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. Río.. 16 . q Presl�en·1 fica uma cortina estendida

capital, o Secretaria de E.
te da Republicá �SSIO(i)� Rio; 20 __: Os novos um vôo de confraterniza sobre cs- olhos do povo

ducação, snr. Coeiho de já tiveram inicio os tra mento que a importante ·decr.eto lei r�organtzado o aviões, eBeochraft». adqui cão americana, visitando alemão, para encobrir' a

Souza.: declarou em entre'
balhos de instalação do ra- Empresa instala em nossa !ns�tuto �aclOnal �o �a- ridos nos' Estados Unides "os paises da rota, vem gravidade da situação".
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mal subterraneo entre a Es
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. cere' t egunr o .0 reíetido de- pelo Governo Brasileiro pêía orla do Atlantico. de NOVA LORQUE, 22

, tação e a Prefeitura Muní- \!I c; .assim, c o nsbtuto terá uma
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ira Capanema encaminha- f .1, os a seguim e em vIagem, para o Brasil, existi� outro qualquer mo-

rá ainda este mês' as leis
orma. um representante Comanda a esquadriiha que tivo" diz o "Herald Tribu-
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serã o [éto apenas das nor . n er- mencana adiantamento feito por sua [unta deliberativa e pelo TAS ENVIADOS AO
rio. fluminense para explo- marechal von Brauchtích,

mas gerals dentro das quais --;- O Banco do Brastl 'a- Carteira de Crédito, presidente. "CORREIO DO POVO" ração da índustria belica von Bock e
.

von Bolder

.os Estados organisarão ês- dotou, há tempos, uma I Graça., a essa iniciativa destinada á defesa nacio- '
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se, ramo de ensl·no. Logo politica de estimulo ás in- J'ã vão stndo fl'rm'es, sl'na'o C' I f b'
-
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' umprlmentaram' este na e a, ncaçao e mstru- derrota das armar nazistas

que fôr promulgada â no. dústrias no'Vas, paraleiamen, numerosas, 8S. indús,trias axa e � .ueação jornal, enviando votes de mentos de alta precisão, na frente de Mó·scou. 00'
va legislação, o Rio Orande te â açãg desenvolvida em I em, desenvolvimento.
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Papel e .5aude' . 'Boas Festas e Ano Novo, , tr�s cabeças ca.,i�ão" -de"
do Sul dará estrutura de favor do.s empreendimento e celulose; vidro plano, A sua obrigatorie. �s seguintes firmas,: Lino· I

, finitiva aos ensinos primá' agriculas� ,Ê:�se novo r'u- etc., são novas atividades dade em todo os tipo do Brasil,S, A. Orlan- Mensagem do' Ja.. �a��ou um porta voz mili·

rios e normal, para' que mo, ,conBubstanciado na que surgem para o Brasil. atos e documentes do Scarpeli, Cinema Buhr. pio
• ,EST,OCO,l'1l.t'O," 22' (1':1Íni�

já no proximo ano letivo Carteira de Cr,éd1to Agri O fato de um Banco com- Em acordo publicado ,no Jos� Paters, Laboratorio
aoa

- palzes u.... u

encontre se a rêde escolar' cuIa e In�ustrial, vem dan preender que sua função "Olario Oficial", de 3 de Capivarol Uda., Wetzel & aul"americanos ted Press)- Não""'se sabe

, organisada e orientada den- do resultados po�itivos, I não se limita á contagem novembro, resolveú o l' Cia" V'Va. Silveira 8t Fi-
ajnda se o msrec,hal Brau"

Iro dos novos dispositivos. po.is afa5t�u,' desde logo. de juros e aos emprésti- Conselho de contribuintes, lhos, Gosch Irmãos, A, 'Rio, 21 <Informa de No, chti!::ch foi definivament� a

Acrescentou o' sr. Coelho todos os perigos naturais mo hipotecários, mas, tam- par� at03 e 40cumentos Fernandes 8t Filhos, Eva- va Iorque a A. \P.J - Foi fastado do quadro do exer·

de Souza que o ministro de uma iniCiativa dessa

I
bém, ,- e [JO caso do sujeitos ao sêlo estadual nesio Oliveira, João Emen captado ,o seguinte radio dto alemão ou se ap!;\nas

Capanema lhe adeantára ordem. O principal pl:lrigo BancC? d.o Brasil quasi di ou Municipal êstão sujeitos dQerfer, Banco' Agrícola e
de Berlim:

' foi posto em ciisponibUida"

que o Brq�sil pos:suirá dois seria, o estimulo a indus" riamos' principalmente - _-ambem á taxa !Ie Educa- Comercial de Blumenau, «Despacho de Toquio de.

tipos de escolas t.écnicas. trias ficticiais, a empreen, ao �stimulo concreto que ção e saude. 'nôs termos,
informa que o ministro Acentua se porém aqui

Um .:le escola superior. que dimentos de curto, falego, se.. deve dar ao desenvol· da Circular n. 1, de j�nei Padre Alfredo J da� � e.lac;;Õês Ex�erio.res que ,9 destituição do ma,

será da. competencia excIu destinados a conseguir o v,imento de novas forças ro de, 1933 9 ordem da .

'
• ShlgtJOrt Tcgo, envIou uma r�ch91 von Bràuchtisch, que
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siva dp governo federal e financiamento para logo de· produtoras no pais, é um Diretoria das Rendas Inter' Bortolfni, mensagem á· Argentina. era considerlldo como um

destinado a formação de qesapareterem gem maiores acontecimento de éxtraor nas publicou. no "Diário _

Brasil, Chile e Peru, na dos creadores do exercito

técnicos especiaHsadQs e vestigios. ?or meio de um -dinárip importância, e deve Ofi�iar', de, Setembro do' �a manh� de L d� j�- qual procu�a refut.ar as a· motorisado alemão, em pIe-

cujo ensino será ministra. controle rIgoroso que ai" ser acolhIdo como' uma do mesmo ano. . nelfo! rezara a sua pt:tmel- eusaçoes fettas pelos Esta- no 'des)'nvolvimento das

d�",p,elos �çte �r�nd,l;i!-;,i guns até c::nslderarn exces.! demonstràção de 'que ,a .

ra m�ssa, em sua terra, o dos Unidos e Inglatera operações na frenfe arie,,-

çeus de Artes e' Ofi�los sivam,ente'.�oro�o� dé_�s- m�ta'lidade _ industrial., ,{, f, '. �, :" Wt,cl? �a.àfd<\,!fre�o :J.,§qr �e que _0, Japã_o., alitpenta ,tal, deve 'ter ,sido ditado

que a união vem construo tudos préVIOS �cUJ'ados, reclama�a por Mauá final ·Mat·s' .

. � nu,. �bo l) sr. e11cláno Intenções tORtrá a Ameti- ,por motivos muito sérios.

indo no .país. Olttro tipo a Banca. do Brasij deter- mente ,fsta produzindo re,' um navto' or�OIt�1 e sua espo�a An- ,ca do Sul». LONDRES 22 iR t )
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gela Shnghen Bortohni,ve·' , - As nor
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de, ,da, i!'{iú:_,ria nascente.
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Foi, soleneD?ent� 'laoça- �s;r;.esldentes em RIO do

I, Fo�am tran,f�ri.. são, do genera( von Brau·

S_? depOIS �esses estu�os Cafe' , t
do ao mQ;r dIS 1,4 deste O d,",

dos para aReser.. chttsch do comarrdo supre"

.sao con�edldos os crédlto.s , úJnsan e mês, em Jt8jaf o navio
rev o, �ad,re Alfredo, ," , mo do exerclto ermanico

nece�5ános para. o seu .h. e�taj8i», ali construido estuddouc no �Iceu do Sa-I,Va Rem�nerada, causou senSação.g noG Ale-

nanCiamento e amda assIm com mata f !
'

' gra o oraçao. da congre-I h'

. n r 'r . A Asso:iação Pró-Pre .

r a e operarIOS gação dos.Padres Salesia- Por decretos que o Pre m�n a e suro ..esa, em

'-A c�racteristi.ca., fe.8ta de �oBa��o ta:se t�rae�pc��1;�� ventório reali�ou dia 7, no� Catarmen,ses.. _

,

nos, e!ß São Paulo. A nos- I djdente da Republica as·
todo o mundo. Na opinião

São SIlvestre. _ o tmpas' I ',t I 9 ,f m'
t salões dos Ahradores o seu

O n-ovo navIO. da b:ota, sa sociedade comparecera 1 smou na p!lsta da Marinh3 .d�s :ompntadores essa de

s-i:vel e_justo que anllalmen. 'S�usVI. ��me �s a al�rm �� esplencii�o Café clansan.te, �ercant� catarmense é d.ecerto a' esse àto de reli" toram trasferHm' para ii m1ssao oferece,'a mel�or

te fecha 'o b,al:mço de tO' reserV!l.r oÇm6ntante dO- que mUlto bôa aceitação
e proprIedade do sr. An, gião particularmente grato j Reserva Remuner,ada, os o�ova da magnltud .. do de·

das as paixões. humänas',
P, "

t:ve por parte de nossa so- :O�iO t ��mos, ab�stado par; nós. A pratica gratu-l vic:� almir�ntes Henrique A ,'3as!re da �u�sia, � g�ne·

as ve�e" sem deIxar �oldo '

cledade. n us rIa daquela cld$de. latória será feita p'eJo rev,' ristldes Guifhcm r. \Dar�o' rlJI Brlluc"!,�C? f(i)f agora

� val ter ?este f,l"! de PM. S. tI 'A �e�da de�sa f�st.a em
..

