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Nas grandes datas �a nossa Patria If� !' de abril � '1; ·�e.··:����b�J.!rf· Qia.s;�::�Jt1YeDt.de Brasileír� ': da Independencía� 10 e.1$
de novembrn, DlilS do Estado Nacional; 19 de !i'6vem'bro,bla da Bandeira, ".. desfraldemos as Janelas de nossas resldencl3'

! o Pavilhão Aurj..Verde. "Isto mostrará que pulsam lá dentro cora�ões bra�ileiros".
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Batalha

Milhões

Carissimos Diocesanos. . M�is: As fabricas que triotico e elevado critério

A' noticia de incendios, destróis trabalhavam para de quem sente imensa res

distruições e saques que a prosperidade do pais, fi- ponsabilidade.
.

chegam dediversos pontos guravam no quadro ma- Vê com que circunspee'
do pais sôa mal aos ou gestoso da nossa industria, ção êle procede: abre in

vidas dos que· refletem. contribuiam para o nosso querito, se informa, lança
Vem·lhes á lembrança a elevado padrão industrial, protestós, reclama, espera
frás� ... das -sagtatis ..:Escri· ,di$t"ibuiam a abundancia.,e· je· só depois
turas: "Abyssus' abyssus o conforto entre os cida- baixa leis e normas cheias
invocat". Um abísnio cha dãos, abasteciam o cemer de ponderação ditadas pela
ma outro. cio, levavam, com o rotulo Naçãocuja soberaniadefend
Os tempos são tristes e "Industria Brasileira" o no O nosso governo, conscio

de loucuras colossais. me de nossa Patria ao es- de sua responsabilidade, e

E' . pois o dever de .cada trangeiro: trabalhavam até, inspirado no veröadeiro

um recolher-se em si meso quem sabe? no fabrico de interesse da Patria, 'proibe
mo e muito pensa'r nas armas para nos defender e tais violencias e elT'prega a

suas delibera.ç.ões e pesar sustentar nossa indepen força para as impedir.
as consequencias dos seus dência E' patriotico as - Não e patriota quem de ra.

átos salta-la e destrui Ia? sobedece ao governo, con-
Mas assim não fizeram, Em seguida a essa exal traria e dificultada sua a ,..._:--,.----------

senão muito contrário os tação furiosa teremos o ação. A multiàão não tem :-�.-._.------

que açulam as multidões espelaculo de ruinas amon. competencia para exercer a

e procuram, para praticar toadas em diversos pontos justiça. Suas vinditas são

tais desatinos, numa cora da nOS<3a belá Patria E' cegas, descriteriosas, exces
gern que no seu juizo ca1- agradavel o espetaculo de sivas e prejudicam os pro-
mo não teriam. ruinas? E não te doerâ a prios que a executam

E então. como é louco o conciência quando tiveres E' forçoso, como dize

que se embriaga com o de ouvi-Ia dizer. "Eu as mos, Carissimos Diocesa

alcool, abdic� o uso de amontoei!"? nos, em tempos tão con

sua razão e procede como I Logo depois, possivel- turbados, que cada um se

quem não tem, assim tarn· r mente, fica a cidade sem recolha em si, e procure
bem é louco o que se em'lluz, sem agua, com os a ouvir a voz da fria e reta

bria�a co� a, paixão para I
bastecimeutos interrompi razã.o, a q�al n.ós queremos

prah�ar atos que o bom dos, o comércio alterado abdIcar. E a Itnguagem ca

Aos amigos e admi-, cuidado e escrupulo com
senso não pó.j.e provar. os preços ainda mais ele� raSã? nãu é o�tr� senão

d ,j 1) AI' h d' Ih
Temos obrtgação de jus I vados, os corações feridos esta. Todo crtstao deve

ra Oies ctO L r. varo que s� ouve, eram e tificar nO!3SOS atos no tri- e o desordeiro marcado
I ser, antes de tudo, rasoa-

da Costa B:1talha nesta um Justo. renome n'l. bunal de nOSSa razão e I com o ferrete infamante: I �el e portanto esta é a

cidade, ha de ser muito classe medIca do Estado. fazer as perguntas que a I Aquele foi um dos tais. linguagem que o deve guiar.

grata (l noticia de que Folgamos em noticiar fria raflexão nos faz. E ela I Não saem á rua, para I Mas acima da r�zão a fé

400 horas reduzidas a o ilustre medico, que já a volta a jaraguá do pergunta: _ ! semelhante e ingloria ta I n?s fala. numa Itnguagem

15
•

t ! It' Ih - I l'
- Para que aumentar: refa os homens de condi

I
atnda maIs elevada. Nosso

mmu os por ongo ernpo aquI �eu ve. o e ·leal am1go, sem necessidade as ruinas I ções e respeito mas os a- Senhor disse: Est qui qua.
Nova York. (Inler A residia, mantendo uma

.

CorreIO do Pov�" �esde que. jà sao tant:ls? Não. i moíinaclores que açulam :eat et j"di�et" Ha quem

mericana) - Um certo ca "Casa de Saude", va� de Ja, sente· se sabsfelto e bastam as que são produ i essa multidão impulsiva mdague e julgue. E quem
nhão do exército ame novo fixar residencia aguarda o momento de zidas pelos bombardeios e! E nessa multiä.ão ha uma é.e.ste? - E' o poder le

ricano levava 400 horas
em J:uaguá, logo que poder abraça lo sincera o.utras duras ne;:essidades; �ra�de .parte que obedece glÍ1.mamente constituído.

de trabalho humano para d' . d'
_

d H' t.·
da guerra? ! a Inshntos selvagens, ao DeIxemos aos poderes pu·

ser mo.iltano - ou seja �Ixe a lreçao o os· men e como sempre Cada demolição impõe! gosto de destruição, e ou- blicos o �esado encargo
o trabalho de 10homens pItal de Massarànduba. uma reconstrução e atraza' tra parte que nutre o se- de �nfrentar e resolver os

durante uma semflna de Durante os anos que outra Aque'e que cons ereto desejo de pilhar e meltndrosos problemas que O batismo do avião
40 horas. esteve enb-e nó.) o Dr. 1lPafrimonial trói deve pensar antes: o roubar. Queres correr o se nos deparam e preste:-
Aoverificar os planos da Batalha teve ocasião de L'da.. que agora. destrois terás perigo de ser classificado mo-.lhes para isto to�o o

montagem dess� canlião, d t ,'j, fti.
.

.
que constrUIr depois. E te numa dessas categorias? apolo de nossa coadJuva-'

um industrial automobilis emons .rar _qu: e. {L a o .RE'�l1h;·,do do sortélO re rá mesmo, de um geito ou Ufanas-te de ser patriota ção dentro da ordem e da

ta de Detroit afiímou que um habtl profIssIonal, e, ahzado em 25 d� M'lrço: de outro, diréta ou indiré ,Muito bem! Então deves disciplina. Demos os nos

se não pudesse reduzjr o mercê de sua educução 10. pf:-mio - 55.797 - tarnente, faça o que fizer.: 3e-lo deveras. O verdadei- so� irrestritos e eficaz a

tempo dessa operação, as e cqItura, . conseguio a
I 50:�OO$OOO. As fabric�s que destróis II ro patriota se mostra tal pOlO ao .Exmo Interventor,

democracias perderiam a respeitosa admir;,ção de
2 . premiO 65797 davam' a h o salario e a pela disciplina, respeito ás que esta empenhado em

guerra. t d d 1" "
_

ó:OOO$OOO,. teus filhos roupa, agasalho i leis, á ordem, amor ao tra- preservar seu Estado ds
Resultado: a companhia � os que e '- Se :lpr_:> 3°. premiO 75795 e pão Queres secar a fonte I balho. Faze assim e em lamentavel espetaculo das

que ele dirige monla ago- xlmaram -� adnmaçao 5:000$000. donde te vinhaiTI estas I vez de demonstrar" tu� co- desordens das ruas e das
rll .0 mes�<;, canhão, _de- que em muitos casos se

.

