
Para a lDontagean dos Nacional

Acaba de chegar ao Rio, procedente do Canadá, -o engenbeiro William Morria Lounsdbury· contratado pelo governo para

dirigir a montagem dos fornos de alta pressão da Companhia Siderurgica Nacional em Volta Redo!!da

Desconto
nos salarios dos
subitos do "eixo"

É UMA DOENÇA GRAVíSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA-
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MíL.IA E PA_ A RAÇA. COMO

UM SOM AUXILIAR NO TRATA
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iNÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFULAS

ESPINHAS

FíSTUL.AS

ÚL.CERAS

ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ IS ANOS

VENDE-SE EM TÔO" PART";.

-U88lr'uidoum
navio tapoDes
Melburne, 28 (H. T. M).

- A destruição, hoje, de
um navio [apenes de 7.000
tonaladas, em Cnepang.]
no Timor Holandês, é con
siderada certa após o pe
sado ataque efetuado pe
las forças aliadas á base
inimiga, onde tambem as

insralações costeiras foram
bombardeadas.
Em grande hidro avião

niponico, que estava no

porto, foi danificado sé
riamente. Os pilotos dos
aviões aliados. anunciaram
que pOUCI) depois de te
rem atingido o navio ni
ponico foi obsarvada uma

tremendà explosão na di
reção do navio incendiado.
Embora os pilotos aliados
�enham encontrado pela
frente violento fogo de
artilharia anti-aerea inimiga,
nenhum aparelho de com

bate tentou intercepta los.

Registro industrial

o Departamento Es
tadual de Estatistica, a

visa aos interessados que,
de acordo com o dispos.
to no decreto·lei federal
n. 4.081 de 3 de feverei
ro do corrente ano, o

:registo obrigatorio dos
estabeJecimen�os indus.
tríais existentes no ter
ritorio do Estado, será
execU1ado por intermé·
dio das agencias muni
cipais de estatística, se

diadas no edificio das
respectivas Prefeituras.
O registro é para fins

estatisticos e as declara
ções efetuadas permane
cerAo em sigilo.
Os boletins para de

claraçAo seräo distribui.
dos -dentro em peuco e

deverão ser procuradas
nas agencias de estatie
tiCB, que fixãrAo avisos
públicos logo que esti'
verem de posse do ma

terial necessario.

Emprega o. «Fermento
Neve- se quizeres um bom
doce.

Diretor ..propríetarto : HONORATO TOMElIN Caixa Postal, 12 -.-

Rio - Segundo se no

tida. está sendo ultimado

no Ministerio da -Iustica, o
estudo dara a aplicação aos

vencimentos ou salarios Oficinas e edifício próprios
dos cidadãos do "eixo", ==========-=========="",,,,================ ..............=-,_==-=-===-""'_======""'_

=-=-=-=_�_

superiores a dois contos Ano XXIII,.,. Jaraouá __ Sabado, 4 de Abril de 1941 - S. Catarina ..- N. 1.119
de réis mensais, dos dis tt

positivos do recente de
creta lei do governo que
determina que os bens e

direitos de suditos alemães,
italianos e japoneses, pes
soas fisicas ou jurídicas,
respondem pelos prejuisos
que, para os bens 9 di
reitos de Estado Brasileiro
resultarem de ato de a·

gressão praticados pelo
Japão, pela Alemanha ou

pela Italia.
Dessa forma, dez por

cento dos salarios de ale
mães, italianos e [apene
ses, superiores áquela im
portancia, até 20 contos
de réis, serão recolhidos
ao Banco do Brasil para
aquele fim.

Assinaturas : Anual 20$000 Semestre 12$000

Trabalho
Je 1940. A cebcla
teve sua safra derni
nuida em cêrca de

20-;' em virtude da
deteriotação dos bul
bos feijão decresceu'
em 20I por causa

(las chuvas. A pro .

dução do fumo em

folha decresceu ern

virtude da guerra (fal
ta de mercado com

prador). Às laranjas
sofreram o decrésci
mo de 18.j' em sua

produção. sendo es

timada a safra dêste
ano em 159.8,;0 con

tos. A cultura da man'

dioca rendeu 3956 to
neladas dêsse produ
to e a de aipí atingiu
10.740 tsncladas. A
produção de milho al
cançou 63 450 sacos

