
TelD novo diretor o
- Hospital "São /Jose"

os efeitos desejados. E
aqui estamos para incentí
va-Ia dando lhe todo o

nosso apoio, como. aliás
por tudo que se relaciona
com o bem de Jaraguá.

O atual diretor do Hos
pital � São José», certarnen
te, já terá considerado a

necessidade que aportamos,
colocando-o dentro dos ob
jetivos da fase administra
tiva que lhe cabe realizar,
São votos nossos que a

nova administração do
hospital se faça, tal como

esperamos, acompanhando
o desenvolvimento do meio,
o seu progresso e as ne

cessidades ocasionais da
população. E o s r. Schmitt,
terá, só por si , docurnenta
do uma vez mais a sua

capacieade de trabalho.atra
ves de uma rara administra
ção zelosa e eficiente.

Em reurnao havida quín
ta feira da semana ultima,
do Conselho adrninistrati
vo do hospital -São José»,
foi escolhido o industrial
sr. Arnoldo L Schmitt pa
ra substituir. no cargo de

diretor, o padre Alberto Ja
kobs, que solicitara renun

ciaapresentando razões que
foram aceitas pela refenda
assembléia,

O hospital «São José},
até agora dirigido pelo
digno, vigario ja paroquia
com solicitude e interesse,

,

encontra no seu novo dire
tor a mesma bôa vontade
e o mesmo zêlo para con

tinuar a sua obra de be
nemerencia, sobremodo so

bre.humana, que ja se

impôz á admiração da ci

dade.
Não haverá, pensamos,

na parte administrativa do

Hospital, solução de con

tinuidade
O industrial Arnoldo L.

Schimitt, homem da inicia
tiva e sobretudo de cora

ção está perfeitamente a

altu'ra das responsabilida
des do cargo para que íci
escolhido, O Conselho Ad
ministrativo do hospital an
dou muito bem. Homens
de a-ção, pelos imperativos
de sua vida de trabalho,
ao Sr, Schmitt, não será
dificil positivar os melho
ramentos que ainda se fa
zem mistér, para uma me

lhor �ficiencia do estabele

cimepto, tornando o capaz
de satisfazer, _;., boa qual
quer ocasião, as necessida
des da população. Não ha

- duvida que resta muita cou

'sa a fazer, Muita. cousa que
'não foi possivel ainda rea

Iizar, pois o hospital tem

poucos anos, Não parece
um aparelho de raio X,
in dis p e n s a ve I, já tive
mos ocasião de fazer sen

tir por estas colunas. E é

urgente que se procure so

lucionar esse publema, as
'segurando se meio facil a

dignosticos precisos, em ca

sos graves que sempre 'apa
recem,

Nã o precisamos refrizar
os beneficios que a popu
lação presta o hospital, e

achamos que uma campa·
nha bem orientada surtirá

Dr. Ribeiro
Pontes

Fez anos hontern, o dr.
Tiago Ribeiro Pontes, inte
gro Juiz de Direito da Co
marca, No noticiario usual,
sem acabamento cuidado.
não cabe o relêvo das
qualidades de espirito e de
coração do atual Juiz de
[araguà, pela projeção que
o seu talento e a sua cul
tura obrigam e que, como

nós, toda comarca admira.
Não queremos, nem de

leve, atentar contra a sua
modéstia e a sua educa
ção de homem de socieda
de; modestia, aliàs, que
enquadra muito bem os do
tes incomuns do aniver
sariante de hontern.

E ás muitas felicitações
que recebeu por tão auspi
ciosa efeméride, pedimos
licença para juntar as nos

sas, simples, porêrn, since
ras,

I
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Lenha picada
.-fónlcce a domicilio

lanssen l:fCia.
Pedidos pelo telepho

ne n, 53, ou na Casa
May Bt fischer.

.," ;
i"�

Dtretor-proprretarto . HONORATO TOMELIN _._ Caixa Postal, 12
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Sabado, 14 de Fevereiro de 1941 - S. Catarina ..'" N. 1.111
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Ano XXIII Jaraguá ,

"..

-.- Redator; joão Crespo

"',.

PORTO ALEGRE, (/1.- mana.Lembr::-,se os sacerdo

gencia Nacional) - O ar· tes que no dia da sua Ord�·
cebisoo rnetropolitano D. nação prometeram publ�.
João 'Becker d i r i g i u, camente aos seus respecti

r- uma circular, ao clero e vos bispos obediencia e

fiéis, fixando normas a reverencia de modo que
serem seguidas em face do em virtude dos seus com

momento. Nessa circular, promissos estão obrigados
o mandatario da Igreja do a aceitar os avisos e cum

Rio Grande do Sul diz prir 2S 'ordens superiores
que ê um fato histórico eclesiásticas.
inegevel que a Igreja Ca- Submetam se, pois, to
tólica sempre tem ocupado dos às ordens certos de
de alto relevo na vida da que cumprirão o dever re
nação brasileira. Ressaltan- ligioso e patriõtico o que
do as palavras do presi de fato a qualldade de bra ...

dente da República, de que I' sileiro
e de católico exige.

"no Brasil Colonia, no Bra- Se a Providencia estabele
sil República, o lugar da ceu no mundo a sociedade
Igreja Católica está mar-] civil e eclesiastica, conferia •

cada em destaque- como ldo a ambas o poder de
fator preponderante da for I governar os seu súditutos,
mação espiritual da raça, e necessario tambem nas
e suas doutrinas e ensina condições atuais do Prasil
mentos constituem a base obedecer a um e outro po
da organização da Familia der, do contrarie esses en
e da sociedade", O Ar- sinamentos de imenso va

cebispo acrescenta que na lor social público não te
'Situação atual criada pe I riam significação nenhuma.
los acontecimentos inter- Acresce que nos governan
nacionais o elemento cató tss, dos poetas elevados
lico e fiéis deverão cola- em que se acham, divisam
borar com os poderes pú e descortinam melhor OS
blicos , principalmente na perigos que os súditos, por
defesa da liberdade, da in terem horizontes mais am

depedenciae soberania po- pios e extensos. O irnpe
Iitica da Patria. Salientan rativo do momento impõe
do que o governo brasl a obrigação de fazer agir
leire, em face da gravida os genuínos sentimentos
de do momento, baixou de brasilidade e de catoli·
varias instruções, recomen cidade. Já num artigo in
da o arcebispo que diante titulado <O Momente Ame-Sôbre (J momento pr: - rnarnente constítulda, pavilhão - o nocional. dessas determinações seja ricano>, por mim publicado

sente, o governo da arqui Assim, que não duvida- Patriotas, que podemos e inteiramente suspensa a pre- no diario cA Neção> emdiocese acaba de envitar mos que os nossos caros devemos ser, e até como gação em Iingua, das. na- 25 de [eneiro, dizia: «E 'na
ao çlero e Iiéls de sua ju diocesanos secompenetrem, os que melhor o sejam, çêes com as quais o Bra- situação angustiosa que os
risdiçãe a seguinte circu desde já, da circunstancia nada impede se espanda sil rompeu relações, quer povos atravessam éde abso
lar: especial do momento. E, I e devidamente se manifes- nos templos; quer em ou- luta necessidade que .a na
OARCl;BISPQ METRO porq_ue compenetrados.tam J te Otci<ilOSSO amor I depois 'tros lugares, onde se rea-' ção brasileira sem discre-