40 oremio - 85.797 vantagens? E' 1sto razoa I ragematacandoedificios que d�s�r�icões a esmo e sem

pOlS de �a:tas adaptaçoes, transformou em grati' 4.0�0$Ooo.. vel? I?epois ficaras des I não se defendem. Guarda a enteno Em. tempo� em

e altera�,-s, no es(>'zço dão
fi . premiO - 95797 preventdo. Com q!.le cara I para obedecer ao O�vêrno que. toda a Industna do

de 15 mmutos -

as. 400 Â . ,- f ,3:000$0000. '. iràs de porta em porta pro.! quando té chamar as armas: Pais trabalha em super-
horas

. f9ram .

reduzIdas a S suas curas nao· o· T�d·- � IlS .t'tlllü} qUi" curar trabalho? A conciên-! se fôr preciso, para defen- produção sem assim mes

15 rápIdos mmuk>s! ram poucas e, a par do conttv:' un CI m'lIDf'o 797 -
:
da �e tua falta te obrigará j'

der � Patria Ai se verà mo vencer as

.necessida.
des

Mo.vs::, 1'0 v ... to! d<: .... ' a baIxar a cabeça, e pa- mamfestar com gloria a do consumi) mterno e as

lostitufo Rocha Loures 1:000$000 garás por muito tempo, tal- tua coragem (J;;nclu,e na. 4a pag.

.

Idflll com 2. centlma 797 vez pelo resto da vida as I Agora não. Agora com. �. - ...

Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos, - Moveis no valor de �9nseq_uências d� teu áto I pete ao nosso Govêrno to
OUVidos - NarIZ ct�fêÄtaÉs��cfÃ8s��1e cabeça lIebeides

D·
-

naris e u_arganta,
_

20Q$OOO. Irreflehdo, cometido sob o i mar as providências de re

I SADISPQe de aparelhos os malS modernos para exar.:c de

I Idpm Idem dezena 97 impuls d It
- , l' d

. DR ALLA AMIN
sua especijtlidade. -...-!

o a exa açao, con- I presa la ou e compensa.
..

.' Richlin Rua do Principe.· Fone, <�34; JOINVILLE.
. MoveiS �o vtllor d:� .... duzido por parceiros que' ção que o caso requer" E ' Co�s!.lltório .

- .��a 15. �e Novembro N.742 .

•----- -------------; - 110$OQO. '. agora nao te valem.
I
ele o tem feito com Pa- =...,,.,�.�,:�?��:::�.::.�,.S!!'�:,..B.:..UMENAU ..

Níquel> t ·mpo. ,. _. é assim que c ;l..;.;am
as s antenças do Ev-ngelho .� não raro os versos

dos poctrs prr,fét:i.; das primeiras éras ... - O Rabbi
percorris :.�, p ,r-.g n ·;-:-ll.:iadJs de hörtos da
•Judeia. As suas pl.'r.:gi1ções tinham o condão de
converter as turbas e de confundi. os Ldzeus.
Eram parabclas que ainda hoje repelimos, porque
são lindas 0 profundas de Iogica. Nelas o pen
sarnento ílue como as águas da torreute de Ce
dran, - penetrando as almas, dando-Ihes uma

vltalidade nova, de graça bemaventur ada.

Ora, como se aproximasse a Pascoa, Jesus
resolve Iszer e .sU.R entrada na cidade, e caminhava,
seguido dos apostolas e discípulos, pela 'eStrada
poeirenta, batida de sol.

A cidade parecia que se aproximava deles ...
Na distancia do espaço, que as garças cortavam
voando para os lagos do interior, o ar trasia
o arorna dos cedros e dos cinamomos íloridos.

De repente, ja perto, 'os cantes quebraram a

monotonia ds hora, - o sol caia por detraz do
Templo. A Cidade fóra tomada de alegria. Toda
ela vibrava. Na ultima curva da estrada o vulto de
Jesús tinha esse prestigio inc. níundivel dos gran
des ínicíaderes, dos graudes predestinados que
caminham com as Idéas que pregam e são no

tempo como figuras esculpidas pela mão do des
tino, dentro das multidões.

E assim entrou na cidade o Rabbi :10 galileu.
Flôres eram lhe atiradas... Ricos panos rubros
do Oriente, Irasídos pelas caravanas das margens
quentes do Eufrates, cobriam o sólo para que a

, a alimária em que viajava o Mestre passasse por
eles... Crianças lindas e puras como lirios dos
jardins de .Cesaria, cantavam e flgitavam almas...

.

A apoteóse, na encernação miraculosa da
paisagem, com a massa do Tmnpro quasi fechando
o horizonte, parecia não ter fim. E foi entre

· bmçãos thlçadlls do ar parfumado, de tons vio-
·

Lidos, <J.ue o €loce Nezareno entrOIl na cidade.

Caixa Pos tat,' 12 . -.-
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Redator ; João Crespo

Festa de Ramos
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INossa atitude deve
Intendente demi"j

o �rasll SEmpre .foi tos com o brasileiro. Tem

• • conhecido no mundo In á sua oportunidade como

tido por falar II!!.. teiro pela sua hospitalida outro qualquer que tenha

gua estrangeira de. Nunca If'?trangeit'o a� nacido no país. Infeliz-

Indaial 8 - De Rio dc gum, obedecidas as exi- mente porém, chegou o

Sul cheg� rios outra noti gências I::gô�s, bateu. às momento de ficarmos aler

cia que tarnbern merece um portas que nao as abrisse tas, pois há estrangeiros

registro especial: o prefeito mos de par a par, .: re?E- entre nós prontos para

�oberto Machado exone- bendo o como um irmao, a traição.
rou o intendente do dis ,sobr�tudo quando este es Devemos isto ao fascis-

trito de Trombudo.Central'j trangeír� vinha -ate nós mo internacional, ao fflSC!S

que
.

continuava a falar o com o fito d� colaborar mo di" Itália, ao nazismo

idioma alemão, desrespei no de�l!�volvllnento das l aa Alemanha, I;: ao impf:
tando dêsse modo uma lei nossas i riquezas, tendo a rialismo japonês. que não

do Chefe do Governo Na sua oportunidade de vida contentes na sua irrtplan-
cional,: irmnn.to-se conosco no tra tação local resolveram es

O gesto do ilustre pre- balho em p�ol d�a grande tender seus tentaculos pe·

feito de Rio de Sul nãu �a do BraSIl. A inossa boa to mundo, visando a nos

merece 56lTHln'it apIJusos, fé não tem limites,�, n&o sa terra cerno c;,mpo fe I
mas sim deve S('I" seguido há t strilllgeiro que aquí cundo, pois os brasikiros Toa.

pelos demais administra- tenha trabalhado honesta acolhiam a lod(;s como R.....

dores municipais e cbefes m�'nle qUe deixe de pro· itmãGs. foi 0" fascismo

t
BI'OIICIIiM

de sel'viço público. clamar as nossas q1l3hda internacional qUt) veiu até Escrophuloa .