: padre ,Honorato Piazera, r Paes Leme. de' Cas-tro e o respol1s,abrllsado pela der-

1,941 entre. �QS um b!l'lh? e" arlo a er �eneftclo dos pequent�h?s,. _- tambem nosso conterraneo, contra·alm.1rhl1te médico" rota, .Hltll"r, �ntr.t'tanto, a-

todo_ especla!. dada a am.
filhos dos Lazaro�,! a!lngw A.utorf:Zada a e�portaçao at�al"!ente díretor do Se-I dr,. Ranulfo �edral de A}.

tacou a RUSSI3 . cçmtn� .o

mac;;ao q'Ue, Já se nota �mtfe Acha-se entre nós o nos a 817;900 e a despeza�, a de batata e do arroz _ -mmarto de Hansa, í mSlda., SampaIo. ' .

consel,ho de �eus gene�.als

<OS fan� e mais lindamen 80 distinto �onterranio re.vm. 63.000 apreciando-se ,uw, li.
"

,

e se volta agora corrtra "JS

te e,ntre as, fans,.. padre Mar!o SaUer, �llho quido de 754.900, que' ficou Considenmdo�teY che. ;
que_o a ,�conse'haram a

'O cGremio das Rosas. do sr. jo�e SaUer agncul. a cargö da 'sra, Tesoureira. g$do o p�rio�Q 'ôá
-

co.' .: Enfraque,cida a
a nao �e meter na.. avén-

e o eS C. Brasil», reunem tor em RIO do Serro, e de E' 'mais uma eontribtii- Iheita do· arroz' e' da ba. C I n e i d
,tura fatal.' 'Assumindo o

em sou:;; quadro-s saciai:; ú 'sua esposa já falecida. ) ção donosso povo em pról t�ta, e li praduQäp cata: '.', ,n ustria comando do qual retirou

que de mais fino possue O Rev. Padre M(!.rio Sa' dessa campanhã cuja no fmenae prevista basta 20. dIa de festa - 26 dez�
'I gerlDanica o genera: Brauchtisch Hf-

a mocidade jaragu.aense,re- tier fez os seus primeiros I breza e sentido humano para o consumo .local, A's 3130 da tarde e 8,30 da . tier ronu: "

sßlveram brinda'r a nossa estudos no Seminario de "dispensa mais comentario.' foi pelo 81'. Interventor ,

noite: I RI?, ,21 (lnforma ,de : p n�,o� ",m dlséur·

soçiedade com um baile, Lavrinhas. terminando. o AA
. _,

Nelêu Ramos' publicado Sera apresentada uma en,' WashlngLon a A. P.) - so em qU!!exortGu os sol

que estámos certos marca, 'curso no Instituto Teologi- tóri
ssoclaçao P�o-Pre�e� um decréto autorisando gr�çadissima comédia, tão O I?epartamento d,o Co- dados '2 �,efenderem o pais.

rã ép,oca,., . . c� ePio Xl', ?a congrega- a r�dPor nosso Interme_?lo a export�ção dêsses gê.' prImorosamente f!':it� que �erclo de,c1a�Qu q�e a e�. e o povo a .r�ceber setH

Aha�, nao preCIsamos dI' çao dos SaleSianos, funda- g ece a tO,9as as pessoas neros alImentícios. mereceu a honra de super- pinha 10rsal da mdustrla pai
,-

ã
'

'd f'

z�r qu� 11 proxima noite de Ç1a por D, Bosco, de' sau- q,ue compareceram ao 'Ca • produção-comi:a,intituladll:" al�mã for{! eA_fraquecída',
s, Ir� os, marI os

.
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São Silvestre, terá' aquele dosa memoria., !e dansamte .. ?e 7 do co� OS' d
com a c�nvocaçao de, .qo. lhos, ,f,;rldos e �utu�dos �

mesmo encanto ,da noite' Vem agora o jovem sa-
rente, e e�peclal�ente ao OB -I lid' apuro� ,

e vas reservas para reforço que HItler destmára a uma

eda Prim3't'em�; as festas cerdote rezar 'na sua terra
sr. Fransclsco Fischer jor. ras. so a.. um 't!obrader Wehrmaoht nafrentorussa .. morte ce.r_ta na Russia.

dq "Gremió das Rosasit e a primeira, missa, amanhã, :rqa�:sfompfnentes d�·bsu.a rio com os
' (Cen��ra livre) ,

agora do -S. ·C. Brasil. ás 7;�0, que certamente te- dn tão r: ·rh eretm c09t I lU
.. U

·A_ lõom Jannes Dunn Francess

s�o, simplesmente'enéanta- rá � assistencia .de. nossa
o exit

' JI ,a� e�ende para D. DluvS Gifford\ ê äeorge Douglas.
doras, socledaqe. A prahca gra-

Cl aque a ar e. Rio, 8 ....:.. O ministerio _:_
EXQlúsivamente para molestialJ de olhos ouvidos

.

A proxim� noite de cSão t,ulatória' será f�ita por ou- eflteva r€!Unido, Bob I}, DOMINOO",28 de Dez, �. naris e garganta.
"

,

S,t1veslp.: . V�I, .nos propor" tr� sacerdote Jaraguae.ns�, Ne-bum' � presidencia do Chefe da A's �,30 da lar'de e 8,30da
ispõe de apare���ses��cl�ii�ad��ernos, para exani�.de

c�onar a n:ats. Imda Impres' Q t1ustre. e revmo. �llv!o,.;;Jl aVlio Nação, sr. dr. Getulio Roite :. A criação maxima Richlin. Rua do' Principe.
'

fone, 3,34. JOINVILLE .

sao ás prImeIras horas de Satle�, dIretor do_SemmarlO zobre a loglaterra Vargas, tendo delibera· do Cinema Nacional, com .----.-----...;.---..;;,.;;..;:.;.;,;.;.;.=;..;�

1'J42. ,

de Lorena, em Sao Paulo. II' do eomu�}j,ear ao presi, "Cast" completo do Casino "

.' ,

Indu'str.'·a d'e Ca',1'rados .,Lon)d�s, 20 (U P.,.ame- ��:,t�r.dF;8::�0�O�:!: I:����tl!�adda:a '!Indústria de Calç';.d'os
, ,,' !r' n�0!1a .

Um comuntcado ,velt, que o Brs'sll estava I ,..,'

Gosch IrlDa-os' Si A ott�lal mformlj, durante a solidário �com aquele Cblnall Gosch Iran·aos S A '

, •• noIte de. 19 pat'a 20, nen psis em virtude do ata com Pedro V F"
• •

.

Aviso aos subscritores hUb avgo_ inimigo' voôu I que �as Forças Arma-cisco Alvas D����ha ���= I

\ , ,

so re 'a ra Bretanha. 1108 mp'onicas., lista, Irmãs 'Pagãs, etc. eie. I Avia0 aGI subscritores

Pólo presente; säo cODvidàdQS os Seohores
8ub'critores de ações da Scciedad'e Anônima, 8ei, 130.��c'lll:::�ac..c�.o��c,;:::..=�c:u,;;.C*C)'�,

• '-
b �telO Pfdeseme, sÄo convfdlld(J� os Senhores

IDa referida, para a ,primeira Assem'bleia geral que
,,' �c:::1113 SU Cfl ores e ações da Sodedade Anônima 8cl.. c

terá por fim a nomeação dos três peritos que de· O A C T I C
"

"

O m� mencionada, para aCsegll�daA88emblét�"ger81,
verAÓ 'pl'oce,Ger 'li aV8liação_ d08 bens e direitos O Om p. ' e e Ion ica

.

