iLOFF.

Requerimentos despachados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo -1(- S - 11 1941

Serviço
-_

ABANCO AGRICOLA E ßOMERCIAh�
Malriz:8lameua u de Blum,enan rdiltS: Jlin'iII�.!
RIa 15 de loy. ,Jaralu6, Halonla I
"entiJ elD Mafra • Filias til iusl: Rio do Sul e IndaiallCorrespondeRles' Ras lIIiores praç3S do País

,

Capital autorizado . . . .. 1,200:ÓOO$OOO
Reservas . .'. . . . . . . . • 663:779$560
Depósitos e saldos em CIC 25.000:000$000

"illiar Milhões
de pessoas tell asado com
bom resuhado' o popular

dgpurativo

ELIXIR 91f

1

Escritório
Residencia :

ADVOGADO
- Avenida 'Oetulio Vargas, 160·

Mal. Deodoro da Fonseca, 814
Telefone, 34

'

ia. Região Militar 15a. C. Recrutamento

J. A. Militar de Jaraguá .

Requerimentos despachados pela 16a. Circuus
crição do Recrutamento: REINOlDO SCHM!DT, pe
dindo certlüoaão de 3d. categoria - Indeferido por
ser insubmiss� designado para o III 13, R., I" deven-
do apresentar se itt'tt'dia!atnentf'.

.

CER'l'WICADOS RI5CEBIOOS. Esta Junta rece
beu mais ds seguitltes certificados:

Rud<IJlfo Peterson, Paulo, Bronsowsky, Manoel
Lino Se"ei'ino, Martinho Felicio da Silvá, José Perei

. ra, Alfr.edo Carlos Hornburg. Bertoldo Buttgen. Wen Faz todas as operações bancarias no Paiz: cobranças, des-

delino Stein, Ridardo Dunker, Remi1io Yicenzi. Paulo contos e caução de titulos de exportação e outras operações de

Todt, OUo Krüger. Maurício Fernando Dietrich, Mar-· credito; passes para �s principais praças do paiz. Taxas mo fíeas

tim FaIli, José Mockan, João Weiler, João Ignácio, [o Va. Sa. já abriu uma «Conta Deposito Popular»
sé Moretti. José Turi, lnacio Ramos, Heinrich Fallmann. no Banco Agricola e Comercíal de Blumenau P Se aín
Helmut Wogenkuht, HeJmuth Dunker Junior, Gervásio da' não o Iez, procure imediatamente nossa �Secção
da Co.st�, Fe�ele Vcltolini, Erich G;r.uetzmachot, .Artur I

de pepos.itOSlt 9ue lhe dará prontamente ,Iodas as in- Inofensivo ao organismo.
Bortollnl, AlvlD Afonso Grubba, Atilio Francescki, An- formações desejadas. . Agradavel como um llcõr,

elo',t
.

K' tk k A dO' ff Flori Aprovado como auxiliar no
onro Ia ows y, n reas ressmger. A on.so orla

Alé d t D lt P I 'D os 'tos iniciais a tratamento da Sifilis e Reu- . i \
.

Alf d Ehl t A Ploriani B f' h
m . a con a • eposno opu ar-, ep I -

R1EMaTOOEI"'O'O' DI
.

"I, re O
"

er I rtur . onarn, -uno ISC er. partir de 20$000, para a qual são abonados, juros de 4?/o aja, matismo da mesma origem H' .

� 'a," J
Jaragua, 29, de outubro de 1941, o Banco Agricola e Comercial de Blumenau mantém' ainda as pelo D, N. S. P. sob o n.

seguintes contas: 26, de 1916 2";j} _, ...__ t1*'rtrtxmDfö4�""""'",,*,·'��
I

CLINICAI DENTllRI-Jls
ROBERTO MARQUARDT, [araguã

Comunica aos seus amigos e clientes que reabriu no dia
1 do corrente seu CONSULTOIRIO DENTARIO no antigo gabi
nete do falecido dentista H. Mayer. defronte da Empresul.