II O funcionário ao assu des de hospitalidade. de nós minar o caracter de

mir o cargo, contrai com 'ealdad�, de toferân�j 1. (3 pobres brasileiros, disse' Co4mtIe�

lo
Brasil, o

.

compromisso c,omerc!ante estrangcHc. I� minando entre nós a des- VIN.�� ';�O:2!.�DO.de nunca traI-lo. Nào bas, t� em Igualdade de dnel· confiança, as lutas, as dis

'��������;�;i:��!: Afisos e ailOesta�õesloportußas
I fazer com qlle predomine
o sl'ntimento nacioni.\l.

'Ainda existe muita gente
que U!;B bigode nazist2,
que se naturalizou por
canveniencia � tem suas

prcfelencias pelo· "eixo",
grudada aos cargos pú
.b!Í;COs., isto,,� v..iven.do á
cu�ta do erário público
O bigode é uma das

formas de se identificar o

quinta coluna. Se um indi

.! viduo procura ostmsiva
mente imitar a Hitler, é
porque Com ele se mos

tra solidário.
Consequentémente, é um

individuo perigoso que
não pode continuar dessa
liberdade que só ß têm di·
reito os brasileiros fieis 20

idtlal pan americanista e

que têm no Presidente
VargiB 'seu unico Ch.k
E' precis{) agir contem

porisação e s�ntimenlalis
mu, dn contrário l1:h) é
posssivd de�montar a quino
ta colUna.

Assinaturas: Anual 20$000 Semestre 12$000 Pagamento adiantado

- s. Catarina N. 1.118

•

ser serena, mas energtca
cordiss até entre famílias, há brasileiros aSSIm, não
É o gérmen que Hitler e é de admirar que existem
Mussolini tiveram a opor- milhares de estrangeiros
tunidade de semear pelo inimigos do Brasil vivendo
Brasil afora que hoje nos em nossas

. terras, a ser

coloca na triste e doloro- viço das suas ideologias.
sa situação de dizer que prontos para o apunha
existem maus brasileiros, lamento pelas costas. O
cegos pela doutrinação i- número de altas figuras
deol6gica slmpstlcos a na- do exército [anonês e. ale
ções que nos odeiam e que mão . descobertos no ínte
no s desejam destruir, E se rior do país, disfarçados

em simples lavradores, em

pacatos corretores de se-·

guros, é o des.nacararnen
to completo de uma poli ..
tica de traição ao Brasil
que de há muito vinha

E'I ..._..._.
sendo denunciados pelos (
lementos que não podiam
concordar com a infiltra

ção nazi-fascista, semea

dora da desunião nacio
nal. Os integralistas que
se apressavam em apontar
como comunistas todos os

que não queriam ficar cegos
ante a evidência, hoje, se

eram aoenas vitimCls de um

embuste, devem estar
f!spantados.
O momento é de ação

Todos os brasilei; os de
'lern conjugar esforços na

<.çãc que O govêr no e:-, tá
movendo para a salvagual'
da da nossa stgurahça
A .nossa atitude deve ser

serena, mas energica. Os
últimos decretos do 00-
vêrno Federa] e areper"
cussão rnágnifica que tive'
tarn em fod� o país, são
uma demonstração que o

govêrno e o povo do Bra·
sil, de mãos dadas, estão
alertas na defesa dos in·
terêsses sagrados da Pá
tria. As vitimas inocentes
do Cairú nos guiarão na

trilha do dever e da hon-

FRA� E ANfMICOS I
TOlRem:

VINHO CREOSOTAOO

Assim entres ainda hoje, nesti;s dias de agi
tadas paixõ�s, tão diferentes d,l tu.'! dout:ina, as

cidades do Brasil. Assim. numa f�sta de senti�
· manto, e entusbsmG, a tua pMavra magicé: e eOIl

vincente, penetre a alm3 e os corações brasileiros.
E nUma hapote6se de fulgurações e bençãos, em

cada lar aa terra de S::rnta Ct'uz, a tua imagem
seja amparo e consôlo, guia e inspiração de todos
os atos e desejos de homens. mulheres o crbnça,;
Que a tua miraculosa vontade faça da Pairia
brasileira � patria do Cruzeiro unida e forte con,

tra os inimigos de' Deus e dela propria.
E cant6remos cheios de fê, de graça e de

civismo, Hosanas ao que veio em nome do Se
nhor para os. guiar a gloriosos d�stioos nesta
-parte do' novo mUndo' e�ericanô ..

"

A Egl'eja festeja aml

nhã a festa de Ràmos que,
relembra a 1!ntrada triun
fnl de Jesus Cristo em

jerusalêm, após as suas

grandes preparações· per
toda a Judeia.
E' a festa miraculosa da

consagração, palmas no

sólo, agibdas .00 ar, quan
do a Cidade se preparava
para a Pascôa, tradicional
e familiar.
Dia alegre, em que as TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

or-ações parece que vão
mais depressa dos

cora·l,çõ,;,s humanas do seio ca

rissimo de Deus. .

I
. F.::stejanclo essa aferi6sa

I'efeméride cristã haverá
amanhã no nosso templo
Católico, missa solêne com

bmzlmento e distribujção
de o:tlmas aos fiéis.

de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIXIH 914'
Dr. Alvaro

A sifilis ataci1 todo o

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

OSS?S, Re.lmatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo
Anemia, Abortos, e faz o�
individuas idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um licôr.
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesmá origem
pelo D. N. S. P., sob o n. I26, de 1916

"Vitor Konder"

Blumenau, 21 - Constituía
um grande acontecimento civico
o batismo do avião "Vitor
Konder", causando esse fato
grande repercussão por toda a
palte.
Foi paraninfo do "Vitor Kon.

der" o Dr. Cesar Lacerda Ver
gueiro. uma das mais destaca
das figuras da velha politica de
São Paulo. Vergueiro pronun
�iou brilh.ante discurso, por
mcumbencla do Sr. Ministro
Salgado Filho, relembrando os
seus tempos de Academia
quando estudava com o Dr. Vi:
tor Konder, a quem o grande
Pedro Lessa denominava de a.
cademico "numero um'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Credito :'futuo Predial
FUNDADO NO ANO DE 1914

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estada
fLORIANOPOLIS

Rua Viscondeltde Ouro Preto, 13

RESULTApO DO 416, SuRTEIO REALlZA
DO DIA 18 D� MARÇO DE 1942

CADERNETA N. 19.188
Premies em mercadorias no valor de 6:2'50$000

Foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valer
de seis contos e duzentos cincoenta mil réis (6:250$000), a ce derneta
n' ,19.188 pertencente a prestamista, r.tlto e Celina Nunes,
residente em Flonanopolls.
aON:fICAÇÕES EM MERCADORíAS �O VALOR DE RS 30$000

2073 - Tulio Alves dos Santos, Tubarão'
.