CatOar I' n'e nse' 00 qua terá por fim () exame, ij_!llc..,8São·e aprovaçãO'

com, qué todos' os subscritores' preten dem
do laudo de avaliação dos -beus e· direitos 0001

realizàr e integralizar o capital subscrltu, ,na for-' O 9ue todes 08 Btibscl'itore� ,pl"ete..n.dem reaÍfzllf e

maçAo' da Sociedade"cuj.a Assembléa deverá rea. ,Cumprimenta seus amigos' e favorecedures " Integralizar o .capital sU9Bcrlto na fo,rmaç40 da

Uzar;ee' no diö lO;(d9Z) 'de janeiro pTóximo vin-.·
\l Soci'edade .. cUlll ass,embl�ia d�verá t�r logar no'

dou�d, jleli\8 10�'(dez), horas, nesta cidade, no es" desejando-lhes Boa&. Festa-s
-

e 'um', f'ell'z e
o- dia lQ (qUinze) de laneiro. proximo Vfn�(Hlf(), pe·

crltório, k,'.tirma (los.ch ·Irmão,.
" O la8,10 (dez) horas, nesta cidtl:d�, no escritório da

oi' J8l'sg,uá, 20 de de,zembro de 1941
. a ,Iirma Qosch Irmlo8. '

,.,
'
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•

Dr J8raguá, 20 de dez-embr� cl� 1941
.
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:"',Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ft-'

'tI

e �ltem,e5tar w'_'=_"

á sua' família
··tl�

�

,..

RUa do Princi,e: .i ;;;:Jê i D'Y iI! _e';
..

-T. rs �

i� fi !2l'.• f 1:::3

v
, ,

, ,

"

Durantáo 'mes"�:·.
.. '

'j I.

"de Dezernbro' Í<

," ,
,_. l

'

,�'Urnnde8 oaixag: ô'rrf 'lodo . o: estoque-;'",I, \' t
() , .

, .
. ,I� f' itIiiKiimii3IlAA "�. ,

FIIO_ ,iR _�"

$,edas, as ultimas""noridades "'�.

'"

J .'

,i:;' e, •• , r:
..

'

. .

recean�chegadas, r. .

,Tafetá" Organs.e' RoDlen"I
' 8' '.

�' ',�··r.'as- 'ultilDas creações para v.�s�ido� .

�
,

_

(
f l"

.....
(

.

ide: baile

r

}.t .1'

-r- �, i", ."

,�p,a,;";'1

D�fe���.� ".,

"dade' e
,

l-) ),

uülida ..

Ràdi,�i.
Zenith

'r l
.

n----......--!,....;---......�..-;·�"'·
fRACOS E ANEMICOS I - ,

Tom.em;.'
ViNHO'CRf:OSOTADO

A partir de :5$,0,0O E�"",__ ,

Tosses

Re.sfri'"

,"1�ró'! MÃE! J I1'O'â(, .
.

Todos d�vem -usar .;
.

Flllxo�SBdatina
,r ,f \ v,:,'', l J 1

(OU Regulador Vidra) .. • '

I, mulher f evitará
.

dôres_
AHvia ':88: cólicas uíer'in�s'

E�tabeleci�ento Livre de iEnsino· Secundârio 'e
Comercial, OffidaÍisado, Com Inspeção Permanen
te do TOoverno Federal. Mantem: Internat;, Semi
internato e"Externato. ENSINO LEIGO.
�,'�'

.

CURSO COMERCIAL OFiCIALIZADO (Noturno)
Cursos : ' Ädmissão e Propedêutico
Cursos Técni�os: CONTADOR E GUARDA-
LIVROS' ':"

:'; (Os diplomas fornecidós por este estábelecl.
rnerÚo sãó válidos ern. qualquer ponto' do
páís.).' ,

�scpi�. REMINOTON OFICIAL:- .' ',"11

.. (ÁULAS DIURNAS E NOTU�AS) , r.
,

Curso "Comercial Prático '. pela sua 'comprovada efica-
• .., da é muito receitada. DeveÀ'ulas de:' Dàtil'ografia, etc.

,. �

ser usada com confiança
Porque '

MUITOS DÃO PREFERENCIA AO In' Fluxo - Sedatina
stituto "BONi JESUS"?!

. Encorítra-se em toda
Porque é .um estabelecimeto de ensino de pr-imeira

. ,
.

tordem. O único que mantem Curso SECUN,' . par e,
.

,... DÁRIO E ('OMERCIAL OfICIALIZADOS, no � I
Uc D N S P n. 67, de �915

"Norte do Estado.
'

",
-------_...

Porque todas as di'Ciplinas, são lecionadas por proíes-
sores especializados, técnicos de reconhecida
compêtencía, .,

"

Porque os alunos diplomados pelo instituto, "BOM
.

" ].ESUS" têm-se salientado na vida prática com,
provas 'de competência e capacidade. -

.

'P�rqu� no Internato do Instituto "BOM JESUS" OS
,� estudantes encontram a maior comodidade, Hi-

,

-

" giene. Alimenlaçãó ótima. 'Campos" esportivos.
. Biblioteca selecionada, etc. etc.

. , -e

Peçam" Pros'peto's â" ßiretbria ao Instituto "BOM
JESUS". á,Rua Princeza Izabel, No, 122 (Ao lado
do Temp]o Evangelico)

"

..

)OINVILLE -:-ESTADO SANTA CATARINA

VEiVDAS A LONGO PRAZO
( .

Escrophmoae e

laias Relogios � Faqueiros -: Poreäanas i-- Cristais

Opticá '7- Biioter�Çls"�f'r;Emprega-se com vantagem,
paríl combater as ii regula- ,

fidades 'das' funções· perió-
dicas dás senhorus

.

É calmante e regula
dor dessas funções
Fluxo .. Sl':'datina

..

, ,'1

I,'
."

.Rischbieter l&'. Gestwicki ,

I. Pale�
'r ._

, 'precisa .. se \,1ma. Informa

ções nesta redaçã�7':
,t( '" ·1'-

. RELOJOARIA' E OU;RIYESARIA .

, " � ... l·

i, rI' . »: r \
c. Postà!, 18 ., "

.

}-r--"! •

Blumesau
. May�rle,
Boonekamp

ORGANI/'MO f/GO
meL�ALClflAll�O

"Baile de São ) 'afamado por sua qua- '�

Silv:e�tre'�' lidad� superíor e co- :
Agu�ldem o magistral 'e IlJheCldo d� !oda parte,

'I

sunt!IOSO baile de -São Síl- e um aperttívo sem 1.
vestre.' que realizarão, ern gualao a.lcance detodos
conjunto no Salão 'Buhr, o. ' .,"

' ,

. Gremío das Rosas e o E. C.
.

Br;asil." '

z:.!; B. �. Inscreva-se no
'

quadro social de uma -des-'
sas 'sociedades para assistir
ao' rêferido I;>aile.

l V. S, procure fazer uma ca-I..derneta da ·Credito Mutuo Pre
dial e faça presente para seus

.

filhos ou esposa. RESULTADOS .5Y.RPRéft1PfNTfS. ,COM POUCOS VIC{RQs. ,
"

NAS ANEMIAS, DQENÇAS DO ,PEITO, FRAQUEZA,
"

,

. ·Milnões.
de pessoas tem usado COlD,
bom resultado o popular

.

depurativo

E.LIXlR�ij14 .

CACI-IORROS POLl�
, CIÁIS LEOITIMOS
oferece

Rf.INOLDO RAUI

....

--�-'I
�

I
,�, q I

,
.....,'

..