�.;..__ . POklT-A:NO, Dê fEORIA� bem unlõos, e dlscípllnà- de Deus e' da' Igreja, a lizern atos religiosos. A pancia de nenhum dos seusNOPOLIS, Ao reVIDO. ele dos. Sem criticas, nem ter' nossa 'pãtria terrena e+ o circular é um documento componentes rodele o seu
ro secular e rogular e aos giversações. nem dessentí Brsail. destinado a repercução, preclaro chefe, aceitandofiéis de sua amada arqui mentes. O que o momen- Florianópolis, 5 dê fe- da autoridade de quem as suas diretivas e cumpríndiocese, saudação, paz e te comporta, (10 inves, e vereire de 1942, a di:ige e da qual desta- do as suas ordena que só
benção. em nO$W Senhor

I
unfão, _disciplina, colabo ,Em nome e por ordem camos ö seguinte trecho: visam o be-m e, a filicidade

Jesús Cristo. rll'ção,
� -, de- S. Excia. Revma,: "Não se esqueçam os re· dos seus jurisdician3dos..

CIRCULAR Brasileiro, pois. todos te' (A) Monsenhor Harry verendos só.cerdotes 05 Hoje acrecento ser preciso
Como é sabido, o n05- mos'o verdadeiros é único Bauer, Vig�rio Geral. cafólicos de que os erros' que todos os brasileiros.

so pais rompeu e está de doutrinarias tanto do na seja qual for a sua origem
(dações diplomattcas e co zismo néo-pngão como etniea, formem em torno
merciais iaterrompid2s com ln,sti'uto Rocha LOUres oomunismo steu foram con, da Bandeira Nacional em

certos e determinados pai denados ptlo Sumo Pan- defe�a de sua honra e do
ses de outros continentes, Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos, tHice Pio XI de gloriosa seu presiigio •.
Não é óinda um estado naris e garganta. memoria. Portanto, nem

Dispõé de aparelhos 'Os mais modernos para exame qe sacerdotes nem católicos Aluoa"s'ede guerra, de que, porem SlJ,a especialidade. d t' 'd" .,partt·cI·P·l°" cessadas, cerno
' podem a otar aIs I elas

t t d
.Richlin. Rua ,do Principe, Fonp, 334. jOINVILLE b d at . 2 quar 05,- en ra a 10'foram, as, boas. e normais so pena e. rlilrem a sua

relacões da amizade e cor· fé. 'Essas ideologias são dependente. Tratar com
teziz, anteriores, verdadeiro,s venenos,. ve Emerich Ruisam, rua Ma ...

I Esse ges�o [correu co Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes nenos SU.tIS e corrosIvos rechal Deodoro.Registro Civi mo consequência, o empre. CLINICA ESPECIALISADA que se alastram pelOS es·

Ial��urrre;l��lro�i�Avãgo\?���. O Cbanc�h�r Os- ��fi�fe��:;;eSntc�����;:dJ: DC�;iiltó�o�!?�a���Nove���.� f:ri����:n!�Xi�:�dd�de: �ea�� COrral·O JO POVOtrito da Comarca de jaragua, valdo Aranha visando a legitima defesa (ao lado da Farmácia Orion) _ BLUMENA.U. santas e os ensmamentos I U,Estado de Santa Catarin�. Bra·
agradece propria e de seus interes' mais nobres. Quando osilo

ses, ale'm da ordem, har' Santo Padre Pio XI con lE'..tamos proce-
Faz saber que compareceram

dI' Da
em cartorio exibindo \05 docu- AtI Ih cinia e bom entendirnen .

enou aque es erros SaCI'
d d 'bmentos exigidos pela lei,afim

. O e egri1ma que em. - Falece.. em conse .. ais, �olíticos e relEgiosos, e.. o a co rançade st habilitarem para casar·se: enviarr;o� por ocasião to rntfe todos osACIdadaos.
o fez com pleno conheci das assinaturas do

'

i,

I Uso,
como se ve, de co

Edital n. t.303 do en�eramenlo da Cano mesinho direito, ou de gra quencia de um �ento de causa e conv.e!1'1 corrente anoo�����U��ISl e HILOE· feíenCl:l dos Chanceleres,
1
ve dever, imposto pela

I fi �I�� :r�st��:1.��Ci�J�����o I Anual 16$000.Ele, solteiro, marcineiro. natu· em .que teve destacada hora conturbada que vi, 10 pe de
.

otce
ral de Ind"ial, onde nasceu aos atuação, rectbemos �o vemos...
! �in:eg�s�ois��:�\cili����n��: ministre Osvaldo Ara �eglhmas, sobram nos

p.'
O Nq dia 28 de janeiro tin ,

.
,

E d S-
'

L moh'Vos. para acatar e' fa' ,.' ENY�LOPE do, Va.len,t.írn Rosa, decôr,
•��:nn�i�CO�ess:�do A�hoodeemAn:� nh�, em respos::tl o se

zer acatadasessas eoutras SAUDE t 23 d'd Hel �nio Hisi e de franchca Hisi gutnte: ' I providencias e altas dispo � i�J ,REFRESCANTE ��� ��I��i�O, qU���� p��s: Vnr 'nnC,IaEla, solteira. domestic�, natu- Diretores "Correio do I
sições. Motivos naturais. E

�� ADNIGTEIA�CT"IIDVOO ,va pela estrada Ribeirã.o '" "'.ral,de· In1iaial, onde nasceu aos .

d b t
.. .

�'
"o":�� �.

28 de fevereiro de 1921, 'dome- POVO" J araguá, am � SO' rena �rals, po�s, ô-00,4, 0";1' SABOROSO dos Hungaros, neste munt '

,.ciliada e residente neste (ii�trit(J Sinceros cgradecimen, sacerdot.es, ou SImples crls (���o�� It JJ cipio, ouvio qU,e. alguem o lNÁ KLUG, por êste meio" á vista, de cértose à Rua Nova, sendo ,filha de
t I

-

J t tãos, é amda pela nossa fé ".�cfPD?���O�" tU de� provocava assobIando co-_ dizeres e c,o,m.entários que. circulam, pela cl'dade,Willi Bllmk 'e de Ema Blunk. os pe ° seu amê:vt e·
que formamos o conceito '" '" f V IJ I1raguä 9-2- 1942 It'grama. , do necessário' prestigio aos .��. , ta�d:z::rmo�:��i��f�ar�se por .efstat pubhca �dtvertencla que ora faz, vemEdHül 1.304 (:) Osvaldo Aranh", atos da 'autoridade legiti. TAMBÉM EMVIDROSDE 3TAMANHOS quem era vio n'uma roça mam es ar o seguin e:

,RUY fELiPPE fRANZEL e
�.

'. � ,

QJA' bl'HEIUA GUMTZ
. 1.lZé',;:!iß::m:m'Z[l;1Z!����m;�2�m;7/�3Zl;�---it4"'«-E proxima Albino Lentz e ou ,,"'7,. ua quer pessoa que, apos a pu IcaçãoEle,solteiro,mctorista,natural de JE '

.