8602-Herondina e Edair Jesus, Camboríü
14557 - André Wijeski, Joinvile
283S-0svaldo Hinstp, Brusque.
14508-'-Otavio Elisio Gonçalves, Tubarão
128hO-Ari Vestalo, Brusque

.

6705-Erotides Teixeira Martins, Fpolis.
11908-Sardi leite dos Santos. Imbituba
1875J-Laudelino Pedro Bessen, Tres kiachos
6020-André Pinheiro, Fpolis.

. NO VALOR DE RS 20,000
1142õ-Maria Gardoliski, .São Mateus
12156-Aurindo Luiz da � Silva, Brusqne
,
1953-Lais Maria Callado, fpolis.
2113-Alb!l e �Iovis Go�, Lages
lOOl2-Jose Batista Rosa, Fpolis,
3146-Leonor Paiva, ltajaí
17872-Venceslau Angstiier. Passa Trez

" 78lJ1-Eleonor S. Saiasac, São Mateus
, 14548-Irineu Piere. Palhoça

10401-Ca·rlos Keck, Itajaí
,

NO VALOR DE RS lG$OOO
15399 - Oscar Inacío Machado, Morro Grande
6376-0nofre Oliveira, Fpolis.
9586-Filhos de Alvim M. Silveira, Costeira Pirajubaé
8172-Maria Clara e João f. Gonçalv-es, do Miranda
2296-Delsão Valente & Irmãos, Saco Grande
0335'-Nilo Narciso Pacheco, Baze Naval
165!37-Antonio Julio de Amorim, São Francisco
5387 - Luiz Crepener, Bananal .

, •.

7025-Matilde Cosmann, Itajaí
66�4-Can�ida Amelia Vaz, João Pessoa

ISENÇOES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTElOS
tA84..,.Manoel Antonio Homem, Trindade
4987-Elza _Medeler joinvile
16545:-Dorvalino Contaäço Fernandes, São José

-Todos quartos de apartamentos, com agua

'1 6173...,.Zúlma. Natalina. Nacimento, Fpolis. corrente, quente e fria
8290_Capéla de Nossa Senhora, Ratones Elevador - Fr/gorilieo - Cosinha de l.a ordem
7259-Marià Madalena dai Costa, Joinvile _ S L d t

03.99.-.·Gil�ãO Brasil, Laguna
-

BA'N'CO'POPULAR E AGR'ICO'LA'
. a as e amos ras para os SI'S. vieientes

3151.,....Edu Estenfen,Lages. .
. A t I E

1872ö_:!Reinaldo Venchur, .Mondaí,
'.

u amove .na stação
,5166-Celsp Chevaert, Brusque : <

iii .
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Comissarios de avari.�d.' di��r;s'êOmp.n�i.s

Po1lIada Minancora
Ei a pomada' ideal

CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

, ,

A Farmácia Cruz,
ele Avaré, (S,Pau!o)
curou com a cMl·
NANCORAII (úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna, Carolina Palhares, de [oinvill», curou com

UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! •
.

Têm havido centenas de curas semelhantes ! i !
Adotada em muitos hospitaes, casas de

.

saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira =Pornada

,

Minancora� nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira M'INAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRARl

.E' um produto dos Laboratortos «MINANCORAlil
dejOINVILLE

,I

I
-, Palace"Hotel

'

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

. Rua Barão do Rio Branco n. 62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA. - Dia 12 _

3,700 - Paulo Neitzel - Requer alvará de
. E d i t a I "Habite-se" pata sua casa alta no prolongamento

� _

.
da rua Preso Enltaclo Pessôe - Como Requer .

, De ordem do sr. Prefeito ·Municipal torno 3.714 - Clemente Schlochet - Requer st

Publico que durante o
.

corrente m.ês de Março, vará de digo Requer traosferencia para Paulo

d J
Schiochet do imposto 9/ terreno com a area de

arrecada-se na Tesouraria da Prefeitura e sra- 10.75& mtrs. sito á rua Rio Branco - Faça-se a

guá e na -lntendencia de Hansa, o imposto e ttansterencla solicitada.

Industrias' e Profissões, relativo ao- 1. Semestre, 3.715 - Vva. Inez e Justino Gruenwaldt -

Não satisfazendo o pagamento no referido Requer alvará de "Habite-se" pare uma sala do

mês, ficará o contribuinte sujeito á, multa de prédio n'. 158 sito á Avenida Getulio

vorgaB-I. Como Requer.
20 I' sobre o imposto, no primeiro mês, -sendo 3.716 _ Arnoldo L. Schmidt - Requer pro-

então feita a cobrança judicialmente, rogação de prazo para cumprimento das exlgen-
I Tesouraria da Prefeitura Municipal de [ara- elas do Centro de Saúde de jolnvílle - Como

guá, 4 de Março de 1942. requer, apóz assinar termo de compromisso e de

f. Vosgerau, Tesoureiro
aeõrdo com a tntormação.

'

3.717 - Pedro Clerts - Requer transferencia
do imposto de Bua casa n', 454. sita á rua CeI,
Procopio GGIDeS de Oliveira. Faça-se a transte

rencla soltcttada. _

De ordem "do sr. Prefeito Municipal, faço publi-
3.718. - Antonio Petrí - Requer trsnsterencle

co que atê o. día 20 de Abril do corrente ano,
imposto de um terreno com a area de 2.300 . me

todos os proprletaríos ou oucupantes de terrenos
�rs2. para o sr. �h.eodoro José Wolf. Faça-se, a

são obrigados, de acordo com a Lei n. 23, de:
tranatereacla solícítaüa.

.

24 de junho de 1937 a:
3.720 - Theodoro José Wo�f - Requer baixa

l' - Roçar 6S testadas das Vi8� públicas mu-
de imposto sohre uma placa existente em frente

níeípals na distancia miníma de 15 me
sua mechsníca - Como requer. .

.

tros em .ambos 08 lados, não sendo per-
3.721 Angelo.Beneta -. Requer tra.nsferencIa

mitida capoeira em altura superior a 80. sr. Erwino I_tetnhold do Imponto soare bote

1,50 metros.
quim e Hotel SItos á rua M�l Deo�oro da Fons�

2:.- Limpar e carpir· aa . valetas, drenos ca - Faça-se a traneterencía solíeítade
_ depois

sargetas, carregas e ríbetrões, afim de de pago o respectivo imposto de transfereneía.

darem eseomeuto ás águas. .3.7�2 - Rudolfo Meyer -:- Requer -tfansfe-

3: _ Derrubar as arvores frutiferas, uma
rencia Imposto seu botequim, .sIto á grua Preso E.

vez que prejudiquem 11 projeção do sol �es�ôll, 1398, para a sra. MarIa Rodrigues de O.

Das estrades.
Iíveíra - Faça:se a transferencia solicitada.

4: - Podar as cercas vivas em uma altura .3.723 - Vmzenz ;.veh - Requer transteten-

maxíma de 1,50 metros,
cía Impo�to 'sua bícícleta para Erlco Persch

5: - Lsnçar, no mesmo día, os detritos e
- 'I'ranaüra-se.

.

vegetaes da limpeza, para dentro dos 3.724 - Paulino �atal. Bonin - Pede aver

terrenos numa dístancla nunca inferior bação de lancamento de imposto sobre auto de

a 2 mettos. aluguo,l para auto particular - Faça-se a devL

A metragem fixa será de 600 metros, por
da retííícação.

lote, sendo que a Pretetturu subveneíonarä por pia �3.
metro exce�ente com 20 reis, quando de um lad') -

.