Casa SODls

AVISO'DESPERTE A BILIS'
I

0'0 SEU fl�ADO I Dê ordem do sr. Prefeito Mu,
. :.)1 , nicipa1 Substitu.to, :aviso a todos Ap'rendíz

. Sem Calomelanos-E Saltará da' os interessados, que as contas, .. .

notas, faturas, etc.', a cobi'dr des De jan\_:lro prOXtmo emCamaDispQstoParaTade ta Prefeitllra e illtendencia Dis· diante ad,itamos üni aplcn
: !Seu fiJrado deve dei-raJltar, diarfa- t -tl d H d

-

Plente. no �stomago, um litro de bilis.
ri �., e

I ansa,
, liver�o ser a· díz 'de tipógrafo. Escusado

.$e a bilis não corre livremente. 08 pr!: sentarllJ s nas respectJvas, Te· .

t<
-

. te·,
"limentos não-sio,dige1'Íd08-eapo<li'e-·' -SOUTllli:as"lItê"o'dtll-27 do·córriri.' ·ap-Fesen �-se que,rn nau.. -

.cem. os gazes incham o estoma�o. .....'.mes,. i�,prlltérivehh'enré,� afim nh-a�a(j C'H'fmos o curso pri'Sobrevem a pfisãb de ventre. Vocla .ç

lIente-se abatido e como que envenfto d,e que sejam regularizadas em, marie.le ("seja der- boa con.
"ado. Tudoié ama� e a Vida é � ,tempo. dtita.·

-

PlÜ;;;!i�Ímples evacuação n-' toeará I
a enusa. Nada ha como as'amoBa. P f't M" I d J

• -"----------

l'illul,,!! eARTERS para o Figado, rI: el ura _!lmclp� e �ragua,.
ilara wna acção certa;'Fazem correr em 10 de d'ezembro de 1941,

,
'. .. &lluga.....ae .

livremente esse l�tro de büÜl. e v� j 'J
.' IS I íIa' �CIJ

.

lIente-3e dÜlpósw para tudo. Não cau-

,am damno; sio !,ua-.:es e co_ntudo são

I'
',João da' Silva Neve'á ,,�, t.., :

aravilh.o."'.as.pararaze.r'a.bii.,i8correr
c"

"" umacasa. Tratar comopro
emente., Peça as Pillul.. CAR-
S. para ° Figado'. Não aeceite pelo Secretario. prietario.:,·, .. .

�� �r�� 3�090 .:, .• ,.. '.,. ,
.. ,.

.

R�;INOLD0' 'RAU .

•

"'--::"-'�" _' ".'",
.

I�,
:.-.;.."j ".",:",," """"""::'

Quando V. S! preten·
der adquirir �rn presen
te, prqcqre à
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W. Weege &: Cia. Ltda. Bernardo Meyer &: Cia Eurico BIosfeld e FrederJco F. Moeller e

Industriais Industriais familia íamilia

, .

Edgard e Alex Barg Alois Stueber João Crespo
Luiz Gomes

Casa comercial e famíliaBarbearia

,

Hermilio Cardoso Carlos Hafermann João O. Mueller Jacob Andersen

o' e familia Farmacia Central e família e familia
.

,

Carlos Mey " Ignacio Leutprecht Seme Mattar Roberto Mielke Sobro

e familia e familía Casa Marly Açougue

Bernardo Grubba Dna. Francica Buch Rosa Porndorfer
Cinema Buhr Franz Kubin

Casa Comercial Casa Sonis Dentista

Carlos Hass Max Wilhelm José Ersching
Engenho RAU Limitada

.

Casa Comercial Fabrica de Bebidas e familia

Banco Agricola e
. Max Meldola Francisco Fischer Jnr . Artur Mueller

,

D

o Comercial de Blumenau e familia e familia e familia

Renato Sans Ney Franco - Mario Tavares Paulino Natal Bonin

e familía e Senhora � e familia e família

Victor Gaulke Leopoldo [anssen Roberto da V. Coutinho Dr. Tiago Ribeiro Pontes

e familia e familia e familia e família

'"

Hans Loss Paulo Plastwich ccar Schneider Gustavo [erke
e famiIia e familia e familia

.

Auto n. 502 - Tel. 47

_.

Gosch Irmãos ��������������������, Dr. Luiz de Souzaiii 111
Fabrica de Calçados � Boas Festas iii e Senhora

II] lI1 . :

Jacob Buck
Ifj

e uan feliz e
(§l' Tufi Mahfud121 111 ..

(

e família f!I III e familia
,.

l.tI prospero III "

� lI1
-

I "

,
Roberto M. Horst I§I Ano Novo III
Farrnacia Nova I§I fII Vva João Doubrawa

-

(ii desejam liJ ,

111 �
-

José Emmendoerter 121 .

f
iii Alfredo D. janssên

, I

e família l§I·aos seus amigos, re-lil e família

II guezes e pess�as de 'II
José Petérs 'li) ,suas relaçoes III Alberto Dutra

e'familia f§J. , (I) e famiIia
. �111��������I11�������1II111
n

José Antonio Ribeiro Alidio Stulzer C deOliveira !"Ialla Ernpreza Auto Viação
. Mario. Nicolini

e SenhoraDentistas e família Catarinense S. A.

Kassner �& Bruhns Roberto Horst
J

Oscar Matthias Wolfgang Weege I'

Comerciantes Padaria Corôa Hotel Central e Senhora
.

Nestor Luz Wa.lter Hertel José Antonio de Mattos Leopoldo Mahnke

e família e familia e família e família
,

.

José Bauer João Marcato Adolf Herrn. Schultze Alfredo Klug

-e familia e família e família Padaria Nova

Ernesto, Lessmana Emmerich Ruysam Leopoldo Reiner Empresa de Transportes

ferraria e família Tipografia Avenida Frenzel S. A.

Ricardo Rodrigues Ta- Edmundo Emmendoerfer Alfredo Meíer

vares e familia Auto n. 506
MaxEggert& Filhos Ltda.

Barbearia

'�

��'
Carlos Albus Erwino Enke Frederico Vierheller Irineu Schwarz

Casa Comercial Bar Avenida e Senhera'1 ...",...., Hotel Becker
,

,

c_ Dr. Waldemiró Mazure:' Angelo Rubini Angelo Beneta Otto Schneider

e= chen e familia e familia Hotel jaraguã e .família
� w--;

., ..

Bruno Mábnke Paulo Bruno Wunderlich
janssen&: Cía. Torrefação e Moagem

Oficina Mecanica
A. de Souza

de café -

i

Heinrich juette Industrias Reunidas Leopoldo Drews Honorato Tornelin
Torref�ção e moagem

,

..

de café jaraguá S. A. Aute n. 503 - Tel. n.4 e familia

Anton Zahl.er Arnoldo Schmitt 'Adão Maba
' -- � �, " r 'I
" . " 'Waldemar Rau

'.
,. �

,-

e.familla i' Construtore famma e família

.

Pedro Pedroni 'Roberto Marquardt Alexandre Haake
,

.

May &: Fischer ,
e familia Dentista Casa comercial'""""

. , ."",

".

\

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

TELEfONE n, 155

I OrontesmaiaI
li REPRESENTAÇÕES
B DESPACHOS FERROVIARios E MARITIMOS - REDESPACHÓS
I ,EMBARQUES

.

I SÃO FRANC:ISCO DO SUL Estado de Sta Catarina, Br?sU IB .

ZZ2��m$lí-iZt·E����&.YPZl-1lW3\V·m__tilZiQI1Bí;&VRB

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorío • Avenida Getulio Vargas, 160

, Residencia : Mal. Deodoro da Fonseca, 814
I· Telefone, 34

Wagner Boonekarnp
CUMPRIMENTA, DESEJANDO A TODOS OS

SEUS FREOUEZES E CONSUNIDORES
BOAS FESTAS E fELIZ ANO NOVO.GASA MAHLY

Lenha picadade Seme Matfar

Artigos para homens

Calçados,
Chapeus,
Camisas,

-. Casemiras,
Gravatas,

. Brins, linbos etc.
Artigos para senhceas
Sedas 'lisas e es..

,tampadas de to..

. das as cores.

Sombrin�as,_ etc.

PERFUMARIAS

'ISabon�tes, �tc.

IArtigos al i
[rn e rrt

í

c l os,

lem g e r a L
Fornece a domlc!
lio, Pedidos pelo
T e I e -f o n e, N. 55.

Aproveitem bem o seu

dinheiro comprando os

artiges que 'Ihes são ne
cessarios na CA S A
M A R L V, a rua Ma
rechal Deodoro, 673.

. fornece a domicilio

� Jaossen Breia.
,

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

"fämdmsliite
.livrei-me de Infla Tosse

,

rebelde e violenfczll
;;;;;;;.;�;;.;;.;;;;;;.;,;.;��--....;.;;;.-....,;;

Um valioso atestado söbre os efeitOi
,

do Y.arolle Iess

ttRMENTO.
'\,\tDEIROs .