'

CONSULTAS - Das 8 ás, 12 e das 14 ás 18 horas.
Com excepção das segundas e sábados.
'Tratamento e serviços dentarios pelos processos moderaos,

Consultas em Bananal - A's segundas-feiras.

A sífilis ataca todo o

organismo
O Figado, o Baço. o Cora
ção,o Estômago, os Pulmões
e a Pele, Produz Dôres nos

Ossos, Reumatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

indivíduos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

. depurativo
Elixir .914

FRACOST!m���S! Congrtu tações �: s � éo�À���gÃ�RÉVIO, conforme con-
2,0 %

-C-,,-r-,'C-E-U--I-N--.-..J" I!!i!iIE·L'-I�X'II-·;;-D"�E-�N-'-O:-U-E--I'R-'���I:,Reitsi.. 'CivilVINHO CREOSöTAOO enviadasaó prefeito dições na caderneta .' 3,0 %
� r..- u "

Do PlI o...w. éOi:..: '

......s: DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,0 %
O rêtnedto qu. tem, d.purado

'

Artur MJe!ler Escrivão, e Ofi.
" di ...,...._ ,São Francisco, 4 - Prefeito DEPOSITOS A PRAZO FIXO -de '6 meses 45 % I s8ude das c'e'80ça'e cial do Registro Civil do 1. dís-
ES' t ....._. Leonidas Herbster, jaraguá. 405 DEPOSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meses' 5;0 % 'l!,

I
o I.ngll. cl. Ir.. ,,,,.p8l'1 trito da Comarca de J.uaguá,

Toa.
Renovo ilustre prefeito melhores Os juros são pagos. ou capitalizados semestralmente. O 101ieO POR' EXCELE.C�I EMprc••d. com _I.. ".1 Estado de Santa Catarina, Brasil.agtadecírnententos otimaestadia, Faz saber que compareceram�, nessa prospera cidade que mui- Á

.

. . . ,
. Cuidar dos vosos filhos, antes 'I '.rid.. em cartorio exibindo os doeu- ,

8�...
to deve ao seu pulso de admi- FILIAL JAAAGU • Rua Eel. EOlllto Jaurdan D. 115 dos tres anos de idade!! mentes exigidos pela lei afim
-nístrador. Cordiais Saudações Caixa Postal n 6S _ Enderece Telegráfico «CAIXA» N:l primeira infancia ,está o li ,

.Ea.m. I de se habilitarem para casar-se
Comte, Raja Gabaglia Delega-

"

. y .' 'destino de cada um de -nos.
'

Ulcera.
do Capitania Portos. Horario: Das 10 ás 12 e das 13,30 ás 15 horas. .As c.re_ançasbemnutddase�a·1 l_iilIMench..

Edital n. 1..274
Florianopolis,4 - PrefeitoMu- d h f t s sadios ·ROBERT MECKENBURG e

S b d . D 900 5' 1 00
las �erao omens or e ,

,

O b FRIED KARGERnicipal, Em virtude estar impos- a a os. as, ,s 1, . e resistentes. ert roa A..
sibilitado comparecer festivida- Dae CALCEHINA aos vossos

.,..�. Elpinh..
Ele, viuvo, marcineiro, natu-

des inauguração prédio essa filhos e tereis garantido o futu- ral da Alemanha, ande nasceu,
Prefeitnra solicitei ,Delegado

I I
d I

·Rhaumetlam. ,aoS 15 de julho de1886, domi
'Regional Joip.vile represpntar-

p rOA eCeAs'LCEHl'NA t t ElcrOPhu:'" ciltado e residente neste distri-Y

et r.O I,· .n a MI"' na'n:co ra
con em o-

rne nas mesmas, aproveitando
I ' dos os elementos necessarios. e syphll to, emesta cidade, sendo filho de

a oportunidade apresento-lhe .

indispensaves ao desenvolvimen, :WilhelmMeckenburg e de Caro-
meus cumprimentos por esse to das creanças SEMPRE O MlSMO I... 'lina'Meckenburg.
grande melhoramento, que bem OTi'.' I i E t d f macias SEMPRE O MILHOR.... 1 Ela, solteira, domestica, natu-
demonstra o seu interesse pelas

.