3.699 - Walter. Breíthapt - Reque� visto

e 40 reis quando em ambos OB lados.
ria. das obras concluídas em s!la casa n. 535 sí-

Aos, iqfratores das disposições acima, serão
ta á rua CeI. P. G. de Olíveíra - Como requer .

multados na- ímporta ncía de 30$000 a 50$000 e" �.711,-;- Rudolfo Mey�r - Requer alvará de

duplicadas em cada rein cídenole, além da índe-
Habtte se para a casa n. 1398 sita á rua Preso

nlzação de que trate o ärt, 5 da. suora referida E. Pessõs - Como requer,

Lei
'., 3.719 - João Balleck - Requer alvará de

.

Jaraguá, 18 de Março de 1942
"Habite se" para sua essa n: 505 sita á rua Pres.

João Batista Rudor
E. PeSSÔ!l - Como requer. de acördo com as in-

Fiscal-Geral formações.
3.72:> Bernardo Meyer & Ola,' - Requerem

prorogação de prazo para camprímento das exí

genelas do Centro de Saude de Joinvllle - Con
do em prorogação o prazo de 150 dias a contar
de 24· de janeiro do corrente ano, apóz ser assi

nado um termo de compromisso.
3.726 - Lepoldo Weler - requer UC(lnça

para fazer pequenos reparos em 8ua casa sita a

rua Tobias Barreto, em Hansa - Como requer.
3.727 - Ja�6 Jorge Mansur - Requer licen,

ça -para estac.elecer.ie com,mercado de, madeiras
elO Hansa - Como requer, apõz pagar a re8pect�.
va licença.

3.728 - Fuelle IrmAos - 'Requerem 81varA
je "Habite· se" para a casa n', 145 aita A rua

Prel. B. Pea'Ôa - Como requerem.
Diá 18

3.656�-- Bento Marcos da Silva - Requer
�va� de'�aW���pua�a cuan\ 1.1�IHa �����������������������������.

Dia 10. , rua Prel. E. Pe.6Ôa - Como requer.

ra re�:'1�men��U:ep�::e��ina :::::�i!�eg:� �:� proc;d�lr2a-p�a:.!��8M::p';;oaR::U:�au::::�.p��:, TO"'_"�UrompesUjtos \ÕC.n:"='LC>'e="o:"p=-'·o="=I-dC:'o'=M1= 8'="e=-71d": 'aC*1
··:e:::;,.x

mo concerto de sua cerca de aaraf08, � Rua Ma). 81ta á rua BenJamtm COQstant - Como requer.
-- O

Deodoro da Fonaeca, fundos. Como requer. Dia 23 O sr. José Pedro Ferrei· •

3698 - Anlelmo Rocha e Clemente Sohlo- 3.729 _;_ Alvlno Adam - Requer tranalereD- ra, estabelecido com um Hansa - Sta. Catarina

cbet - Requerem licença para estabelecerem.se cia de imposto seu oarro de lavoura para o ar. com Kiosque na Pra Maior Estabelecimento de Arbori Bt floricultura do

com, uma Jábrica de escovai e vassouras 'rua Eduardo Bruoh - Como requer. ça da Republica em PeJo- Estado

Rio Branco � Como requerem. .

3.730 - Alexandre Haacke - requer tranI ta8. expont�neamente en- Espf'dições de,

3.701 - BreIthaupt & Cia - Pedem proro· ferencta do,e seu carr.o de ganho para o er. Pedro viou a segumte carta que ...

. laçA0 de prazo para cumprimento das exigencl- Clerici - Como requer. muito abona ali vitudes . Plantas frutiferas e ornamenta.

88 do Cen'ro de Saúde de Joivill. - Concedo 3,l'32 - Bernardo Grubba - Pede pro:oga-. do �uito conhecido PEI- para todos os Estados

prorogaçlo 8 contar de 24 de Janeiro' por mals çl10 de prazo para cumprimento da. exigenclaa TORAl DE ANGICO PE, Peçam Catalago
180 dial, mel!lante termo de. prJIÍ11;\.luIsa. do Centro de Saúde de JoinvUle - Como requ5r, LOTENSE. O .

3.702 - Max Eggert - Requer translerencia a contar de 24, de janeiro do corrente ano, apóz
;KC:XC:>"'-C:X-'C:X�iCIJCI���c::::lJC)JClc:::aa::::a«::IIOtC=-OII::::::U::IIIOifC

de Imposto de seu oarro comercial para a firma alslnar u� termo de compromi'sso, por mals 12 Sr. Eduardo C. Sequei.

Max Eggert &: Filhos - Fsça-s3 a Iransferencla mese8.
ra - Pelota�. Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

.ollcitada. 3.734 - Wa.lter Hertel _ Requer prorogaçAo
Achando, me atacado de

3.703 - Roberto Marquardt - Reqner alva. para cumprimento das t'xfgen�ia8 da Centro de pertinaz tosse, acompan comprando na

ri de "Habite se" pa.ra mats uma parte de leu pre saude de Jolnvllla - Concedo, em prorogaçl1o, o
hada de a�undante expec

dia n: 123 sito á rua Pres. E. PessÔIl - Como prazo de 120 dias, a contar de 24 de Janeiro. a- toração de bronchite, to

requer. póz assinatura do termo de comprömlsso.
mei muitos xaropes que

3.706 - Wllli Gruethmacher - Requer trans- 3.740 - Margarida Paterno _ Requer trans-
vi anunciados como sen-

'erencia de imposto sen carro de lavoura adqul- fereneia para o sr. Antonio Oesse imposto sobre do proprios_ para, curar

do de EmfUo Greutzmacher, para sen nome, - eua Cl1la e terreno sitos á rua MIIl. Deodoro dli semelhantes molestias.

Trar.afira-se. Fonseca fondos F t f 1 It i Perdi Bleu tempo e. gas

tr"nsfe- tadA.'
.

- aça se a rans erenc a so c
tel' meu dinheiro atÔa. sem

3.707 - Aiberto Schwllftz Requer II

rencia Imposto seo carro de leite para AUredo Secretaria da Prefeitura Municipal de Jara- o minimo proveito, pois

8chwartz - Transfira.se. guà em 23 de Fevereirl) de 1�H2.
tossia escarrava como d'an·

Z .a.

D'a 11
.

Renllto S.os, Secretario tesR·ecorri então ao PEI. DR. LUIZ DE SOU 8.,

3.695 - Alvino Gaedtke - Requer licença lf!!If! R 1- MII14
para construir uma casa de madein, á estrada ..a. ec ao aar TORAL DE ANGICO PE,

Izabel, dlstr(to de Hanss, zona rural - Como re- 16a. C. R. J. A M. de Jaraguá LOTENSE. e gr��as a ele,

E t
.