_

Não há melhor coiuprovação da etí
cicia de um medicamento, do que !iS

['coprias opiniões dos que já o usar.un,
t: ;,::;:..:jnl ':�,;!I10 a declaração acíma, JQ
�:._. C, C. �L do Río, 'são mümercs tis
8 !e.<lúdos .söbre a ação poderosa cio
XQ"ope Toss no tratamento das tosses,
SJ'i_:;es, resfriados, bronquites e eoq Ui i..;.;.
e.�jC-. pc�� o Xarope Toss é ccrnnov.; }."a
elementos de ação conjunta SUl.Wf� J!8
vias respíratorlas.

O Xarope.Toss não contém narcóticos.
nem (C!m contra-indicação. Póde ser usa
do com segurança cor adultos e crianças.

GOlD seus elementos perfeitamente do
sados e escrupulosamente manipulados.
o sarope Toss urúa söbre 8 Ilora iu.cro
bíana, por sua ação aurlsséptíea. Elimina
as toxinas, com seus efeitos nos íntesií
rios e nos rins. Regnla a circulação sau

guinea, pela branda ação tônica söbre
o coração. Age sôbre o r�e(;an.i;,;�o da
tosse, como calmante e sedativo e for
talece as mucosas da traquéia e dOI
brônquios. Seu sabor é agrauävel. .

Combata suas tosses, gripes e restr ia
dos com o Xarope Toss. Aflqnira boje
um vidro e defenda sua saúde, logo noa

primeiros sintomas destas a!ecçõe" das
vias, respiratorías com a ação segura
deste medicamento eficaz. Vidro: 5$",[,0.

Clinica ,9 Cirurgia
dos

Illios, Ollyido� Nariz e Garganta
Dr.' C. Bernardi

OÇlJLlSTll
Medico da S. Casa e do Instituto de Campinas

-

São Paulo
Receituario de oculo.; operaçi� dos olbol: ca..

ta,rata, Ilaucoma,pterileo,strabismo (olbos va ..

lOs), plastica das palpebras, etc.
,.

Operaçles dos ouvidos, nariz e lal'lama: Ma...
toide, plastica do pavilblo, cornelos,lepto,a.....

dalas, polipos, sinusites etc.·

Tratamento do estreitamento do eso'.o
(mal doellla1Io),operaçies do bociO'

(papeira) eee,
.

Estará ein Jaraluá de 1 a 9 .

.. de Janeiro de 1941

I
Nota: PedMe aGI doeata ._.;4_J- ler

operado. .ue cODlpareçaaa ao.' prllaeil'Ol ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ccrrdo do Povo �. x - 24 - 12 _ .. 1941
,

�e�jtu� �unjcipal de Ja�g� �aDsB C(lm 50 ß�. Idem, idem 1 de

oad�!������I�Imp, s/Exploração.Agric'ula e Industrial:
, f�

,

- I
•

.

• .

. li

ED ITAL
Para Jar/'jgll.á C,JU! 140 Ils. e I � . I
H{H!§a com 100 fls. Id1.3m, idem 1 de (�Ildd!;
��J�B��a�",� P�.:�:gJ6�':gl���e: id..em 4 blocos � asa

-

e ove I '8· I
Concurenoís publica pare torne '..

I
címento de matertal de expedíente, Imposto (je de Matanç1J>. . pera

.

de consumo e impressos. Je.!'t:\guá 3 blocos Idem, idem . 100 blocos !ll

,

Divida ativa �lc. em 3 vlas,
.

t1. íJ)
De or.íem do sr, Prefeito Municipal Substítu PlH'� �[H:Ient�n�:f),. Hansa �de.m! :�em 2 btocos � .

to' torno público que !',e ache aberta, nesta Se-) Taxas
de Flf�t:':",hz[l.ç,ão e lServIç_,� �� li. 1111

eretarta Municipal, pejo prezo d� quinz.e (15) días] ?lve,r,8?�,��Aferl?,�2 ?e Bal�n.,?ta8"Pe;;os. . ' ,� II ;J ":I
8. coatar desta, a coucurenera pública pare o' e Me;ho.u�) b�OL,:. em 2 VI.US Id� m 2 blocos 1$71\\
fornecimento de msteríal de expedíende, consumo Relaçã(: ae e;)!'i'(-:t-lpcnó.enCJ.1:l bh?�1) ,I�
e impressOB, constante da relação abatxo.

'

10m 1 vyl. Ideu., HH�m 3 bl\'co8 �.
As propoetas deverão vir em envelopes de. Pla.nC!lOeS - 8 x 1.4 x, 400 cms. '.

Ivldamente Iechados, I'VI8 quaís deverão COnstar madeíras do que.ddaue 20 duzh.«

.�cPROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE MA- Pregos: ��
TERIAL, CONSUMO E IMPRESSOS'.. - e Retão 9x9 4 mayofllabertas no dís 27 do COfl'bnt.1O't mes á!\1 10 horas, 27x84 8 C,1}.IX�f. fIi.'
nesta Secretaria, em

preseD.Q1-j
dos íntaressadoe ou 21x42 2 :;. I �� Rlla 1.S de Nowemb��oy ,498 J@J�iDWille �

seus representantes Iegats, reservnndo ele a. Pre 24x60 � � I'lheitura M.uD.icipal o dil'eit(o d

..

e rejeitar ás que não 19x33 3160 �,'3.Ç081;e convier. 11x2t.
. �

Fica concedido ao concurente vencedor t) Enxadas 8 duztas (1 DepOi&'!.I"'tarl·� dAli."!. �G���do'S
prazo ce 36 días após a abertura das propostus Enxadões ' , 5" ü� i:!I

_

g UVi::J a.l.m!il.I!Au,

psra o completo tornectmento dos materiais, com Picaretas rlPm dIHP" prmtHs
- 3. ". M

�

d 'D .. D

h Iexeçäo dos livros de Iançementosde Impostos e es Picaretas l.·;ffi P L:'� .� ,.:nx�.dL ·2 '; �� oveis e ..,.10 egrlO O. !'l

..taíonaríos cuja entrega deverá ser feita no menor Foices, temanho comum 1,1/2', i
'

praso ou no prazo a. ser combinado. Gados, tamanho gn lae 3 ' da, . Cia.. M. Zipper
RELAÇA-o DAS MA 'rERIAlS D;c, EXPEDIDNTE [il'.u!!ti:hoí5, tan; -uh I 1 "

. ." {õ.l!J,

V In. ,2:!. ,!.. i, Mata Barião, vei.'U€; 25 folhas � I.ffil
CONSUMO E IMP�ESSOS • , Cdvs' temanho ID'?di(l (� grp,ndp. 10 caixas � G d 'Ir:i b""'"

,.

1-·
r

Material: Mcu.ca Quanhd�d<e. Percevejos d;� ill\.Ll 20

CIlixa8.11�
� ran e li: a rlcaçao 'propria

PLJu�as d� aç02 1205 CJohpla n F b 6t cGalxo·�8 Almoxerírado an Prefeítrru Munícípal de Jara-

I � de· Movel·s est'o"'ados:!., estea-aprs preto [10. .'. o Rn a er r sa
guä em 18 d:\ dfZ'�mhro d.3 1941 .I. i3 �

-

Ilspis tinha-Copia 6311 Jüh�nn Faber 1 Grosa ' - J J

_ •••

Lapis Bi color 7.104 " "

2 Dzs. loao da Sllva ':leves

II dos e cot1cho-es.. IB h b d Pelo Alrr'()Xarlte.· li ..orrac 68 pa.mac. e t'-
esc evsr - "A .. B. R," P6likürr 1 Dz
Tinta preta 4001 " 6 LUror; Ga. Região Militar·

O""'�
o ,.,'finta vermelha J. A. Sardinha 2 Litroa tl roflue e 1I'1111i4"'JlauO sor#Tinta plL carimbos P!'eta Pelikan 1 Litros 16' C. Recrutamento J. A. Militarr de J�raguá �

" �i
Goma ara,bica líquida "Atlas" 3 Litros

� t
·

t t' t t I�Papel alm ..çu c/pauta "No.506" . 5 resmas Requerinu"!ntos Despachados: '�.' �/nlell O em at� -e a· OS
Papel almaço s/pauta "No. 516 10 resmas

.