'
,

• tros. des.ta, 'continuar a :transmitir ,boatos ofensivos e����r�� f91�� �����:Ii��� �7 �� .�I
' End. Te��di��,�M�IA> I Após ligeiras palavras comentários d�sairós95 á minha bôa reputação,sidente nesta' ddade.'?e Jara-

'

. BORGES, .RiBEIRO" 2
travou se- uma discussão será chamada á re�ponsabilidade sendo devida-suá, sendo fIlho de F�ltppc Ale- �

A. B. C. 5.a Ed. 7dr; entre os do�s, desferindo AI .

t' d t
.

,

J fxandre franzel e de Malta Hud· ?IZ. ==- � bino um golpe de foice em
men e processa a peran e- a us Iça. -

ler t ranze!.. ., 2Zê; = Valentim que O· alcançou, Para conhecimento exáto da penalidade á queEla, seiteira, domestica, natu· � CAIXA POSTAL n. 34
� t' "t _.,

t d; ral de jaraguá onde nasc.é�. aos • Rua MánQel L., de Andrade,14 : 7L. decepando-lhe o dêdc mi es ara sUJei o quem ·.ttao qUlzer aen er � esta,20 de maio de 1916, domlclh"d" � TELEFONE n. 155 � nimo da mão' esquerda. transcrêvo O teôr dó artigo 139, do CódilJo Pe-e fl!sidente nesta cidade de Ja- � 12 Em consequen<;ia sobre nal, Titulo I, Capitulo V, parte que trata d� «Des,aguá, sendo filha de Guilherme JZG

O f4 m.
veio uma ,insfecção, sendoGumtz e de Emilia Sthwartz �

f'f�n ."�
"

ala I
Valentl'm recolhl'do ao Hos- Crímes Contra A Honra.»:

íGJ�;:g.uá,11�2�,1942.' I , V t;;-.I pital cSão J?sé�.'onde v�io «Artigo 139. -, l?ifamar'alg�em, imputan�
E para que,chegue 8? conne, �

� a falecer dOIs dIas de(;lols. do-lhe fato ofensivo. á' sua rt!putação:• ciri1en�p ,dt: todo� pa��el, 0. pre' � REPRESENTAÇÕES -!/l. A Delegacia de Policia PENA: detenção, ,de três meses' a um aho, e,,��!eltri�::�s�u� e:r�ál�6�I�C��� � DESPACHOS FERROVIARfOS E M�RJTIMOS REDESPACHOS � I abrio o nece's��io Jnq�e�i multa de 9Ll,inheFltps mil réis a 'tres c6ntos de,

de será afi]!:ado durante. 15 '"ilas ��. f; M fi ·A R cl U E S � to, ten�o pedIdo. a pnsao réis»:-� Si alO'uem sQuter de impedi. � � preventtva de Albmo Lentz, '," ,

C'mentl!) bacusc-o's para hns'legaes';m Ã T • 'r- " ur .

_ ". � O que já foi determinado J' g' 29 d
�

J" d :�1.' 9"4?"," A1·tur M'lfUer. , � S O fRANC.SC·J D",) S L. Estado de Sta. Catannö, Brásll � pelo sr dr Juiz .de Direito ,ara. ua, �{ am'IrO' ''! "'!:. Escrivão Distrita \' e OfiCIal do � ,

.': Sf§; C'
.

.;; ,<,�"
IN'Á 'K�L'f:�T,O'�j

"

Reg;stro Civil. !���&:m;�JZlD���mt�B&x:::r]Zl;7Zl;.��, d,a omarca.
'",' , ' ,<;9;.'r· ,- •• ','" ,".,

.--""""",,,"""'�"""""""���.............�_....

omomento presenteeaarquidiocese

A Circular de D .João&ecker
dirigida ao cléro e aos tiéis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Cel. Emilio Jourdan Jaraguâ do Sul

Está situado no melhor ponto da cida.de. Quasi vis-á
vis á Estação Ierrea. Dispõe de otimas aco�oda·,
ções e oferece o maximö conforto �os srs. hospedes.

Banhos quentes e Irios.

CONFORTO, HIGIENE PRESTEZA

ADVOGADODIREtOR 'DO HOSPITAL S. JOSE'
: ,_'","

I �

Operações, Doenças de senhoras,
" Partos

Escritorío . Avenida Getulio Vargas, 160
Residencia : Mal. Deodoro da Fonseca, 814,,

,
" 'Telefon'�J ,34

'

Consultas á qualquer hora, no '

Hospital ou no consultorio
, Procura ..se

'

� ,

Empregada
pura serviços domesticas em Casa de pequena família.

Tratar á rua MarEchal Deodm'o, 392.

em bancos escolares."

Rua Rio Branco, 964 Jaraguá

i:�;!�R:!�;�!�i:�1 Made ira em t óro s \,��::LÇ;3ii��': CrCI<nah�OaSS,eSl�l'nehc,,�,�;,����;n�:nS�d;S:,�f::a�"��;��:,'�ft":ii Blumenau .. - Santa Catarina fo:"1
, _"'

_

'

"";ll'�\g d.'({;Í;;c,- (Á

.. IIW
_

_ Mantem sempre em stock um belo sortimento de ris-
[! Tintas é' vernizes ...,'" Materiaes iJ Compramos de diversas quabdadesft

--------/
eos para bordar, dos msis novos modelos. <,

t;;iiiI
'.

� ANUNCIEM NESTA Meias de seda para senhores c, senhoras e outras
[! para pinturas em geral � Trator com a FOLHA, novidades, somente na C A S A S O N IS.

� Tin�s em bisnagas .� SO� IGUASSU' LTDA: . ��liI�lmlrIllfIl§l�Il?l��IfII9JIflIflIflIilIõ.ll2lIilI§JI§lIfI�1iHlil1!l1fl
� para artistas, � �IB)_ MO:,�HA -:�

.

,}ARAGUA�' "fi
r.i!õi�!l�i!1���D��!l��r.i�f4�� Dr.

-�al*::c:saZUl'«heÍ11 PO n i UDt O s E I e t r i c o.s',·· IINSTITUTO ."B,.,UM JESUS" :::::t::i:m:::�i:e::�I�uer, h::·;:'�::h:: ::0:::: I
b J .

I
_,_'_

,

-

,T m" I tniuer. C!,'o'/',' IIIEstabelecimento Livre de 'Ensino Secundário e
�"

lXl U � "'" � i IXIComercial. Officialisado. Com Inspeção Permanen- ,I"" D,"r'".:',,,: 'M'a'r': I-n'h',"'O'" Lo'-Jjo�) I9JriI".
:p

,

111191te do .Governo Federal. Mantem: Internato, Semi- ß I 1·lu'ml"nar seu lar.. sitio,' f:a"enda" ete,internato e Externato. ENSINO LEIGO. para l' -. ...

CURSO COMERCIAL OFICIALIZADO "(Noturno) :'.,"" ,'-' -,

A.dvogado ' ·m', Funcionar seu raeJio, IJCursos: Admissão e Propedêutico
.