. apesar da tosse Ja ser ve

quer.
S II JUuta recebeu mais os seguinte. cer· Iha. rapidamente me curei,

Eduardo KellermanD - Requer licença de tlftcados:

construçäo para uma instalaçäo sanitaria .com Teodoro Roeder, Emmerich stenger Junior,
bastando 'pa�a isso ape

pleta, conforme plantas, em sua CBsa nQ. 607, si· Manoel PoncIano Veloso, Adolf Volkma'ln, Euge- nas. tres vldrosd do seu

ta á rua Preso E. PeSSÔ!. Como requer. uio Polar. José Link. EmUlo OUo Carl08 I,emke, pr�l�so. p��pa�a
o

a fazer

3.697 - Walter BreJthaupt - Requer Jlcen Tomaz KItzberger, Joio Fodi, Ricardo Porath, U onza o
.

:ii(

9a de construçäo para fossa cética em 8ua C48a Oswaldo Zeitz. Pedro Matia8 Martins,. Henrique desta o que. lhe convle�,

I
.

n: 532 sita á rua CeI. P. G. de 0l1velr8. Como Riquchter, Guilherme Volkrnt\nn, Jolo Zipf, Ar· dSOU c�m ist!matce _coJ��é O anjó protetor de seus filhos

requer. thur Kehler, Leopoldo Randig, Herbert Grütz· eraÇ o
. '!l' e . é a

3.704 - Reinoldo Paulo Requer licença pa· m�cher, Willy Maes, Olear Bernardo Aug. Schal Pedro f�rrtlra.
... .....

..

ra construçl1o um tapume no no Ribeirão Grande dach, Bruno Steinert, August Hansen, João BeHski, CEo"lfirFmo t.8teatds.a����J'� Lombrlguelra MlaanCOra

do Norta, para movimentar aua serraria - Como Ervin Kiefer, AfilIo Ktatkowsky, JolLo Gonçslves ...
errelra

. e) .

r�quer, mediante as informações do sr. Fiscal- de Araujo, Alfredo Willy Luiz Berner, Freymuod (fl!Ua reconhecldr! . V:ermltugo �Uflve e de pronto efeito.

,.r81. O, l'equerent-e deve assinar termo de pro- Schmjdt, -João Schener, Henrique Schulz, Wla
d f�9��ça 1'.511 de M:uço Dispensa purgante e dléta!

;88a
fl reapefto. do ,cumprimento doiS exlgencias dislau ;.vlszniewski, Ricardo DaDna, ArtutSchultze,

e
DEPOSITO GERAL: _ Serve pard quslquér id&de, conforme o Q.

pre��ltUfa'M1iS 6E:FEV'EREIRO I., MKal·rtCkellDoEd� CAarvalhtú'V�8UIOt Hftlun.e, Eddmsu!lldo lahoratorio.Peitoralde An- t _ 2 3 e.4.

,"
Dia ir .

t z t, rVlnO ugus o lergu z, uc�ano a I v�, gico Pelot(lnse.
'

'Proteja a 88úde d� seus fIlhoa e a ..na

Kurt ':lass, Werner Volk.�an�, João Nlm�t: AntoDl? Pelotas _ Rio G. <!o Sul róprl8' Evitará muitas doenças e pouparA,
3.705 ::'T� �!PQWo Pa1110 - Requer licença Olegarlo .dos Santos, Emlho Slcwert. Ve�gIlto Schnel- Vende-se em toda a parte. �inheir� em remed�o8.

p ra 8umenlar- Um boetro existente em frento der, qaOlel SaUer, GUstRvoOrarnm, Franelsco Pang�atz, Compre hoje me-smó uma "LO�BRIGUEi-
8 U tet!�p'� � E�"dlL 'Rj;��lrao Granje da No!'te - FranCISco Koetzler, Roberto Moell�r, Carlos Olto RA MINANCORA" para seu IUhinho.

C mo requer, de acclrdo com a informação e ter lange. Alfredo Wendt, Leopoldo Gullhprme G. Kars
i ".: ;{ � II

o de clJmprOmiS�h); In)..: (� ten, Antonio 'do Espirito Santo, Emanuel Bortolini. Emprega o «ferme.nto E um produto dos LABORATuRI0S MI.

3.710 - _Jienrlque Petri - Requer alvará de Albed9_ Peter, FeJix Wf1wochinoysK'Y, Cuilherme Otto Nevell se quizeres um bom NANCORA." - Joinv-i1�" .

Habite.se" para sua casa n·. 835 sita á rUB Werner, Alb er to Bortolini. Aloisio Zipf, Valentini Po' ._�__•••". _

. ocoplo G. Oliveira -" CQmo R�q_p_�r._ sierpolci, Ve ne �SI8U Vcytena e le4.orLlcmbardi. dC!�e� .. ������"�:

•

Edital

Requerimentos Despachados
Dia.9

3.676 - Helmuth Blunck - Requer licEÍnça
de construção para uma. casa de madeira á es

trada Nova. zona rural - Como requer.
3,680 - Adolfo Fmmendoerfer - Requer aI

vará de "Habite-se" para 8ua casa sita a estrada

.Jaraguá, zona 8ub-urbana. Como X'equer, de acôr·
do com o parecer dó sr. Delegado de Higiene.

.
3.692 - Orestes Murara - Requer licenç�

de conltruçäo para casa de material; em Retor

cida, zona Rural - Como requer.
3.694 ..:-. Ja-cob Fadi Filho - Requer licen

ça de construçl1o para casa de madeira, à eatra·

de; Francisco de Paula - zona rural:- Como

requer.

-
'

�

II ;;Joio Prosdocimo�Filhos

Matriz em Curitiba - Filiais em [oinville e Blumenau

I
Proporcione o

bem estar á sua
familia e a SI

propno,

Adquira uma

Geladeira

Norgo
Ao comprar

não se esque

ça desta mar

ca leader.É",o_Novo IIRIiE Sensacional

.Mais ulD-indispenlavel objeto t:ap.� de sua necessi

dade e utilidade -_ __ RADIO ZENITlI

Preços vantajosos Peçam demonstrações

na Filial de JOINVILE rua 9 de Março, 126.

FarDlada Nova
de 'ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos.

Rua Marechal Dtodoro, 30

ADVOGADO

Escritorio - Avenida Getulio Vargas, 160

Mal. Deodoro da Fonseca, 814

Telefone, 34
Residencia :

Jaragu'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDUSTRIA DE CP,LÇADOS
.

GOSCH IRMÃOS s,

A'JJl\�L\GU� - .rL\NT�' C.l\T��_�l\

Mg d e IIrg e lU t o'ros Il. p!pa(fa :":�r���r�?:;r::ri!'�'�O:uU u Y nhorita EII.n Adélia An-

(I Comunicamos aos nossos distintos I dersen, residente nesta ci
dade.

,. Amigos e Clientes em Geral a' dissolu ....ão, f - Dia 25 transcorreu a Demíngo d� Ramos:
"de comun acordo, da firm", ''LANG LTDA." data natalieia do sr. Alfre- ás 9,30 horas =r benção
"-, CASA SÃO PAULO, - conforme do Funcke. das palmas, proctssão e

.' distrato social devidamente registrado na
- Fez anos dia 26 a mtssa.

II JU\lTA COMEDe L
Sra. Pauta Mey de Souza, 3a. feira da manhã a

.