Papel copia côr rosa 1.000 folhas Município de Jaraguá: De LeoDudo Nickel, c�r· � d P
IV-

hPa�l(Il cop�', . côr azul. cl. 1.000 folhas tUica.10 de reservÍ8ta de 3a. clitê.gO:i'ia., Seja retlfi- (� Be·· jn 0"
. I

tml!:lapel úficio - timbrado Papel apergaminhado bran cado ti< classe do requarente de 1911 para IA de II �
tm\

��\��:md�m�gg�1:'agl_��'er�:8�!�. 24 1���úo§ fO���: ��Oc:r�id��b�����e�1t��a��g��rh:���:)'::�e�:im�! li� Pa�am ho�e InnnmO uma Vlnlta I�·Envelopt,,,, clicio· timbrad.o Tipo "Bolsl}�' pa oficio, do pedido; De B(;rtold GU8wich, Wadislau CUZiKlS'1 � ..
."'L

•
_

H ;\,�,.. ._ .�

�
..pa.pel ap.�rgaminhado branco, sem marca, com di kz, AHredo Henzt>,n e Gerancio Pinheiro, t.odos pe-I i _ _.V il\"i _ _ _�U

�mimsões de 23. 1/2 x 10,1/2 ems. 500 envelopes dindo ctirtHictil'in de reservista de 3a. categoria. �l�
Envelopes carta (comum) . tim. Pape! aperge.m. Indeferido, por. sérem ins.ubmi8sos,dJ!i� cl&f:Hsf!B de I f'i"�

.

.

Ibr&.nco. s/murca, com fundo em tinta escura e c/ 1916. designado para o 13 B. C.; 1916, des'igoe.dn! � SEM COt"1PROMlSSOSdimesõea de 15,1/2 x t2 cms. 1.000 envel. para o' 13 B. C" 1915, designado para 05 G. A.I �
Envelopes comum,côres tim "Sa.lv!1dor 2.000" Dcn:o e 1915, designado para (i 13 B. C. respecti I �EllVelOP�S comum, em cõres

" V(.IIDtmtü; (l'''Vem �prü&et).tar-se imediàtsmente. De.� Venda�' � InDDO pra"'otim. pa.pftgt. üperariog "SalvB,dor" 2.000 Ricardo Maier, AlvÍL Geürge Wulf, AH'redo RiCilr- � i.7 g Av "
III •Folh�,s pa.pfJ.gto. operariado, do PQg&Jskz, ADgelo Muwl'(, f' CarloFJ Niepcw,,to �� .•

I��mp':18:�Pí�3i�!&�:� :lt.x 1.000 "

�1os ff.lz:3ndu �:�.'ilt!CO p�3didü. I�deferido, �OI' S(1re�li m. Pre.ros sem CODcorrenCla
, msubmlSSCf., )..;'1 13 B. C., cle�!Se!'l de 1905, 13 B. C., � '!S' . .,

33 eIDS. côr rosa 500 folhas cIasst: 1904, "e�pe('Uv�mente rtquf:irfjrr� prt'8eriçâo �ß

��:�����::� ���o 80 �ftclo
de �ime dir�Qm0D� as U���8, q:8D�� úW-��������

P<:p€1 carbono .•zul ?�::lr;:'n" ó�g ��l�:: i��';;;:��t�l�:r�I��f{::!{;;:F;�i!���� P��i: H�-t�1 «Jf� f1,ftgna'» i�iííJ;�loge-;;-- dJ!!!l!1'Alvará licença abertura: Bi.c/ GUIlherme Mfil'qUltrdt. Bruno ErvHw Olasennupp, lhO � .. Ö U AUGMENTA AS FO,RÇAS DEFENSlVAS 00)lis. 50 x 50 Conf, modelo 10 blocos RodoUo Borchardt, Linoß Braum,. AdoH" Reinke,l ,..' ORGANISMO' CONTRA':AS DOENÇAS OIlS:
Auto imp.mnlts, blocos c/fçlhas OHo GrsbDBl', _A.If:redo Flohr, Hsmiqu.e Carks Al I PrennetarlO • ßngelo Benelta �. -=- CRIANÇAS E DOS ADULTOS- I

de 25x25x25 Idem 20 blocos berto Engel, E:rwin BOl'chardt, AdoUc Borchardt, <.. ,,_.':_.�..:....w . __ .

't�

Papel carbono, dimensão de Walter Kath: Ricdrdo GeisJéI', Ricurdo Ktenke, Ri. BOd mesa. Bons qu<.!rtos
44 x 33 cms. "Pelikan" tOO folhDs � lb S h d R O C I

.

du cardo.üermauo A el'to c as e, icardo hl, Gmp eto servIço c res

Cd'Fitas pa. machina.s escrever, Rodoldo Butzke, Guilhelme Giese, Gustavo Mtws, taunmt. Churrascada todos re j to
em preta fixa, 13 rn/rn "Pelikan" 6 Kuilhelme Krüger, Guilhorme OhI, Emilio Wecker,

I
os ß(i.b�dá",,' e domingos.Minutas pa.telegl'amas, em Ed.uardo Geider, Emilio Mahs, .carlos Beling, Ber' _

fUNDADO NO A.NO DE 19f4 •

blooos de 2 vias Conforme modelo 20 blocos toldo Kreutzfeld. Al'th:ur üb I, Alfredo Strelúw,Al·'----------
Avisos de ÍmpostoJJ em atrazo Idem· 300' folhas fredo WOlftfldo Gutz, Albe:rto Briese e Artur Ro I DOIS HONRADOS Maior emai'; :lCi edibdo C?ube dI': :Sorteios do Estado
Autorização de compra.s- blocolil weder, todos pedindo certlilcadi\ de 3a. cutegofia.! .

, fLORlA:-JOPOLlS.
em 3 viàs Idem 20 blocos Indeferido, por não falurem Vern!lculo. (Búle,tim NEGOCIANTES RIP.. ViSCOâde t;l� Ouro'lpre'to, 13
Aviso de lançamente de Impos' n. 55, de 12.41 C. R)

.

I fslßbelr.cidris em Cerro eha- D II d' d DR '" " ...

ri � n··- t8 d ii' b d 1941tGS, blOijOS em 2 vias Idem 20 blocos Jaraguà, 17 de dezembro 1941 lo uniformemente louvam. o. nesu a o 04 ir, olonelO reallZ8ufi RO ulil
. euezem ro e

.

Alvarás· bloco:s em 2 vias Idem 20 blocos A t M H •

Blocos "A" pa. Prefeitura, em '1'
r �r. Ü er

.. 'PEITORAL DE ANOI- ..

CADERNeTA N. 5.271
3 vias, con. modelo, 70 blocos

Secr, J. A. Mhltar. resp. pelo expedHmte, )(:0 PELOTENSÉ
I Premios I�m m('icadoiDF, riO ,J;Üór d,? 6:250$000

Idem, idem. idem parl:l 6 Atestado que tanto eu como ,.

l'tl .
. d _- ,,' , t" 'd IIntendencia de Hansa 26 " E d i tal meus filhos temos feitos uso do... �Ol contemdP i" a teu•. merca, o,l.alS,,!TI r>(J.<;.,15s0$c;OO'OC)1 os fid va�:

)310C08 "B/",pa. Prefeitura, em. i PEITORAL DE ANGiCO PE- U.e seIs cvntose- UZICO os CmCOe!l,aml reis .'4 , a ca. �rne

.3 viss. conf. modeb 30 " O Dóutór Tif�gO Ri:bf.iHt Pont.es, Juiz de Di- ,LO�E�Sç, .formula d? farJ�a. n�5';i�rí���e�f:;:t" ao prtst<1nmt:·, Ernesto Wall Junior reSIdente

Idem, idem idem para a Intend-encia . reito d8 Comarca de Jafáguã. Estado de Santa ceuhco Dommgos da Sllv<l. Pm" li
,�

p_,
.�"., T' "

.

'

de Han"B 6" Catarina Brasil, na formad.a lei; �tc:� .' " t? e ptepara<!o�elo far,:?aceu- BONtFICAÇO[SEMM'.:."CAf)OR{AS'''OVALu!�DE R530$OOO
'" ,

F A Z S A B E
hco Eduardö C. Sequeira, de 11215 - Miguel Opuska, Fpolis.

Boletim 'de caixa Conf. modelo 300 folhas .

R
.

aos que 0. preSEHl- Pelotas, sempre temos �olhido, 4741 _ Deguard Hermann, Hansa Isabel

.

Cartões de comuni(}sções Idem 200 te edital_ .Gom o prazo de .trmta dlfiS vuem, ou ,o melhor resulta.do posslver _ ·194'33 _ Judite Laizer, Rio Negro
_ ....