_ Escritorio � .tesidencia '

em- [oinvíle [ti carregar baterias de automove�, radio, etc. .I?'"Cursos Técnicos: CONTADOR E GUARDA·
Rua' Abdon, Batista No.,109 - Telefone 683 111

'

IIILIVROS '

[í� TRES IA:!(Os diplomas fornecidos por este estabeleci- f.so t'!IO

�:f��Y' são válidos em qualquer ponto do
" l"�' 11 MODELOS I

ESCOLI\ REMINGTON OFICIAL .,: .

,-\'

� (§) I LiI(AULAS DIURNAS E NOTURNAS) I.�.'_· -:' �onsulta�: ãs: qu�n.��,s;fe�,�as, lJj _� __ :: ...... __COIQ . ,iiiCurso Corríercial Prático -

'Ii] ,.�

cidade de ' 'iiiAulas de ;' Datilografia etc.
li] �p�, '

121Porque MUITÖS DÃO PREFERENCIA AO In m -100 ,,450 watts IXIstituto "BOM JESUS"? , 'M
.

&'. C·' 11 r !Xi IX!:
" Porque é um estabelecimeto de ensino de primeira

'

"a,'v I. -Isc e ! 6, 11, 11,0, 110 _III, I .

ordem. O único que mantem Curso SECUN·

I
'_",

QO !IX.IDÁRIO E f'OMERCIAL OFICIALIZADOS, no f
'

DtI volts J

CD_.Norte do Estado. IXI , lna':f
Porque todas as diciplinas são lecionadas por profes- Corretores de Seguros em geral IE, ftIsores especializados, técnicos de reconhecida "!AI Peçam demonstrações aos Dlstrfbuídcres : l'Ã1

compêtencia., Internacional de Seguros, Mutua Catarinense, IXI

liPorque os alun�s diplomados' pelo instituto "BOM 'Albingia, NacionaljSeguranca Indústrial, Fogo, U�I
I k S A IXI <!JESUS" têm-se s_alientapQ. na vida prátíea com

Maritimos, Terrestres. Vidros, Automoveis; A· iii' "ar os Hoepc e IXI E!provas de competência e capacidade. " � '"
"

, • • IA]Porque no Internato do Instituto "BOM JÉSUS" os cidentes pessoais !XI IXI
estudantes encontram a maior comodidade, Hi· �(ij Matriz: FLORIANOPOLIS II,giene Alimentação ótima. Campos esportivos. ACIDENTES DO TR1\BALHO IXIBiblioteca selecionada, etc. etc.

lÃB, Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, L�OUNA, lÃ]Peçam Prospetos á Diretoria do Instituto "BOM LIQUIDAÇÃO IMEDIATA DE TODOS OS IXI SÃO FRANCISCO - Mostruario em TUBARAO IXI
JESUS", á Rua Princeza Izabel, No. 122 (Ao lado \

SINISTROS rfl Endereço telegrafico : cHOEPCKE� iii '

do Templo Evangelico) 111 1'-1
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Prefeitura Municipal de J�raguá I' Dia 18 habite 8e para sua reeenconsteuida sita â rua D. Dec,eto o. 19
3.459: - Companhia Teletoníca Cetarínense Pedro II. Como reqner.· O Tenente Lêonidas Ca-

Requer�""eDtos despachados' requer alinhamento e licença psra colocação de 3509: - Artur Heuehel - requer certid�o bral Herbster, Pref e it o
.... cabo subterraneo a Avenida Getulio Vargas EI dístaueíe entre sua casa Comercial e tärmacía do mUDlCIl)IO de Ja-

.

Mal. Deodoro da Fonseca, um trecho. Como.requer, maís proxtma. Certifique-se. raguâ, no uso das atribuí-
Mês de dezembro de 1941. obedecendo às medidas fixada Secção de Obras .3.510' - Anibal P. Fabris - requer alvará '!a. çõas, de acordo com o art.

Dia 4 Publíeas. ra parte prédio n' 1398 de Bertoldo Kampoke slta 6. do Decreto lel federal
3.439: - Thereas Vian- Solicita, acordo art, 3.465: - Oto Evald - requer licença psra es- á rua Presidente Epitacio Pessoa. Como requer. n.· 3.365 de 21 de junho

118, do Deo. leí, de 28x41, do Governo Estado, 8 tabelecer-se com casa de generos altmentrclos. 3-511: - Paulo Sohn' requer baixa. imposto de 1941.

importância correspondente um mês de venci- Iasendas e armarinhos á rua Independencia, Haa- sobre casa de OBsto e fe!'ragens sita á estrada DECRETA:
mente pela Intendencíu de HaDEa, 'que percebeu 88, Como requer.' Itapoeú-Hsnsa. Como requer. II Art. 1. - ficam deela
seu finado filho Giovani ViaD. Como requer. A 3466: - Geraldo Hrn .. requer licença para es 3.512: - Albino D. Bagatell . requer certidão dís- rados de utilidade pública
\ntendencia de Hansa para efetuar o pagamento tabelecer se com oficina de tamanqueiro á estra- taneía entre Bua casa comercial e tarmacte maís a·fim de serem adquiridos
correspondente a um mês de vencimento de acor- da Rio Novo, Hansa. Como, requer. proxíma, Oertttíque-se por compra, . ou desapre-
do com () at. 178 do estatutos dos Funcionários 3.469: - Eduardo Kellermann . requer baixa 3.513: - SocIedade Iguaasú Ltda. requer Ii- priados, os seguintes imo
Publicos.

' imposto sua esse comercial, a RUß Presidente E· cençs construção prédio de madeíra á estrada veis.-«
. Dia-5 pítaeto- Pessôa, 607. Como requer,. Ribeirão Molha, zona rural, recuado 10 mettos do a) _ um terreno e res-

3.431: -. Goseh Irmãos - requer licença 3.47h - Catarina M. WensrskySiefried e ou- alinhamento. Como relluer.
. pectivas bemfeitorias de pro.

demolir Garagem de madelra e construir OUtJ:8 troa - ceqúerem tranferencia imposto sobre terre. Dia - 29 príedade da Empreza Au-
de material conforme plantas apresentadas. Co- no sita á estrada Jaraguä, zona sub-urbana para 3.514: _ JoAo Crespo - Requer alvará de to Viacão Catarinense S.
mo requer de acordo com a ínlormação. o sr, Artur Breithaut. Coroo requer.

. Habítese para a sua casa sita à rua. Presidente A. com a area de 1.295.33
3.456: - Henrique Schmoelzer - requer baí- 3. 473: - Ervino Siefert - requer trsnste Epitaci-c Pessôa. Como requer. mts. 2, fazendo' frente

xa imposto sobre empreza de transporte bem co- rencia imposto sua earrcça para Alvino Kock. 3.515: Leonardo- Schilome·requer baixa Im- as ruas Padre Francken,-
mo de um Oamlahão. Como requer, Transfira-se:,' posto sobre negocio sito à estrada Ano Bom, dís. D. Pedro 11. ,Avenida Pre-

3.442: _ João Bauhhardt - requer licença 3.476: - Alvino Kock - requer baixa ímpos trito em Hansa. Como Requer. sidente Getulio Vargas e

ptua construção dois rsnehos, à estrada SAo joão, to de seu troIy, para 1942. Como requer. Dia - 30 os fundos com o imovel
Zona rural, distrito �e Hansa ..' 3.477: - Bruno WoU � requer certidlio .de· 3. 219: - Geraldo Lemann - Requer baixa de W. Weege; .