de 60 quilos, sofren
do :queda de 16.f'
relativamente á do a·

no anterior. D:: arroz,
(inclusive da segun
da colheita) a safra

Redator; Joãtl Crespo

Rua Marechal Deodoro, 392

J araguaense
foi de 41 890 sacos

de 60 quilos. O ren

dimento médio foi de
59 sacos por hectare.
A produção de uva

íc i estimada em 3� 670

quilos. A produção
de araruta é de 2 5í5
toneladas e a de a

mendoim, 1 964 sa

cos, de 25 quilos.
Vem em seguida,

na parte indústrial, a

produção de laticinios,
rnais rica, de maiores

probabilidades.
Fica-se sabendo o

que foi a nossa produ
ção em 1941.
"Fabrica de Latici

nio Bernardo Meyer -
Cidade - Manteiga
7.436 kilos, no valor
de 52:652$000: nata
241.906 kilos, no va

lor de 846:671$000;
cola e c.aseína 79.140
kilos no valor de
191:850$000.

.

"Fãbricas de Lac-'
.' ticinios de W. Weege

Cia. ,Ltda" de Rio
do Sêrro - Mantei

ga! '53 657.5 quilos,
no valer de 402:431$250;
creme': 87 215 quilos.
no valer de 305:252$500;
queijo; 101 807 quilos,
no valor de 559:938$500;
leite: 1307 725 litros no

valer de 434:164$700.
"Fábrica de Lacticini

os de Gustavo Gums",
de Rio do Cêrro Man

teiga: 16761.5 quilos no
valer de 125:711$250;
creme: 18715 quilos, no
valor de 65:502$500; quei
ja: 29 791 quilos, no

valor de 163:842$500; lei
te; 307 823 litros, no

valor de 103:120$705.
"Fábrica de Factíci

nios da Sociedade Coo -

perativa de Hansa"
Manteilla: 5 304 quilos,
no valor dé'39:780$000;
queijo: 21 472 quilos,
no valor de 118:096$ .

leite: 270 276 litros. no
valor de 89:191$080.
"Fabrica de Lacteci

nios de Valter Marquar
dt", deOaribaldi - Man
teiga: 8 339 quilos, no

valer de 58:373$000;quei
jo: 4 733 quilos, no

o simb6Lo -
.

(Especial para o "Correio do Povo") - G. de C.

Sempre nós satisfaz
como e olhado fóra
ra dos limites rnunici
paes o trabalho jara
guaense, Vae nisto a

confiança que sempre
tivemos na obra de

grandeza e no. esfor
ço daqueles que a

realizamhaalgumas dé
cadas deanos,nos cam
pos e nas roças, co
mo nas oficinas e nas

fabricase
.

Esse trabalho
anonimo se manifestá,
sem retardamentos de
sagregadores, numa a

preciavel vibração de
vontade.

E é essa grandeza
civicoeconornica, en

tusiasta e sóbria ao

mesmo tempo, que a

travessa os limites em

que ela se processa,
ordenada e marcante
nos destinos ja cole
tividade, para dar aos

que dela não descre·
ram a certesa do que
represente, em realida
de, malgrêe tout, na

incontestável padroni
zação das cifras.
Agora mesmo o bo- Ele começou a vida co-

letim do "Serviço de mo a maioria dos artífices e sobras de pobreza. Há, tuaram ao seu sonho obs·

Informação do Depar- ...- muita vontade. o que sem dúvida, uma boa do- curo e aos seus irrealiza

tamento Estadual de equivale dizer - muita de- se de filosofia no pensá- dos anseios. Circunscre·

E t ti ."
. dicação, muito esfôrço - menta dos que se habí- vem horizontes de ambi-

s a istica consigna ção, muralhando-os com

dados que dizernjdessa estranho poder resignado.
grandeza alicerçada á Instifufo Rocba [,oures Não simuladores, escapam

custa de esforços e de 'n ao mimetiano, nascendo
Exclusivamente para molestias de olho8, OUV'l.,;"OS,

vontadel - demons- naris e garganta: como adaptados. E si o

t t· d Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de seu ciclo refoge, vezes, li
Fa IVOS o que ropre- sua especialidade. seriação das .vocações co.

mos já hoje no balan- Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. jOINVILLE muns, pondo um impre.
ço produtivo doEstado. i

visto relêvo na linha mar·

Vale a ,pena respi-

DAS
ta da planície, é que o

gar o precioso infor· )U. I
_ I.

distênderam e avultaram fa·
tores externos e circuns

mativo.
.

tanciais.
A "Scciedade Iguaçú Seus dias foram inalte-

Limitada" �parece, de rados em 5ua sucessão. O

inicio. Estamos na semana em que sob o aspéto que a mesmo suor tranquilo so-

Já nôs têmos
.