-

Memorandum Idem 500 dele notICIa tiverem, ou mtep:J.ssar pO�Ha, q�e De V. C, Obr., João .Tfl?rd _ 7392 _ o.ervasio e 'eil Amaral, Sao FranCISco

Certidão Divida ativa, em estando de procedendo . ao Inventario dos beilS ���,':al Chato _ MUnlclplO do, 15�6987 _ )�rtur, Hbmdan� Plontpa G�ossaM f'
'

bl / 'Id 30 bl"'coB deixados por fa]ec�mellto de AQa Ehrnke Utech ,,' ,,:_
lL. _, ranclsc? e _t'a� a er�lra, ara

OC08 C 2 vÍ8IS e.m v .' l
.

- . " 8961 - Pute AVIla, Flonanopohs
Blocos para culculos _ tamaDbo e tendo SIdo feita ß aeclsração de Anua Ehnke Atesto que tenho feito uso dQ 14928 _ Rodolfo Egeres,'Jun;or, Hansa

18x33 eIDS. c/ ,.100 fla. 50 blocos de herdeiros, da finada, nos quais concta, Tecla PEITORAL DE ANGICO PE· '4169 _ Roderto Pedroso, fpolis.
.

'h LOTENSE do farmaceu1ico Do- 5083 R t J
.

Af À
.

B' uassu
Folha� pgto. funcionários pa. Utech,' como ausenh\ CIta e 0 bDltha a compa mingos da Silva Pinto com ma- L., -;. U e e ose. onso� monn:', Ig;
1l1tendencia de Hansa Idem 100 folhas l'ecer ou fllzer·se rep\'esentar, para falsr 8.(H1 ter. gni,f'ê9s"res·ultad·os pa,'a t(}sses

.

NO VAlOR ÜE RS 20.000

Envelope movimento caixe, mOB de dito Inventario, dentro 1Q prazo de trintn e constipações. :9725 _ Tefe�inha de Jesus Corr.eia, Lilguna, ,

tipo Sa.CO, im.pres8os Idem 200 e�vel. cihul neste Juizo, sob pena de revelia, E, P!:H'U' Podendo bzer Il&O que lhe 14559 - Achic� Soares de Oli'veira, Coqueiros
Orde,n-s de 'pagemento blocos que' chege aO conh,eeimento de tO,dos, mandou aprouver_Germano ....arton'es 4(143 _' Italo N. fords Avaipes, Braço do Norte

t d t l à f ri 1
.lU, • 14068 - !saura Cipriana Livramento, Tubarão

bm 3 >vi8.s·coresdif, iil'ern 5 blocos passar o presen e e 1 a que ser- 8; IXllpO' IHI U Cerre. _
Chato Municipíó do 13032 _ Altair Tezeliques, FpoHs ..

Folhas para balancêtes- gar de costume, e public!:!do no DiáriQ Oficial do Herval.
".

6858 � Guiomar Machado, João Pessoa

lotendencia de Hansa idem 50 folhas Estado' e Imprensa local. Dado e passàdo nesta Confirmo', este> ates.tado., Dr. . ,14520 __ê Odete Ramos, Camboriu

RequiEi�ão de ga.ztrlina-blocos cidade de Jaraguá, aos dez dias du mez de de- E L Fe!feIra de AraUJO (Fuma 13081 -_ Sebastião e José da Silva, Hajai
y '.

'1
'

.

t E reconheclda). 5607 _ Maria Selonque, Rio Negro .

.

em 2" VIaS, 50x50 . Conf. modelo 25 blocos zembro de mI novecentos e guaren ii e um. u, B d P b
.

b" d) T'
15894 _.- ,Carlos Pesaquer, arra as om as

Tiras pàrii berço de. matta-borrão Ney Franco, escrIvão o su cren; 'Asaras o 16· Licenç� N 511 de 26 z1e Mar,.

(Umen. 8x33 cms.,' ,1.000 tiras go Ribeiro Pontes - Juiz de Direito da Camarca». ço de 1906 NO VALOR 6É' RS -1(;$000

E t f
.

i I d d" fé Deposito- geral laboratorio Pei- 12180 _ Leni e Ondina Gonçalves, CoqueirosPapel alma�o c/pauta No. 22 5 resmas s a con orme o orlg na, o que ou.' torai de AI·tgl'co Pel'otense _;
Y

J á O d D b d l'941 3448 _: Osvaldo Oliveira Dias', V"lões·
Balancêtes 'Conforme modelo 300, folhas aragu ,1 e ezem ro e

P I R' 6200 _ Igrej'a N. T. da Conc,eição, Imbituba
LIVROS: hnposto Licenças O üscrivglo Nf:y Franco e otas, lO O do Sul

481:! _ luis e Avelino Ninhoque, Bôa Vista

.Jaraguá .' 25 folhas e v ende,se, em toda a parte "
.

049r '_ jo.ão Dacoregio Redigo, Grão Pará
'

H6nSa . 20 ". Conforme modelo 1 de cada :: ' 173�7 ,-- CIarinda fnacia Pires, .Fpolis.

Imp. de LI·c. Auto.6.·c.·cleta.M.otodc1das.
J '11625 -- Samuel' Jbão Vitorio, Tuba?ão

, 4856 '- Lino Schlighevein, Brusque
Bendo .Jal'aguá com 60 folhas e

-

15268 _ Uze Nigueler,Jjansa .

para Hansa. com 40 folhs& i.dem, idem 1 de cada . s\ (i!arn ... 14313 _ Alice Celeste Ferreirra, João Pessoa

Jmp. S/ Industriais e Profissões: ��rô.o"S OS J;./).� ISENÇÖES D�' PAGAMENTOS POf< CINCO SORTEIOS
para; Jarll'guá cüm 25 folhtis e 'l....�f<J r9� "..;

c. �\ �r 16523 I Antonio e José Edel1"César, Laguna
-,

;Han a com 20 fls. Idem idem 1 de cada -, ... � , ' .. , ("�� '6301 �. Honorato Francisco Fragéis, Tijueas
Jmposto Predial: ,

6552 _ Ivo Ioaquim Ad�o, João Pessoa

Para Ja.raguá 'J/ 25 Us. e Hansa

CA'SA SON IS
P R O P R I E, T A R I A

11326 .- Teresinha Monkes, JOinvile
com 20 r1'''. ·I.t,em, idem 1. D". IQ..'IUJ''c'I.....c.... Buch' Hirr;8093 --- ,Soqie�qade8 Recreativa ßondi-m, Laguna

., u
... • .• , ." .. 8720 - Robeua Silva, João Pessoa

Imposto Territorial: . .

.

" . I 2fi9 - Jr,>aquim Marcelino da Silva, Imbituba
!Sendo Jaraguá com 15 folhas Casa especialista em roupinbas para 'crianças, arma I 4787 _ Luis Bianquine, Hansa Isabel
e Hau. eolD 10 !@Iha8 IdeJ)1, idem � 1 de cada riRhos, lilJhas, fios enfeites. rendas, fitas, botões, etc.: !$ 7617 _ Jorge Santana, Fpolis.

!Taxa Fiscalização e Serviço Diversos: Mantem �mpr6 em stock um .beJp. sor.ti��nto_ c;l� ris- 16048 - Ana Escoloque, Joinvile

P6r �gIlá com i5 fls.e-. cos. para bordar, do� maIs DOVOS' modeloB. floria"nopolis, 18 de de�embro de 194! •
.

. HauEifj. com 151 s. . Ideih, idem 1 e ca a
"'"""'=-�"".'__� ISlTO: João Pedro de Oliveira Carvalbo,

�J!VRostO!.J.Jc.!!!5a C,arros:
.

..
'.

' 'Meias., de' seda para seoh _.

.. fiscal de Govt:rno Federal
'J>j:ll'� a�gqã't,p()�' 70 folhas e

. ,,-'4
'I

novidades, sómente' nà' C .... - -.. !Pr()�rie,t'a'�o9 't -MORE'IR'" {It CIA;

, 1

o )

Mutuo P·re-d ial
,

II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rua Rio Branco, 964

Petrolina Minancora
o Tónico capilar POl' excelencía

Destina -se a manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelésamento dos.cabelos,
Evita' a" QUÉDA DOS CABELOS e des-

trai a caspa, por-mais rebelde que seja. Eum
remédio so�e:ano centra .toda e qualquér
AFECÇÂ'Ü o DO, COURO CABELUDO.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
Produto dos LABORATORlOS MINANCORA

, ; [oinville.

,

BANCO AßRI�OLA E·COMERCIAL
r-Ó .:',

Matriz:Blumeou 'Je Blumona'u Filiaes: Joinvi!le,
R,ua 15 de lov.', U, ouu Joraguá,.iioiRónia
1ifucia em Mafra ::- Filias ,m insl: Rio do Sul e Indaial

Correspondentes nas' maiores praus ,do País

l
Escritorio e residencia em [oinvile

Rua Abdon Batista No. 109 - Telefone 683

.