Como requer. claraçãc distancia entre sua casa comercial e impof!l�o de um carro mola. Como requer. b) - um terreno de pro.
3.443: .,.- Arlur Kretsehmann - requer trans tarmaeía proxíms. Certifique-se. 3. 517 - Geraldo Lemann - requer baixa priedade de W. Weegt", com

fereneia para seu nome do imposto sõbre Restau- 3. 479: - Walter Prochnow - requer baixa imposto sobre casa de generos alímentíeíos, sita a area de 1248, 80 mts 2.
raote de Henrique Gerhmann, sito em Hansa. imposto sua fabrica de chapéos senhora, sita 8 em Hansa. Como requer. fazendo frente com as ruas
Transfira-se. rua ·MaI. Deodoro da Fonseca. Como requer. Secretaria da Prefeitura M.uniclpal de Jara Padre francken e D. Pe-

3.444:, - Paulo Kaesemodel - requer baixá 3.480: - Vitorio Pradi - requer transterencía gná, em 5 de fevereiro de 1942.'. dro II, de um lado com

imposto Industría e Proflsaão sôbre material de para Bretthaupt & CIa. , Imposto sôbre engenho joão da Silva Neves o terreno da Empreza Au.
eonstmçãe, Como requer. . de assucar e aleool. Transflra"se Pelo Secretário to-Viação Catarinense S.

Dia _ 8 3.482: - Artur Henschel - requer certldlio A. e de outro com � pro·
3. 438: - Inez e Justina GrüenwaJter _ re- declarando distancia em kilometros sua cssa co· P rtaa 120 priedade de Edgard Piazera

quer alvará de 'dabite.se para dois aue.rtos de mercial á estrada Itapocú·Hans8, larmboia mais O a o.
... terreno ta be d W.... .

O Tenente Leont'das Cabral Herbster,. Prefeito" ,

m me.
seu prédio n 162 à Avenida Getulio Vargas. . proxima. CertifIque se.

'.

' Weege.
3.440: - V:va. Paula Ferreira _ pelo seu 3483: - Germano G!lsch'l - requer cer- do Municipio,de Jaraguá no uso das atribuições que a Art. 2 - Este decreto

tutor Altredo Krauser, requer alvará de Habite-se tidão distancia sua casa comereif_J f:'m kilometro8 lei lhe confére. entrar'"
.

d t d
O E T E R M I N A 'que todos os requeri.

Q em vIgor na a a e

para sua casa sita no limites da Zona urbana,à para farmecia mais prox1ma. Certifique-se. -, sua publicação, revogadas
rua Abdon Batista. Como requer de acordo com 3.485: _:_ Mariano O. ,Skiba - requer baixa mentos ou petições dirigida à Prefeitura, conStem a

as disposições em contra'
s informação. imposto sua fábrica ca fé moido, sita séde de Hall- nacionalidade de seus signatarios e quandO exlran- .

3.441: - Ar�ur Meldola - requer baixa im 8a. Como requer. jeiros,compete lhes fazerEm a prova de se acharem com rl°Prefeitura Mu.nicipal de
POgto sôhre construtor, para o exercicio de. 1942, 3.486: - Augusto Elhlúfl: - requer baixa a sua situação legalizada, perante as leis do paiz, exi· Jaraguá, em 9 de feverei-
Dê se e. bajxa solicHads. ' imposto SUtl latoaria, sita séde de Hansa. Como bindo perante o respectivo funcionario

.

encarregado ro 1942,
3.449: - GustavoWeber - requer llcença C6sa de pede. para este fim o certificado de registro ou documento ) LEONIDAS C

madeira e6x7,50 em seu terreno sito à estrada Iza. 3.487: - Otto Hilbrecht - requer baixa, di equivalente, formalida�e esta que tambem lhe será HER��'TER •

bel, zon6 rural, distrito de Hansa. Como requer. go, licença construção maoléo sepultura seu fi- exigida pelo Tesoureiro o Intendente distrital ao efe· Rênato Sans ,

3.450 _ Adolfo Braümle.requer licença Gal- nado Pa.e OUo A.E.Hilbrecht, inhumado cemiterio tllJarem o pagamento de qualquer imposto, taxa on �

pão de madeira 7X12, em seu terreno fita da séde de Hans8,e colocação respetiva inscriçAo. emolumentos, etc., bem como no caso de qualquer -----.-------
à estrada Rio NovcJ, zona rura.l, distrito de Hansa. Como requer. H:cebimento qUê tenham a fazer sob qualquer titulo.

Como requer. Dia-22. CUMPRA-SE

3.451; - Paulo Moldret - r'3quer transterencia 3.481: -- Wern�l' KF.Gosch - requer licença Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 9 de feve

para seu nome impollto caro lavoura ndqueriáo construção Garagem alvanarÍa tijolos á Rua Ben- reiro de 1942.
de Roberto Karmsnn. Transfira se. jamin ConstflDt, conforme plantas apresentadas. ass.) LEONIDAS C. HERBSTER

3.452: - Leo Erchrveiler - requer licença Como requer de acordo com as informações.
éonstruçâo uma cssa material de l1x9, á estrada 3. 484: - Luis J8rk :_ reqner jicença cons·

Jtapocú zona rural. distrito tie Hanfla ..Como pede trução três "Bangalouw", conforme plantas apre·
3.453: _. Jacob J.Mans�wl: - requer.baixa im sentadas' ã rua Rio Branco e instalaçAo sanita

posto SU8 caSR fazendali e armarinhos. a varejoslta á ria. Como requer de tlcôrdo com as informações.
rua Independencla, vila. de Hansa. Como pede. 3.478: - Ervin<;> Ber'blitz _ requer licença Esta Junta recebeu mais os seguintes certifica-

Dla-9 construçãO maosoléo 8epu�tura JiQß finada esposa do de resr.!rvistas:
3.380 - Manoel Bernardino Braz .. requer Augusta Berblitz, Inhumada c.emlterio elitrada Ha· Arnoldo Gre.hJ,. A n ton i o R e c k,

licença construção um rancho de madeira, a�erto, pocú·Hansa e cDioCIlCG\O respeUva inscrição. Co- Alberta Tieges, 'Guilherme Melchert, Gustavo Pau
em seu terreno sito à rua Blumenau; com ss di· mo rf'quer. lo Eduardo Weber, José Mei'l'jng, Alvin Müller,
mensões 5x3 metros. Como requer asssinado res 3.488: ',- Rtlimundo Sehren - requer baix!l sen Guilherme Za,strow, Jose Eichlng, Antonio I,esco
petivo termo compromisso. carro (je mola para o exerciclo de 1942. Como wicz, Reinoldo RasBvailor, Joao Dómarchi, José

Dia 11 'pede . E h R
3.434: _ Breithaupt & Cla. - renuer liqança con8- 3.489: _ NelUtt. WueU _ requer baixa im-

fBC log, Daniel Kla8s, Cados Hoert, Celeste i).
':l pelato, Arduino Pradi, Gustavo Braun, Germano

truçäo um teJeiro nos fundos da casa existente posto Bua fa.brica de bebidas,' sita vila de Hanss. Buettgen, José Reiniak, Rudolfo Zick, JoAo Welff,
á Rua projetada . Como requer. ' Como requer. t

.

i
.