0.11 CO cap1 ar por, exce enc a

I I)mES,opa(saasT'EarA BIUS'" ELIXIR DE NOGUEIRA ,ral de Alemanha, onde naSceu
causas publicas CDS SDS. I. ara Destina- se a manter uma- higiene p'edeita do aos 23 de março de 1903, do-
Ribas O, P. de social. Grud. Depu,.Mvo do Sangu. miciliada e residente neste dis-
joinville, 4 - Tte. Leonidas couro cabeludo e embelesamento dos cabelos. trito, em esta cidade, sendo fi-

�:���:� JearhaJ\�áq:eelt�!d���� �vita a QUÉDA DOS CABELOS e des- DO SEU FICADO '_----------_ ��: Ual:eãr� Karger e dé Anto-

Sofr�ndQ, _

hol muitos me.ses 'vossos esforços em prol do, pro- • jaraguá, 5 -11-1941.duma mfeççao.no couro cabel14- gresso de jaraguáapresento-vos 1 trai a caspJ, por mais rebelde que seja. E um Sem�-E Saltará.. I V Ó! M A E! f I L H A! Edital 1.275do, com, f.arta q�eda ,dos cabe- melliores cumprimentos. Sau- . Cama Disposto Pana lade BRUNO SCHUBERT e EMI-los, proibido, at«!, de tIraro cha- dações Adhemar Garcia, remedio soberano contra toda e qualquér Todos devem usar·
péu qtler em ca,sa ou em p,ublí. Florianopolis 4 - ·Tte. Leo-

Â R
..

UD m!::!.�&!';"=:o�t:-d!i: '.

FI S d·
EI .LIAltB.oSHAlMMdER• tco, por .!lcaso VI uI!! anunCio de nidas Herbs,ter Jaraguá. n. 616 l-, A,FECÇ' © DO. COU O CABEL . O. Se a bilis não corre livremente. ..

t
e, so elro, avra or, na u-

sua afall)llda ,...LOÇAO PARISO· Impedido lomparecer ai subita alimentos nii.ó são digeridos II ap,od.... UXO S' a ln ,ral de Blumenau, oude nasceu

PQR N,' 2, adqui,ri, um vidro 'na,. molestia pes.soa .fam'ilia o que �€o,mbr'evoexns gaaze8rJ.ri!��badme v·oenet·rtoe.mva�.
"

'

,'.('. .. .
'�'os 19 de fevereiro de 1923, do-

f D '", Em todas as,Farm'ao�as', Drogarias e Perfumar,'as - _.,"'"

I I'cill'ado 'e resident'" neste dl'sannacla é rog�t1a Modema, a lamento, exprimir lhe.. minha •
�ente-se abati O &como que

env_,
.

....
-

praça 15 'de Noy�mbro, usei.� admiração grande gov,ernq nos- ';, Produto dos LABORATORlOS MINANCORA nado_ Tudo é amar&'O e a vida é \IIIW .

(OU R?gulador Vieira) trito, em Ribeirão dó Souto, dis-

et com venJa�em�- espanto VI, sa terra e deste que o feticita. Jdinville. mü:�i�implesevacu.ção nil! tocar' trito de Rio do Testo, munlci-
nao sv a parah�çao do mal, ao Abraços. Tte. CeI. Regis Comte. n causa. Nada ha como •• famo..... i I -mulher evitará dêres·· pio de Blumenau. sendo filho

\
d

. PI'lhuas CARTERS para o Figado. " de Henrl'que Schubert e de .,.