Em jaraguá
• feiras

"•• I ".,., J".'" "."l1li ,. .

• .. I � �I ........ AI ...

IRES 'RIOS - ESTRADA NOVA

Dia 1$ fi Natal

GRANDE BAILE
Abrilhantado pela orquestra Kneubühler «Estrella»

Convida a todos .

'
,

O PROPRIETARIO

'Palace Hotel
.'

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- E' a pomada ideal
CURA TODAS AS
F E R (DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUALI

A Farmäcia Cruz,
.de Avaré, (S,Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA:t úlce
ras que :'.1fm 09141,conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [olnvill», curou com
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
'Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada: em muitos hospitaes, casas de saúde e

, clinicas particulares. .

AViSO IMPORTANTE: - A verdadeira «Poinada
Minancora:.. nunca' existiu a 'não ser em suas

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem ímítações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA»
, .

1 de JOINVILLE
.. -

Dr.Waldemiro Mazure�beD
Medico

Consultorio e residencia : - -Rua Marechal Deodoro

atende chamados a qUàlquer hera do dia 'OU ! ila leite
•.

,... "1

Banco Agrlcola e Comereial
de Blamenau'

o

Comunico ao eofuercio e demais interessados 'que
não haverá expediente nesta agencia no dia 31 do cor-
rente, por motivo de balanço. .

jaráguá; 20 'ffe dfzetrlbro de 1941.
MAX MELDOLA

Gerente

Corretores de Seguros em geral
Internacional de Seguros, Mutua Catarinense,
Albingia, Nacional, Segurança Industrial, Fogo,
Maritimos; Terrestres, Vidros,' Automoveis, A-

.

cidehtes pessoais
.: ACIDENTES DO TR"BALHO

LIQUIDAÇÃO IMEDIATA DE TODOS OS
SINISTROS

Comlssarios de avarias de diversas Companhias
IDfllla�Õe$: .velida Getlllio Varaas, 1.84 (lelefone 53)

f .'::-

t ,:,:��
�.� 4 ����:'::
i· "=.:
--

.

lo·. � '.t:,

!:;f�:

�.". ...
-

�
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\:

pelos.

RE! -'Victor -1�4�
A ultima I palavra em radios

PeÇam demonstrações
sem compr�lIÚ'so de

compra aos agentes
,

�
.

BI' Jordan & �ial
-,

Filial Jar�lIJá

.' �

GOfCK IRM�Of .

JL\·�L\GUL\ - fL\NTl\ CL\TL\RINL\

CL\LCL\DOL
,

, EXIJAM o SABÃO

"Oorreto'
NOEL)

-

J •

Estamos no Natal. Já se raum ouvir as cigat;,'qs, que
descem âos morros proximos. A Cidade recebe as cantadéiras vert

montague, e- as frondes e 03 iardins enchem-se de musica A' Côr
.

como quepalpita pela sincronização ão« tons .. ,N.at.all j1m�nh{í,
no seu giro ·anual de consôlo aos' quê. espetram, teremos pó.". aí o

bom velhinho Noel. '.
·E será que ele vem este ano? Confesso que não sei,

Nõs tempos de criança, quando esperamos um tomba:r,
uma caixa de soldadinho de chumbo, uma boneca de olhos mu�to

cumes, ficamos de olhos pregados aos vidros da ianeia, anciosos,
aguardando a chegada do velhinho simbolo cuja tarefa -que difi
ciltarefaa dele!-: é alimentar a ilusão.Depois(cl·escemos. Janeiros:
e mais Janeiros deixaram parairae outros tantos deeembros. Es
peramos então cousas dificeis.e complicadas. Às vezes, uma bo

neca, de olhos tambam aZUe8 ... Outras, um desejo mais alto; um
pouco de ventura, que sempre tarda.

E tanto aos oito como aos trinta anos, como aos' quare1li-
ta, a verdade é que cada ano mais ovelhinho lendario alimenta em

nós a ilusõo bemfaseja,

Ha, porém, os que nada alcançam: Os esquecidos; .. Aque
les a quem näo sobra migalha no banquete do mumdo, Os que
vivem á margem de todas llS venturas, Os que dormem em:

leitos toscos ou nas bancos dos jardins, exaustos e disiludido$..
Esses deixaram muito longe a itusao do velhinho·simbolo, Não
sonham porque para lhes sonhar e quebrar a cadeia que os li

ga d desventura. SÖ quem sonha pode ter a ilusã;o do ser fe
liz. Ele.s não sonham... Não ouvem os camtos festivos, á luz
das estrelas. Noél não existe para eles, por que Noél é um sim
bolo de felicidade !

Jaraguá

GIL VAZ,

Completou mais um ani Marilia Paiva, filha do sr.

versario dia 13 a Senhora Ary Paiva. Agente fiscal em
Helena Kellerrnam, esposa Laguna. .

do sr, Eduardo Kellerrnam, - Tambfm dia 30 pas
proprietário nesta cidade. sará mais um aniversario
- Fez anos dia 15 o [o- do sr, Ca! los Nilz.

vem Walter Carlos Hertel, - Dia 31 transcorre mais
do comercio desta praça um natalicio do sr. Sylves-
- Dia19 passou rnais um, tre Bartníkowski. zeloso

natalicio do menino Lélio funcionario ferroviario em

Reiner, filho da sr, Leepol Hansa,
da Reiner. .

- Completou mais um. Oasament«.
ano dia 20 o menino José, Realízou-se quinta-feira
filho do sr, dr, Renato Oa- em Blumenau, o enlace
mara matrlmonial da srta, Eloá
.: Também a 20 aniver Cunha, filha do sr. João

sariou o sr. João Mulata Jr. de Souza Cunha, com o sr.

comerciante em' Bananal. Raul Borboss da Silva.
- Ainda dia 20 fez anoso funcionario da Estrada de

jovem Afonso Stal, filho do ferro Santa Catarína.
sr) Martin Stahl, comerei- Após a cerimónia o jo-,
ante. vem' casal viajou de auto-

- Dia 20 viu passar mais movei até São Paulo; onde,
um aniversario o sr. Wal· terá curta demora.
demar Rau, comerciante em I

Tres Rios.
�----

�t;
- Dia 22 transcorreu a /' � 7�

data natalícia do sr. João �<ªlrüi)� "

Schrein.e.r? esforçado ge�eri· (1\\ � <ii o

te da fl!lal em nossa clda'lU IliIßml1ifl© r��1I1Jr.$ode da fuma H. Jordan Bt �_A'"'_'''

eia.· �;:s:":�.��.:��
- Transcorre sexta·feira

-

a data aniversario da exma.· » AN-1fi-S��f1.t, TEtl«
sra. d. Erica B. Bonin
digna esposa do sr. Pau-l _

Une Natal Bonin.
_.$.. _ ...

Tambem dia 26 faz anos EUI.II DE NOGUEIRA
o sr. Roberto Coutinho.

O r...cho que .m depurado
. DR. RENATO CAMARA o sengll& ele tl••

-

.ere,çifsl
Deflue no proximo dial Emprel.eI•. COIII "lei'. n... :

27 a data natalicia do sr.

dr. Renato Camara, opero
so diretor do Hospital S.
JOSé desta cidade.

.

- Transcorre dia 29 mais
um aniversario da srta.
Marga Senenhol, filha do
sr. Willy Sonnenhol.
- Tambem dia 29 com· .

pletará mais um natal o

jovem René de Paula, filho
\
do "sr. João de Paula, atüß'l
agentE! 'da estaçio, ferrovia
ria, dq Joinvil'e.

..

..
,

ftstejará mais um nata
Heio d.;a 30 a, gentil srtâ.

.r

.f.rld..
E••m...
Ulc;,••

1i1i1.M.nch..D.rthrol

114�. E.plnh..
Rh.um.tl....

Eacrophul••
IYPhIliN...

S6MPIIl o MUMO I ...
SIMPU o MILHOII •••

ELIXIR D� NOGUflltA

Cure' seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

I'aranada Nova
,

'

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortimento na praça e ,oferece

seus -artigos á preços vantajosos.
Rua 'Marechal Deodoro, 3Q

• o

Virgem Especi�lldade
& elA.. JOINVIboLE (Marca registrada)

O IDEAt',PARA COSIN�HA, LÁYANDE!tfÁ E LAVADEiRA.
�"" .."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