, IA I passando a ser distinta consorte do sr. dr. tarde: ccnüssäo de se-

"urna Filial da "CASA SANTA ROSA" Luiz de Souza, advogado. nhoras, moças e meninas.
I' de Florianopolis, da Firma Comercial. de - Também dia zo Ls 48. tetra de manhä :

DESPERTE A BILIS
" ORLANDO SCARPELLI, tendo assumido tejou mais um natalicio a eonííssão para meninos.
II bilid d d At' Passi d

., .1öitzr;""':'!(!:,<'l; ">:"'':;<''11 senhorita Judit de Paula, A tarde pura homens e

ftf� �r..'U fl"ftDO ..n.S\marn� a responsa 1 I a e o IVO e assrvo a
.

:;,!Kiili �:-;�,j filha dileta do Sr. leão de mocos.
UU vL UH �\'.ioS OS � .....,/;�

.. extinta Firma. É UM.A DO!;NÇA GRA"Í5S!MA, Paula. agente éa "estação 5�. tcíra: Díetríbuí se
Seain Caiomelanos-E sillt.,rä ela � ><...Cu. I.(léjn ,,@ MUITO ]>"",,,.0:0" PM'" A r,,-I ....

� v ,.fi W.iL!'<; E p,,,·v, ,\ RAê'.4,

co�"'"
de Ja. inville. a 8tH. ComunMl.o ás 6, 7,

CamaDispostoParaTado � .J��
1ft AVI·sOS d tacõ {.1flt, �OM AU.,(ILlA� NO TRlTA-

'-",

' �.
.

{O e a moes açoes I ME')HOÓ(.S$e.G;"ANDEFLAGEI_O 8 (l9 haras, om seguida
Seu ligado deve derramar. diana.

-v-

USE o Bebê mlssa cantada. Após a

;:,n:-bni.�����;,wu;!�!�.n� � '.;" � oportunas r(:rt'7=1;!ê;.·i0w.';�:;':�t4·lil Acha Sé" em festa o lar míssa adoração do S. S.
�;:eno�s:��':.:����:iP�•.!t':,a::: "�À:L2J�, tl!t1J.�Ü�l�Jjii;�;Jl.�1 do dr. Netaniel Cidade, Sacramento.
fk,br�vem_"tPdrl.ão de ,,:;ntre. Va" �iI ��..... ,':;-.'-71,'••r-' (/'font da Ia »oo)

-----------
A S"FILIS' SE Apn, <'S"NTA SO�

I digno delegado auxiliar de O, hcrerío 0..'8. sdor rcãc. é
�,':";�:�l'ud�<,,t :m�;;om: �t�i.t';"né": t:;.!,iI. ft'\!�� $" I

v'.
'. li: INÚM.EI'<A3 FORM��: TP,IS COM";' Polich. e de sua exma. o'seg�iüle :

,"" �- y

:'�l�f��:Ni�i:����O�iíta�:: C 6'/1.�� �r'" Ida exportação, verá eIß C a I c ebin a ::�::;:��: e�;:!osa, com a chegada de 11 hs. os moradores do
l'illuJo.s CARTÉRS para o Figado. �

.
. "" certamente com sumo O tônico por excelencl'a uma galante menina. Rio Serre

:para um", acçlio certa. Fazem correr ?
--

.

�
.

. E!.'\"'NHA!3 • . '.

Jlvremente esse litro aI! bilis. e.,.m ' .� desprazer Ilacriflcarem Especifico da dentição FÍsTuLA. Viajantes 11 ás 12 hs., RE'V. Ir·

��:'n�i�f,,"ra :�':e!':.d��.!'t!âa":� ftl e� se preciosos centros de A CALGEHINA é o melhor ÚLCERAS mä8 dr, Celegic Divina
maravilho.a8parafa,erabililcorrer V produt>9.o nessa'" srrua-

recalcitrante da organismo, que ECZEMAS Regressou da estação de �ruvideuci&.
Hvremente, Peça as Pillulas 'CAR" Y" se conhece. M
;;"��õ:s�rpr�çoFi�$�OONãO acceit.

. ças que se defendem na Tonifica os musculos, rilimen.
FERIDAS

I
agua que teve passando 12 às 1 hEl. Irmã(ß a·

irresponsabilidade d fi ta o c�rebro e saneia os intestinos,
DARTRD� em "Guarda", Tubarão, rh;tas cColfgh São Luiz.

mültidäe. .' As crianças quetomam "CAL·'
MANC!-!AS acompanhado de sua exma. I [;B 2, t,WH'" ,�o C(I

ENERGIA ELETRICA E tambem Nosso Se- CEHINA" são .fortes, sadias, "tur.m nE �Ci;H;EmA "I espo«;)' O Sr, Artur Muel Itgio 1)1viur. FJ'0vlctencia.
alegres � resl·stentes.

.

'

] f'
.

I d
. .

d
. .nhor ensina: "Na.!) façais CONHE:CIDO HA es ":-")H er, o 'ICla O regIstro CI 2 áG 3 bs. Alunos o

. '. . a outrem o que não quel-. 6 �:�s:at� de "Calcehina" dura i VENDE-SE "M_�:_ _:::':'::� vil desta Oom�rca. Colegio S, Luiz
'

,

Ç> 110VO Codlgo Penal (Decreto-Lei n,' 284� 'reis que Be faç� fi vós", A "Calcehinn" contém todos E�te:ve a passeio 3 áb 4 prde's!!<ores' e
em vigor desde 1.' de Janeiro de 1942). preve Basta' que cada um re.

os elementos necessários ao de· nesta cidade o, Sr. Alfredo al:,w(/1< do Grupo E�j{)o-

I "C
.

rl't' h
senvolvimento de uma criança. 1

no capitu O tratando dos rimes contra o pa- 1 ao um p�)UqUlD o 8ob�e Em todas as farmada�. Lenha picada l/H' e dernas e&Cu as.

trimonio": essa máXIma para se�tIr C Is.,. R
.. 4 á'& 5 ApoEtola.dos,

recolhsr fie todo prurIdo ense nO
.

e g I O ..

CC!1grf'gHGfJS e Filhtls de

da de.scabidtHf vÍogauças. AVÓ! MÃE! fILHA! fornece a domicilio nal de Trâosito Maw:\.
Aos carisE\imos Dioce 5 h8. 'ei.;cern,mento.

Art. 155 - Subfraír, para si DU para outrem saoos pois prevenidos Todas devem usar Janssen 1:1Cia. Do 8(', pre8idente do 6�" f(:i_rH Mi 7.30 da,

coisa alheia movei: que devem se abater de

Pl
Coma'lho Rf'giooHl de manhã raiei') I.�HG. cNi-

Pena - redusão,' de UM A QUATRO ta.is deaoraens e violen· UXo-SD,�atl'na P h
Traní:.lÍw, ",acabemos o lllOtlÜ!.I:), Ut!tu:.:cie ái; 4 bs.

cias. Não ßO o abster - IJU
edidos pelo teIep O· iH'f!uinle cHeio: Via S.'tera.

ANOS, e multa, de quinhentos maÍs tambbffi djs�ulldir ne n.. ,53, ou na Casa 'l\.�fJho u }lLrlra de le Sl:ibítC[il, :UJ 7 hs. inicio

m.iI réis a d:�z contos de réis,. os que estiverem ti �la8 (Ou Regulador Vieira} Mày Bt fischer. val:' m} conhecimento de das cerimonias: bençam
A pena aumenta-se de um terço, inclinados, QUßm tem um A mulher evitará dôres

V. S:, qUl1 foi instalado. �o Jogo, ber.. çlHlO do cirio
,

se O crl'Ine e' P,,-!�ticado dur(.·'nte o pOUCI') ce juizo dê ,fi
ne·'lll CBpaal, funcionan. I;,gua etc.