usar o legun o vidro, como, Geral Força publica. para uma acção certa, Fazem correr ,:
... -

tambent, ser, agora, portador de ltajai. 4 _ Prefeito jaraguá. Jh-remente e••e litro de bilis. II VQ� I aliVia as cólicas tlferinas milia Fibes,

c�belos pretos, vigorosos e· bo· N. 44 Agradeço gentileza con- ::�d:�'::��':ã� ::::es��!�oe::;1 Emprega-se c�m I/antagem Ela, solteira, domestica. na-

mtos. vite assistir festejOs .inuguração ma.l'&vilhOsas para tazer a bilis correr para combater as irregula-
tural de Jaraguá, onde nasceu

'" abundanfe CASPA t d'f'
,

f 't t G d f t I livremente. Peça as Pillulas CAB-. , 'ó
aos 27 de dezembro de 1716,

'1:"" 1""' , qU,e an- e I ICIO pre el ura e, ou ros me· ra n e e s a pop u a r 'fERS para o ),o'igado. Não aceei'" ridades óas junções perl -

domiciliada e residente nesteto me .abqrrecia, no principio da Ihoramedos esse prospero mu- ., imitaçôeß. Preço 3$000 _ dicas dds sf':nhort<s
moléstia, desapareceu para sem- nicípio. Impossibilitado compa-

distrito, em Ribei:ão das Pedras

pre. recer farmeei representar pelo no
5S' .. É calmante e regu!a- sendo filha de Francisco Bos-

.
Hoje, eR! nossa casa, á Rua Dr. Arno Hoeschel Saudações _.... ,. OS' ATESTADOS dor' des&as funções hammer e de Analiackbart 80s-

Silva jardim n. 63 A. toma-se cordiais Francisco de Almeida Grup'8. escolar AlJdóaeatista 1· "HOV1é'lM .'.' Clu"o _ S"'.. datl'na
hammer.

indispensavel um vidro desse Prefeito.
.

"Ee .L "" Jsr8guá 5-11-1941
admiravel produto, porque, mi- Indaial4 - Prefeito Leonidas

'D d' b D i pela sua compreI/ada efica- ,E para que chegue ao conhe-
nhá senhora dele faz uso em Herbster Impossibilitado ausen- ia, --, "

e .novem ro.. om ago Pessoas de tocla respeitabili··1 cia é muito receitada. Deve cimento de todos passei o pre-
nossos filhos, não só' par!! com- tar-me hoje comarca lamento '

• _ dade atestam uniformemente a ser usadp.
.
com confiança Ilente edital que será pllblicado

bater: Feridas, Peladas, Eczemas, não poder assistir inauguração Em beneficio do Cuculo dos Pais e Professoras i exceJertcia do PEITO�AL DE I -pela imprensa t em cartorio on·

Infecções, Sebaceas, Parasitas, novo edifício prefeitura e forum
.

ANGICO PELOTENSE. O que Fluxo Sedatina de será af:xado durante 15 dias.
tã� comum nas crianças, como, grandeoso empreendimento sua •• . abaixo se vai ler emana de ilus'l E t d

Si alguem souber de impedi·'
lambem,' para tratamento dos operosa administração. Com Rifas. Tombola. Tuo ao alvo, durante todo o dia. tre e abastado estancieiro, e

mUi-,
ncontra-se

t
em o a menlos acuse os para fins leg.aes,

nossos cabelos e combate infa· meu afetuoso abraço agradeço- E I t b ,-
•

do d b to conhecido em Pelotas. pa, f

I
Artur i.Wuelle".

I�vel e ç�rt.9.j:ontra a Caspa ter. lhe gentileza convite mefol en- m e egan es arra�as. ser�o serVI S oces, e·
A bem dos quesofremde mo· Lic DNSP n, 67, de 1915 Escrivão Distrital e Oficial do

IIvel e. causadora de tantas doen- viado. Pedi ilustre Juiz Ribeil'o bldas.· ·fnop, de, lestia identica, venho publicamen- ..... i :
.