ocu- caraterisa na historia da cristandade, a figura de bre a serra e o martelo

judas mais se mostra á consideração dos que vivendo construtores. E é escassez

pado desse estabeleci-
neste mundo de paixões e ilusões, trabalham e con- do salário. porventura ado

menta industrial, um fiam, sujeitos a ação ocasional e tôrpe dos decenden çuia, quebrantando as .ás·,
dos mais novos Que tes dos filhos de Karioth peras apreensões, o emo·

possuimos, e que vem Alfrej:io Oállis (talves por não ter encontrado em cionado orgulho da cria

utilizando a madeira seu caminho um judas) chegou a escrever quefoi ele o ção acabada.
/I f mais inteligente dos Apostolos. I De sua mãos fortes, do

"Ouapiruvú no abrico
Nada me leva a concordar com a velho escritor seu esfôrço exigente e da

de pasta para papel. Porém, aquele homem que, em Jerusalêm, quando o sua inteligência profissio
O "Ouapiruvú" é co- Divino Mestre confundia os farizeus com suas para- nal, orientada no sentido

mum no vale do Ita- bolas, trocava drakmas em frente
-

á Sinagoga, tinha, da honesta e capaz efi-

pocú. não ha duvida, um destino a cumprir. O destino dos ciência, que é o dever

O d· tridores, dvs que a cobiça e a inv.eJ·a solápa a alma, na sua mais pura caracte
cupa se epOls o . . b' t·

J tornando a incapaz de um gesto digno, inspirado nos rístlca. surgiram o la IVOS,
boletim da nossa pro· principias da dignidade e da honra individual. nas linhas harmoniosas,

dução agricola neste Mas já disse alguem que seria incompleta a os planos geométricos e

começo dç ano. Tra- missão de jesus sem a perfidia de JudaS. complexos do prussiato.

tando da colheita do A sua figura e a sua ignoiminia precisavam - A vizinhança e o fas·

f ficar na humanidade. cínio do mar levaram-no
arroz, do umo, do a-

_ E ficaram sendo imortaes. Em cruzamentos ao ti abalho da ribeira. Bar.
mendoim e do feijão sucessivos judas anda em todas as historias, pertence cos que fendem as águas,
diz que é passivei a todas as raças. como gaivotas rápIdas, ti.

que a safra do arroz Ha judas em todas as classas sociais, como em veram a quilha empinada

não seja superior a todas as profissões. Inteligentes e nobres; plebeus e aos golpes ido seu malho

d ignorantes. e da sua enxó. Era um

do ano passa o mas d b 'IdMas todos do mesmo feitio movei, capazes todos pequeno eus uml e .no

que, em compensação, de vender o seu bemfeitor, o seu irmão e amigo por seu mundo Íiltimo. Hu
o preço está muito 30 dinheiros milde e humano nos con-

mais elevado. Cumprem todos -u seu destino, isto é, o destino trastes revôltos da pró
Colhe·se abacaxí em I

do seu ancestral de Karioth. pria existencia, com o fle-

t d
. ,.

h O que é um espião? Um tipo de J'uctas inter- ve bruxoleio de Esperan
o o o mumclplO·, ou- .

nacional que acompanha os paasos daquele ou d'a- Ça para a preamar mco-

ve decréscimo em cêr- queles que vae trair,-observando lhes os atos,prescu- ercível dos desalentos.
ca de 20'/. relativa- tando-Ihes o pensamento,fotografando.lhes os meios de Mas, fôrça é admitir,
mente á. produção de defesa, - tudo por trinta élinhêiros I e�t.(e as suas quietas. vi-

1941. A produção de O espirito de um e o de todos. Sabem falar, tonas ele guardará, lá�.
batatinhas foi de 98 sorrir, enganar. E, assim, vivem á sombra dos gabi gora, com um trféo

.

estl

, netes, dos apartamentos, nas estradas, em' qualquer n:ulante, a de, na vlbr�·
toneladas. A safra do I ponto, onde possam agir. Pensam por conta propria, I çao do comp�sso /� da pu�
café, em 1941, teve, ou de outros .. Mas são e hão de ser semprejudas. estar construmdo. por BUa

a queda 13/, relati.. E quem .póde dizer que, não encontrou algum I vez,
com o cr�vo. pene'

vamente à produção I dia, sem esperar, um judas no seu caminho ? trante e o madeiro.�Irgem, I
. I - M. de A. I a nobi8za magmflca da

Vaio. de guerra
alemla afunda ..

do.
Moscou. A radio emissora

russa informou que a tropa
sovietica destruiu número

sos navios de guerra ale
mães nas rotas de abas
tecimentos, desde o norte
da Noruega até a Fínlan
dia, assim como no Artico.