K C M h G Ih
3437: _ Jorge Helse _ requer licença con6- Dia: _ 23 .

An on o arazack, arl08 e r junl.or. ui' erme

truçAo casa de madeira à estrada Jaraguá eBquer- 3465: _ Mario Nlcollni _ requer alve.rá de Manske, José Winter, Josef Klinkowski, Ricardo

do, zona rUraL Como requer. Habite se para a Rua c.asa o. 634, Bita á Rua Cel.
Germano Lange, Antonio Müller,Oregorio Pereira,

3.446: - João Ambrosio - requer licença Procopiö (fomes de Oliveira. Como requer.
Gustavo Karsten, ,Arnoldo Sunait, Angelo Bt?uetta,

construção area material fechada, fundos r�ncho
.
3.474: _ Alberto' Bamgertel _ requer licen- Bdasi�o SChioch}ett, JOKSé tK�CZNOWS�j, �OSJé Beknto

sl'o à rua Rl'O BrDnco. Como requer. I
.

t" 1 á t d R' d L I e o.: Ollza, Wa er ur ",oerner, tJOSt: unc es,
�.. ça ca88 a Ven&rlU l·lO os e.s ra a 10 li uz B di F b B d h 1 L

3.447: _ Silvio Pradi _ requer licença para zona rural. Como requer.
ernar DO rei erger,

.

ernar (') Wac ho z, u

reformar cerca de arame farpado á estrada Jara 2.490 _;_ Osvaldo Krem _ requer lleenpa.
dovico Werner Lothal' Anders, Adolfo Trentini,

Y Germano·Peter, João Krit'jeskle,José Rosa, Alfredo
guá, zona gub urbana, Como pede mediante 8881- 'digo - transferecia imposto sua motocicleta pa Fallagather, Jorge Heise, Carlos Rubin, MarceHonatura termo c(')mpromisso. re. o sr. ouHherme MoEer. Transfira·se. F i

3. 448.· - SilviO Pladi _ requer pintura ex-
..

'

3.491: _ JOI.�é V:l8covir.z _ requer licença
ranc BCO Dias, Artur Reif. Artur Toro,Emilio Des

terna e interna sua casa aita a estrada Jar8gliá. de abertura casa g'eneros aJimenticio8 á estrada cher, Estet�Dio Finta, Fritz KrauBe, Hugo Wolk·
f . mann; Joäo Judachewski, JoaqlJim Dalprá, Paulo

zona sub-'urbana. Como pede. , Jarnguá. 1. dIstrito. Cumo requer. Guilherme, Carlos Müller. Alberto Frederico Wil1y3.454: _ Adré TeHhacker - requer licença 3.492: - José Lescovicz --' requer baixa And.erson Alexandre BeHnsk! .. Artur Kuehl, Erwin
êonstruçAo cBANGALOUW� material, digo madei. imposto Botequim aHo á estrada Jaraguá, neste Ramthun,

.

Germ8no Pavane11o, GermEmo Meiler,
rà .em parte do terreno de Alberto Klilzke, silo distrito. Cümo requer.' G L L
nos fundos da estrada Nova RetorciIJa, zona rural. - 3. 493: _ Lore'uP(}Rüberti _ requf:r certidão

Batavo ichfeld, João Holler,. eopoldo Rueckert
Y WoJfgang Armin Guntbet' Anders, Jose Torineli,

Co,mo pede. distancia. de SUtl casa comercial a farmacia ml/ois Augustu Garent, Carlo.& HaroJlgoso,. Elias Dias,c 15 proxims. Certifique se. Lnopoldo Prim,Ernestp Scheutze, ,AlfredoDestreich,.

3.435.- Paulo Lescovicz - requer vistoria e. 3494: - Artur Meldola -. requer licença ll· Gustavo Gnewuch Augusto,. Antonio Kaczorowski,Habite·se para sua. CRS'S reconstruida.á l'ua Rio bert�K'& ctt:sa �t-m,��()ij al"i�nentici06 e louças á rua Augusto SartI, C�rlos GiroHa, Ricardo Ratunde,
Branc3°.4·45��'Ã�/�h��:; _ requer liee�ça. abertura PreBl�e4,nt� EPIAt!ilCb�Q PZI:lSial�h8, I�07. �omo requerj'dã< . Antonio Bernardo Schmidt, Alfredo ,Gessner, Bru";

•

;7. 95. mo a 10 e lU, 4equer �ert ..0 'uo Becker; Ernesto Lewerenz, Afonso RothsaJ, An.
para estabelecer·se com serraria movida' a eIe tri dlShlllQla de s.ua case Comercial a fármaCl& malS dré PInter, Otto Pirnerj' Fern8ndo. Lange, Alfredocidade. COlliO requer. proxi!Da,. Certifique-se. .

. Towe, Claudio Ba8ani, Martin, .JoE!é Hauck, .Alvino3.456: - Artu1' Erdmanú _ requer.' licença
�

3.496. - Reinoldo Rau re9uer baixa de seu ,oa- Zipf, Ruljolfo Towe, Oscsr Meyer, Gregorio Klein,
construção casa �e material â estrad.a Rio da Luz, m.nhAo d� carga, de se a baixa pedida. .. José Schner, Gustavo Nl1za,rlQ, Leopoldo Bernardo

..,---'-'-'---_;_,--.!.-;.___

zona rura.I. Como requer
1'. •

3.497. - Reinoldo Rau requer transferencia Elckon, .L�opoldo Neitzel; Vergilio VoUolini, Pedro3.457. -- Sofia H. M. �Al�er - requer traus-. tmpostoA sobre dois carros para firma en�enho R,u Edeiberto Gerent, Heorique Tiasi, Alberto Zeske,tareu0ia imposto sua carroça para o .sr. Roberto LTD. de8� a transfereocia solicitada. Friedrich Puttendorf,Henrique Fugel:AdoUo Waker.
Milk.er. Transfira se. , 3.498. -:- Sigon Rau - requer transl�reDcla hage, AUredo Honorato da Silva, Gabriel Engel,3.458: - Leopoldo A.' Gerent-requer licença para seu nome imposto so�re terreno adqUIrIdo a Arno Alberto Germano Pl'iebe H�lmuth Ballde
construção casa de IÍladeira em seu terreno sito Hildebrando A. Gomes e slto.á eutrada Jaraguá Georg Radon, Hudo!fo Gorisch,' Adamo PaholskYá estraGa .aôa Vista, zilna' ruraL Como requer' rundos.;F�ça.se a transferencfa soIic�tada.

.