�..

ã t
Alivia' as cólicas uterina's do no edHiciQ da Secre i' d' d

.

'um
.r,epollso noturno, quem n o em.

I
48., _eH'l'.l, l:� e JeJ •

Se o criminoso' é primario ,e e pa�a c�tó��� �u�o��:�: �:::t��:�:t��n;s "�r���gu�� SA'Nr!UENOL ���:!�d�� S;!��t���8; d� ne��'�h��ira, idem e ab8tl·

de pequfno valor él coisa furtada, com e"'BS multidl'lo" de"'-
ridades das funções perió- U Trânsito dêste Estado;

C' li '" dicas das senhoras
O J'uiz póde' subsmuir à pena de gov.ernada ren. '!,ga os pra. ' criu' (} pdo decreto ieL

I j d d t j.
- . celt 1\1 'e 'fi, I d h

E calmante e regu!a- CONTE'M n, 3 651, de 5 de setern
'

rec usjo pe a e :' enção, I ImmUl- " (; I,; su el, ß� on dor cassas funções bro (J(' .1941, composto'
la de u,m a dois terços, ou àpli-! l'd8e �! BaUaua Dc;:eu'ns.ça e efeu·

Fluxo • S"�datina dos l.H'guintes membros:
t d It

<4 '" • oito elementos tônicos.

§ 3".
car.somen e, a

.
pena e mu�. Invoquemos nutes, e pela sua comprovada eflca- E[jg. Htl'Oldo Pari:t.-

- EqUipara-se a cOIsa moveI a ener· muito o Senhor Deus da é muito receitada. Deve nh08. Pt'.derneira, Presi

':" gia elétrica ou qualquer outra que dos �xer�itos para que 'ser usada com confiaaça Arseniato, Vanadato,' dente
.

tenha valor economico. I nos ptoteJEi e cOllserv.e Fluxo - Sedatim'l fósforos, Cálcio etc. Dr. Edison S iI v eira

4.' - A pena é de re.clusão de dois a longe de nossas frontel- Encontra-se em toda
CE'REBoO

Swain
V

.' .

...

I
. ras os hOrroI'êS da gllet- ,:(ONICO DO " Raimun do . ieira.

alto anos, e mu ta de dOIS contos ra, que nos dêJ·uizr. ba"-
.

parte No dHt;mpeuhü do car-
d

,.
J ., Ue DNSP n: 67, de 1915

á doze contos e reiS, se o cn- bmte �ara aproveitar OfJ
TONICODOS MUSCULOS go para (l qual me no·

m'e e' cometido: frutos da 11HZ' e edl.·ficar
;....--------: mee'tl ü G()verno do Eg

t' I Os Pálidos, Depauperados, - .

t
I - com destruição ou rompimento de nossa P�ltr2a ua fraterni

------------

Esgotados, Anêmicos, Mães
t8.0(', C['i1tü com i:A In ü

obstaculos á, subtração da coisa' dada c.r18ta, C0I1gr�1,çand() 501$30 e·Cipõ que criam,Magros, Criança.s
ligou!.? ü esclarecida co.

f.
.' e fundmdo num t':o todos Ißboraçäo' dêase concel,

II -. CO.lIl abuso de con lanC'a, ou me-
o<' elem''''.. nt{/'"', q'ur.. .

pa ......'
I'aquiticas, receberão a to-

tuado C r�_�ão da Imprul
d t f d I d" cl

'" '" ,:; "G ::::ompramos ernqu!lntidadr. nífiaação geral do organis- I
'

tan e rau e, esca a a ou es-

J ele. �wn,conerem, .

sn Cn 111.!'mt�nee,
.

_ Paga-se bem, mo com o

j .'1 � V S
treza; .' Jomvlllu, 23 -de março b..Pl'<' 2\'1hu ti .'. es

•

1942 S I illt'U,:;; pl': testos de estio
III - com emprego de chave falsa; : oe . Clemente Schioch1lt e � angueno I ffitl, (' (jH!sid.t'l.'éH;aü,
IV�-- mediante concurso de dilas ou I PIO FUEITAS nnselmo Roch.. . Rt:l'f)lä.n Pedrrneinw
.!

c, D.N,S,P. de n.1992 1921 I
'

d C TmaiS pessoas.
'
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CONSERVA O TECIDO DA R..)UPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPiDfZ
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I3,0 0/0
4,0 %

4,:1 0/0
5,0 o/ô

Os juros são pagos �u capitalizados semestralmente.
I

FILIAL JARAGUA • R. CeI. E. Jourdan n . .115
Caixa Postal n. 65 - Endereço Telegráfico "CAIXAli

Horario : Das 1O ás 12 e das 13,30 ás 15 horas.
Sábados : Das 9,00 ás 11,00.

Compramos de diversas qUalidades.1
Trator' com a I

SOC. IGUASSU' LTOA.

.RID. MO�HA - :- JARAGUÀ

Do Furto

§ 1:'

§ ,,2 ..

Social
Ramos.: ,

Pascoa! por toda estrada as pedras vão abrir
Em rosas... Jericó branqueja na planura ....
-- Ei-lo que passa, .. O olha? é luz! Vê'lo é sentir
Essa grata emoção dos astros pela altura.

A cidade é uma hôsana! As turbas de Ismael
Fazem cõro do Hebron ás quebradas de Hõreb!
Incendida, ao calor dos hinos de Ismael,
A terra, ,em Josafá, o orvalho em ameia, béõe,

Perto, dentro dá luz que surçe, a Sinagóga
Ergue a môle tremenda ao ceo de gaze aderto,
Voam 'ibis riscando o azul. Um lago afaga.
A estéril secura imensa do deserto.

Denso, machado a encosta, o ve'l'de-bronze espalha
Um hôrto, Cheira a rlô?' do cinam6mo abrindo.
Sofista, um velho escriba explica porque é falka
.A Lei de se paga?' tributo aCesar. - rindo,

•

ouoe-o, de Kariôth, um. [ortseu ), . Enchendo
A larga via, a turba ulula. O aspéto é vtírio.

Ha, porem, junto ao Templo, alquem. que chora, vendo
O Rabi cada vez mais perto do Calvdrio.

JOÃO CRESPO

Anioersarioe I de Oliveira, fll"ci,�nario a·

• •

C)
• posontado da Umao Mero

- Fez H�OS dia ..3 o cantil Braaile irs S, A. de
Sr. ActolfoO�llhefme Schu�. Jolnville
tz, es!&bek�ldo cem .fabn- _ Viajou g serviço Co
ca de n:oveJs nes!a clda_de. mercial, até Po: to União

- 013_ 24 aOlvers�:lOu o sr \Xt';Jldemar Grubba.
O Sr. Joao Emmend,?rfer, das- firmas Bernardo
do nosso alto co�erclO.. Grubbe e "Fab: ica de
- Tam.bem dia 2.4. VIU char ...Ics Centenário" desta

passar rnais um natalício O cidade.
Sr. Alfredo D. [ansen,

•

Semana Santa

�tRMEf"ro
\'\ttlEIRDS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