Reghtro Civil.

ça�����i��nd� a v. s. a fazer ���:��a J�fzreJi��I��:me. Alves Churrasco caprichosamente pr�parado. :ui:�:t��o��� t��:�nt�o��hn:ll� Pela insignificante qUéU)tia,de_
desta o uso que mais lhe con- Florianopolis 4 - Lauro Bel- ·asmatica com os mais vantajosos -1.000 rs" V: S. poderá. ganhar
venha, assina·se o amigo muito lo Jaraguá, ObsequiO represen- Todos àevetn concorrer a está festa CU]'ore, resultado1l pos sivtis do uso do 6.250.000. Seja possuidor, duma
grllto. tar-me atos festividades inau- • . •

. PEITORAL DE ANGICO ilE- caderneta da Credito Mutuo

(Ass.) JOAQUIM COELHO guração edifício prefeitura Ota- sultado· destma·se ao Orculo dos Pais e Profes· LOTENTE. Predial.
DOS SANTOS vio de Oliveira-Diretor; soras que' vai instItuir no estabelecimento a sôpa Sempr.e qu� tenh� recorrido a ;;;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;;;;;;;:;;:;:;;:;:;;:;;;;:

Firma reconhecida pelo ,tabe. Porto Bello 4 - Prefeito'. esse bemfase)o .Peltoral". tenho

S HUE Olião !nterino Hipolito Oregorio Herbster meus sumprimentos escolar, a exemplo do que se faz em outros centros tido plena satisfação da minha ,� AN "N LPerena. inauguração importante realiza- A C" O
.

d. 'confiançfl. Esta minha declara·
Contra Caspa, Queda, Cabelos ção orgulhando esse progressis- omissão rgamsa ora. .ção é a mais sincera expre',são

Brancos, Doenças do Couro Ca· ta municipio Saudações Antonio da vérdade e por isso afirmo,
beludo? Fadei. insistindo, para os que se achem
.,LOÇÃO PARISODOR N.2. Florianopolis 4 - Tte, Pre- I "t... d A olentado ia e Pen em condições analogas recorram
Fórmula do,07, Lerand, aca· feito Municipal Jaraguá. n

. DI.......O e, p ,
r, "

ao PEITORAL DE ANGICO

tadÁo' quimico 242 :-' Agrad�cendo �en�i1e,za lies, dOI "ComerciariOi PELOTENSE. - Pelotas.
venda em todas as dloga· convite comunico dr. JUIZ Direito Agostinho Pereira de Almeida

ria s do Brasil, me· representar e tribunal. sole- Confirmo este atestILdo. Dr.
- Não encuntrando em seu nidades a serem realizadas nes- Delelr.lcia de .Santa catarina E. L. Ferreira de Araujo (Firma

fornecedor, remeta vale postal sa comarca - Ads. Atenciosas .- reconhecida),
de 10.000 para Caixa Postal n. Erico Torre� presidente Tribu- Licença N 511 de 26 àe Mar,
93 - FLORIANOPOUS ou, pe· nal apelação', .' &,. "F. I S O ço de 1906 .

ça pelo serviço de REEMBOLSO Cru;leiro 4 - Prefeito Muni- 4 - ".
.

Deposito tgeral Laboratorio Pei,
e pague ao Correio qllando re· cipal Jaraguà Queira meu pre- torai de Angico Pelotense
ceber o vidro OU vidros da pre- zado amigo e colega aceitar meu O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pen Pelotas, Rio O do Sul L nt

•

Ociosa LOÇÃO PARISODOR N. 2 nome e no dos meus munici peos sões dos Comerciarios no Estado de Santa Calarina Vende·se em toda a parte Qß!l pIna 'a- REGISTROS NS. 447 e •• congratulações i nau gur a ç ã o U li. lJ.68.916. sumtuoso melhoramento hoje tarna publico que.' em virtude de dispositivo da lei
No fim do ano, em dezembro entregues laboribSa população e da intalação da DELEeJACIA DE SANTA CA-