Fiorel Bf(�ss!:l.o, 'Leodoldo Drews, Reinhold. Maas,
3,460: - Cl!rlos Hort - requer transferencia 3.499. - Alfredo � Heriz Metias - requer trans Luiz Pavt!.;lello,Antonio Bel1tzki, Alfonço Aornbnrg.• sua carroça para Leüpoldd Guew1ch - TransfIra-se· ferencia para seu nome imposto s�bre� dºis cerros Estanislau Enkel, Antonio Klein J(lsé Avelino e
3.461: - DIl'liel Mach'ß.do: - requer transfe· e uma- bicicleta, lançada -em nome de Germano Joio Junkes.

• ,

rencia sua bicicJ'etn para o sr" Gustavo Berchtal. Matias. TransfIra-se.
"1iiiiiiiii-__iiiiiiiiiiiii_�iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiii__Transtira sc. '. 3.501: _ Alfredo Klug - requer baixfl Bobre um ':

3.462: ._ Alfredo Matias - requer ba·jxa impôs- calfo Comercial de dois Bnlmll e um de 1 animaI.
to sôbre Serraria de ,propri.ed�de 9·e Germano Ma· De-se a baixa requerida.

.

tia8. De-se fi bsixa solicitatla. 3.503: - Alfredo Buttgen . requer baixa im-
, 3.463: _. Cerene Maria ROBa - reguet' trans· posto' sua ferraria sita' à estrada'Rio Cerro, para

ferencia para Ernesto Meyer seu terreno com 300 194� GOlÍlo requer., '

met.; � 6, itü,.Jl08....fundOS
da Avenida;ß-etul�o vargas'l' .. 3:505: --

..
May e F.1.s�h�i ..reque.rem baixaim,

zona s.ub urbana. COID9 !'eqUl.�r.
'

posto negocio secos e molhados e fazendas. De-se
3':464:

.

- Äníbal Portos Fabris . requer baixa �l Baixa' solicitada. .

.

Imposto sôbre botequim para 1942.' CQ,�Q. pede, ". 3.506: . ..,... Guilherme Rädüoz - requer liêença
'. �A67:.,.,..,., :A--doUo PGtapciU. reqUer baixa im· construçäo um sobrado de alvenaria de tijolos de

posto sübre Ataronu de ruilho, sita á estrada Rio acordo com as plantas aprésentadas. Como requer
Paulo, HSD88,. Como requer. de acordo com a8 informaç.ões.

3.468: _; Joã� Krobot· requer traDsferencia 3.507: .:- Eduardo KeHermlüm - requer ,alvft,ta de
sobre Carr� de lavoura .para o, iH'. Francisco Kt'o Habite Sf'

.. Pä�,a su, 1i.,C,.1i.88 f)' 5,97, Bi.t�1 á rUB: pre:ail'
.

.

bot. TransfIra sr. dente Epitamo J::»essôß. Como. requer, d�vendo o
Em todas as 'boa!; Farmácia�,:

.

Dht'17 requerente .8sshúlf 'termo de compromisso para I E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
.455:'3 - Golegio São Luiz· requer licença liga· co.'Detruit fossa sanitaria. dentro do prazo de trlu Içllo esgoto de sua propriedade na da tua Mal.Deo ttl. dias. .' .

dora dn Fonseca. Como req�€r. 3.208: ',_ Alfredo Màlcr . requer
.

villtoria. ß � 1
----------------==--

5a.
16a. C. R

Realão Militar
J. A M. de Jaraguá

Edital
IMPOSTO OE INOUS
T�IA E PROFISSÕES
De ordem cio snr. Co

letor; torno publico que no
decorter do presente mês
de Fev,ereiro, arrecada-se
nesta Coletoria, o imposto
acima, rel2tivo ao 1. Sl!mes.
tre do exercicio em curso.
Os contribuintes que

deixarem. de efetuar o· pa.
gamento no citado Prazo
poderã.o satisfazeI-os n�
mês de Março com a mul�
ta de 20"/.. findo o qual
serão es,traidas as certidõe�
de dj�ida para ter logar a
cobrança axecutiva.
COLETORIA PE REN.
DAS ESTADUAIS DE JA.
RAOUÁ, EM 2 DE fEVE
REIRo DE 1942.

Help.odo'J'o Bb1'ges
O ESCRIVÃO

Edital
De ordem do sr. Prefeito

Municipal torno publico QU�
durant� o corrente

I

mês de Fe:"
vereiro. arrecada-se na Tesou.
raria da Prefeitura Municipal
e na Infendencia de Hansa o
imposto de L.icença sI Ativi<Ía
des Comerciais e Industriais,
Placas, taboletas,' etc; ,

Não satisfazendo p pagamen.
to no referido mês, ficará o
contribuinte sujeito á multa do
20'( sobre o imposto, no pri:'
melrO mês,. sendo então feita
'a cobrança jÚdicil!lmente'
Tesouraria da PrefeituraMu.

nicipal de Jaraguá, 4 de Feve
reiro de 1942

F. Vosgerau
TeSOUreiro

Anuncie nesta· folha

AVÓ! MÃE! fILHA!

Todos, devem usar

Fluxo-Se�atina
, . ,

FEBRES
(Ou· Regulador Vieira)
A mulher e�itará dôres'
Alivia as c6licas utérinas

,[

(Sezões, Malárias, Jmpél1udismo
')' Malt itas, Treinedel�a)

Joinvile .- S. Çàt.arina

: E;mprega,se.\com vantagem
para combater as irregula
ridades das funções peri6.

, .dicas das senborl1s
É caJ�ante" e

.

regula
dor dessas funções

. Fluxo • S�datina
'pela sua comprovada efica-
eia é muito receitada, Deve
ser usada. com' confiança
fluxo . Sedatina

Encontra-se ,em . toda
parte

Lic D N"SP n..67. de 19t5

Curam-se rapidamente com

"Capsulas AntisezoDic..s·
I

MiDa�QJra'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



É, UM"" DOENÇ" GI,,"VfSSUAA
MUITO Pé:'nGlo.... PAIIIA A FA

MíL.IA E PAItA A lIlACA. COMO
UM BOM AUXILIAI'! NO TRATA
M....TO DU5&: GlItANQE FLAGELO

USE e

Ed' it l d P' 17.) Dois livros velhos, -de con-

Ed·t I d ,p ,
I a . e, rl-. ta, avaliados em ,1$000. Total1 a e ro- I rnelrci pr'aço' rs. 5:361$000. cujos bens cons-

I I '

tantes do auto de penhora e

testo auto de avaliação prímelra pra-
• o Doutor Tiago Ribeiro Pontes ça de hasta publica de vendaseu arco. -FaQo publico que acha, Juiz de Direito da Comarca de e arrematação no día, hora eManke, espetacular se em meu cartorio pa. jaraguá, Estado de Santa Ca- lugar a cima mencionados, peInsistem os locais em

ra ser protestade por falo tarina> Brasil, na forma da leí : lo valor total �e 5.361�000
I

. -

etc: - (cinco contos trezentos e umespantar a pe ela e vao ao ta de aceite, uma DCl)U, FAÇO SABER aos que o pre-' mil' reis). Assim serão os refe-ataque pela direita. Bruda cata no valor de Rs. sente edital de primeira praça, ridos bens arrematados poratira de 2 rnetros e Man- 5'485$000 ( i contos com o prazo de vinte dias vi- quem mais der e maior lance A sífilis ataca todo O
kg, maravilhosamente, frus·

. c neo ,
rem ou nele conhecimento tí- oferecer, no dia, hera, e lugar organismoquatrocentos e oitenta e
verem que, findo esse prazo acima, 'mencionados, podendo . O Figado, o Baço, o Cora-ta as suas, esperanças. cinco mil réis), em que hão de ser arrematados por ·os mesmos serem examinades ção,o Estômagn.os Pulmões SNRTA. GELTA SIMASQuasi Moretti é devedor Alberto Gru quem mais der e , maior lance por que� interesse. hv.er, na e a Pele. Produz Dôres nos Encontra' se entre nós, eRevidam os auri verdes bba e credor EmUlo An-: oferecer, l1,p"c;lia 26 do corren!e re�ldenêla do Deposítärío �u- Ossos, Reamatismo, Ce- ja tomou póssedo seucar:com um ataque cerrado, '." b I id "mez, as 10 horas da manhã, 'bItco, onde se acham deposíta- gueira, Queda do Cabelo,'

go. a senhorita Oelta Si-
.

O ldi dreatts; esta e ec o em

los bens penhorados a Rafi .ou, dos os dites bens. E, para que Anemia, Abortos, e faz os.desvia VI 10 para o arco Ponta Grossa Paraná, e na ação Executiva que lhe me- 'chegue a noticia ao�onhecimen- individuos idiotas. Consulte mas, professo ra de educauma bola centrada da es-
como o devedor resíde ve neste juizo José M. Muller, to de todos. mandei passar o

I
o medico e tome o popular ção fistca do, grupo esco-querda .1: o couro, traiçoei fóra désta Comarca pe- a saber:

.
presente edital que será afixa- depurativo ler I.Adon Batista"ramente, passa raspando 'o .

i ti
'. l,)Uma prensa com 4 matrí- do no lugar de costume e pu- E I'

.

9 1 4d 'd
lo presente o n mo pa- zes para fazer frigideiras, ava- blicado pela Imprensa laca!. I X I r

E lposte esquer o guarnecrq o ra no prazo legal, aeel- Hada em 2:000$OOO,2.)Cinco mo- Dado e passado nesta cidade Inofensivo ao organismo.
n aeee

por Evaldo. tar a referida duplicata deios para frigideiras, avaliados de jaraguá, aos cinco dias do Agradavel como UftJ lícôr, Teve lugar sábado ulti-Juca marcou!
. ficando notificado do pro:j em 1:000$COO. 3.)Um ventilador" mez de fevereiro de mi� no�e- Aprovado como auxiliar no rno, nesta cidade, o enlaceAtaca o Seleto, hã pã j fi

' avaliado em 5ÓC$Ooa. 4.)Sete centos e quaren!a e dois. E�. tratamento da Sifilis e Reu- mairimonial da gentil srta..
- 'Irmo reduto auri- testo ,8 não o zer. matrizes para, furar, ava�ladas Ney Franco,escnvão o.subcreví,

. matismo, da mesma origem

I
Adele Hruschka, filha don""'do "MOU k1 f _ Jaraguá.11 de feverel· em 700$(,,00' 5.)Uma f:::ri� para _Assinado� Tiago R_ib�iro P<,>n.,. . pelo n. N. S. P., sob o n,
snr. Francisco Hruschxa,

ver e, an e a� uma co
ro de 1642. fogo, avaliada em 500$000; 6.), tes - JUIZ de Díreíto, cEstà t 26, de 1916 'I�ssal defesa, larg�. a bola Mario Tavares da Cunha Um,,: tesoura para cortar terro.. confo�me o origiual, do que com o distinto cavalheiroli! Juca não temdaflculdade Mello. avah�da em lOO$OOQ. -7).ê Uma dou fe, r FRACOS E ANfMIC05,l sr. Luiz Gomes, ;agente daem consignar. o te30nto.. TabeUlo, :;�!�à�a��alf�:: e�r�i�� 19!�raguá, 5 de fevereiro de 1- Tomem':, conceituada Empresa Au- tN=::;::.�::'�';.=:�o::Eram decorridos mr

, 8.) lima 'matriz para fazer ca- 0, eacrivio I
VfNHO . CREOSÖTAI)O to Viação Catarlnense.

RIIUMATI.'"nutos da la fase.. .bos avaliada em 200$:100" 9.) Ney Franco :Jo Pk. Clt....... tio so..� I!SCR6FUUSfutebol ou tourada?!!! Du.�S" tenazes para fog.o"-,,ava- ' "
"

. ,

Zoraida Sabino. .....NHM.,;... 1 � U '-
e••,'!',t- ..._.

R
Está a bola nos pés de � '5) Hadas em 100"",00. 0",,' ma

C
- edl . M dr. Abelardo upp "ieTlAJI,aElidio e Jolozinho agride

/ ��r.llil� � cama com colchão, a�aha�a em 're Ito utuo . s . T..... CJL.CERM50'ODO. 11). Uma bacia, avalia- n� . "

•

I Realizou-se terça feira, IECZIIM".brutalmente Orestes e o

O h. da.,em,5$000: -12) Tres .av�s· �:redla. , ..... " _.

nesta cidade, o enlace ma. .fIlltIDA.foul é cobrado sem resul·
U IIIIMft FfA1'JIlIr.'@O lIetros, avaha�oa e�1t �'!l0�. ··Ct-d·lo·· Mt' o "Predial' trimonial da senhorita Zo- DARTROStado IIIIII'V II �""II!I � 13.) Dóis balaIos com roupa { .. I U U

MANCHMSempre Evaldo! velha, .�valiados em 1$000. 14) maior Clube de sorteio raide Sabino. 'finl,) ornamen
"Will' DE NOG'UEIRA"

•
,

. Uma ttJela. avaliada e� � ..ooo. 'do Estado e por todo' to da

so,
ciedade florianODo

,I
Evaldo pratica brl[ssimas

,__ 15.). Trea -copos, avaliados .. em· '.

,Ih d Sflnta Cata VINHO CItEOSOTADO litana e filha do major Coo CotittalClDO HÁ ,IS �defesas, aos 35 e 36 mi- ',)#111','.I'-� lEllcc 1'000' 16.) Tres pratos, ,com 1 o. orga O e .

• ......-'!tr ..�, lombo Espindola Sabino',
VIINDE_ EM TODA "A�nutos depois !Ie dois "FE- chicara, i4valiados en.t,� 1fg?0. rllia.

:.!:=========�_::::=--=:-====-�=::':.!.!_ ---:-__�

i�superavel,

Que peso!
Bom ataque dos visitan

tes e Evaldo evita galhar
damenfe um goal certo,
aos 15 minutos.

Revida o Seleto
Compreende o Seleto a

gravidade do perigo, orga
niza um ataque pelo .cen

tro e Manke salva espeta
cularmente a queda do

l'

Milhõ�s
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo
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RECOM-ENDÀ-SE TÀ�TO' PA� ROUPA FlNA COMO PARA .ROUPA CJMUM

. -J" ( .. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