H t 1 J
I

enviaremos aos qut'! nos pedirem Jaraguà como março individual TARINA, todos os. assuntos que dizem respeito aos O O' .11 ar·agua\.\Loção Parisodor n 2, uma ar- sua proficua e patriotica admi- " "
tistica e elegante folhinhà com nistração e incondicional apolo interesses e aos serviços do mesmo 'Institutp, neste
blóco para aesfolhar diariamente 'benemerito Interventor Nel'eu Estado, devem ser tratados. com_ os serviços locais

I' P.. Ci
.

alêm de outros brindes propa· Ramos - Cords Ads Newton sem mais necessidade de serem encaminhados á De- ProprielariD : AngelO BeneUa. aDssen ex a.
ganda que distribuiremos. Macuco prefeito Cruzeiro legacia 'do'Estado do Paraná" como anteriormen·

te 'se procedia.
.

Os serviços do Instituto nes�e Estado, por en

quanto. enLão assim localisados:
AGENCIA DE JOINYLLE, com séde na

cidade do mesmo nome, á rua Jeronimo Coelho n.

66, caixa postal n. 10, �elefone n.. 287, endereço tele-
grafico lAPECIARIO - JOINVILE.

.

SEDE DA DELEGACIA, em florianopolis
i.stalada,no «Edificio São' Luisl> - á rua felipe Schmidt
n. 37, telefône n. 1586, caixa postál n. 189 Ei mdereço
telegrafico �IAPECIARfO -:-- FlORIANOPOLIS.

florianoDoHs, 20 de outubro de 1941
_

Frank de Barros Monteiro
Delegado

Dp�p.s do- couro
cabeluder·

florianopolis, Fevereiro de 1941
I1mo. sr. fabricante da elo

ção Paris;)f:lof N. 2" - Cai�a
Postal n. 93' - Florianópolis
(Estado de Santa Catarina).'

CONTÉM

oito elementos töniCfíS:

Arseniato, Vanadato,
fósforos, Cálcio etc.

Tniieo DO CÉREBRO
TOIIGO DOS MUSCULOS

)

fornece a domicilio

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que ("riam,Magros, Cri,mças
raquiticas, receberão a to

nificação geral do organis·
mo COm o

Sangueno�
Uc. D.N.S.P. 11, 199 de 1921

Pedidos pe'lo telepho�
ne n. 531 cu na Casa
'May Bt Fischer.

Boa mesa. Bons qLlartos .

CompJdo s'erviço de res

taurant. Churrascada todos
os sabados e domingos.

.�. ItlPALUDISMD f
.

I. A -moleza" que o aJ!Ü�sente.
não é pr.lluiça: • ap.oa& um

I
e!nloma da doeDÇ(l que o cdlIqa.

� • VoU. a sor utivo. cheio de
� saúde • força. tomando o

verdadeiro 'ram'cUI!> dos
, hlilpaluclados • tônico va rah'

5 <5) Hildebrando
.

A. Go..-es,
.. a

@)�[iJ@ �
S O I i. C i: t a d.'o,r.'

((» llII�faIDiil@ r�(ll1Jr�o �rovision�do �elo Tribunal de Apelação, registro n., 236, � devi-
, .,damente inSCrIto na Ordem dos Advogados. do B�asll, Seça,o de

S. Catarina, com escritorio em jARAGUÁ, onde paga os ,devi·

j ...� dos impostos de SOLICITADOR DE .cAUSAS, oferece os ser·
» Ar! II-SARM TEU (C viços compativeis com sua profissão a quem dele� precisar.

LAVANDO SE COM O SABÃO

de WETZEL &>eIA. ;JOINVILLE (Marca registrad3)
OBPA·SI!,. EMPO, Dl NE RO E ABOR rgGl�ENTOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