p6rpria clase e a. grande Os marinheiros russos

za ansiada da própria Pá- puseram ao fundo grande
tria. quantidade de armas, sol·
A sorte lançada abre dados, munições e provi

amplos destinos "fulguran· sões do inimigo, prestan
tes á construção naval. do, assim, um grande ser

E a caravela, da festa pa- viço aos soldados da fren
t a os olhos nos afrescos te.

e gravuras, volta á sina Os navios de guerra e

de atarefada é provida for' os. transportes jamais se

miga marinho, no seu be- aventuraram a enfrentar as

nemérito tráfico sobre os unidades russas e as ba-
caminhos dos mares. terias costeiras.

Tão certo é pue o tra·
balho se rt"valoriz')u. na

sua fôrça prejecional, no

seu' exato potencial dr
energia, que não há des
nivelar·se, moral on ma·

terialmente, a significação
profunda e rica de vigor
com que carreira impulsos
ao progressivo fortaleci
mento da nacionalijade.
Por isso mesmo, o ope·

rário obscuro, através do
como paralelismo com que
ao esfôrço segue a obra,
conquista, insensivel, na

tural, espontaneamente, u

ma posição menos humi
Ihada, em que se afirma
os seus atributos de cúo

peração, de capacj::lade re·
alizadora, de fecundo amor

patriótico.
foi nessa situação que

os fatos alcançaram Bran
dino Silva, e TI ItajaÍ. Para
o trabalhador incansavel,
a que a perda de uma

das mãos não conseguiu
impor, com a ferida gote·
jante, um gesto de renún·
cia, a aposição do nome

"Brandino" ladeando' a fi
gura· de- proa co barco
que talhou na madeirêl, ta
rál evidentemente, o efei
to de uma etel'nEcida dis-

valor de26:031$500, lei
te, 250 129 "litros, no

valor de 0,82:542$570.
"Fábrica 'de Lacteci

nios de Bernardo Oru
ba" - Manteiga: 23 467
quilos, 110 valor de..
176:002$500; queijo: ...
27 334 quilos no valor
de 150:337$000; nata:
7 831 quilos, no valor
de 27:408$500; leiie,.
705 018 litros no valor

ge 23ö:181$030.
Por fim, de de no

vo ocupa se da firma
/W. weyer Cia Ltda.

Produtos suínos: -

banha 70. 827 quilos
no valer de ... _ ...

154:609$00; chispes
no valor ds 2246.5

quilos, .no valer de
2:246$500; linguiça
17.9g0 Quilos, no

valor de 60:860$000;
costelas 3.334.6 qui>
los no valos de
4.001$500.

Como se vê, sern

falar em outros ramos

de 'atividade, o tra
balho jaraguense vem

realisando muito, ven
cendo fatores centra
rio no momento, para
a realísação dos im
perativos de progresso
que são o governo
catarinense e se fazem
sentir, superiormente
orientados em todas
as comunas do Estado.

A ilha.das
Flôres

transformada em cam

po de concentração.

Rio 31 (Meridional) -

Informa-se que elementos

perigosos du eix.o ficara�
alojados no antigo pavi
Ihõo da ilga das flôres,

que servia de hospedagem
para imigrantes.
Uma cerca de arame

ferpado, fortemente eletri
ficada, será estendida em

redor do referido prédio,
e todas as janelas serão

fechadas com vergalhões
dé íerro, A vlgilancia será
exercida por 128 soldados
do 50. Eatalhão Militar,
sob as ordens do tenente
Aristides Silva Cardoso,
que sepá comandante mi
litar da ilha. Os prisional,
ros torão todo o conforto
possível, inclusive neque
nos campos de recreio pa
ra a pratica de fogos. Ser
lhesä prestado um träta
menta digno da nossa oi
vilisação, afim de que eles
estabeleçam o paralelo' en..
tré o nosso procedimento
e o des seus governos
para com os prisioneiaos
de guerra.
Amanhã .

seguirá a pri
meira leva para a ilha.

Prorogado o prazo pa
ra apresentação dede
datações de bens dos
suditos do EIXO."
Por decreto-Ieí. de 28 de

. Março; r-assinado pelo Sr.
Presidente da Republica,
foi prorogado até 30 de
Abril cörrente, o prazo es

tabelecido no art. 4.' do
decreto lei n.· 4.166, para
apresentação de declaraçõ
es relativo, aos bens de
alemães, italianos e 'japo
neses.

tinção, não esperada e

não sonhada, talvez
Masl embora a como

ção lhe tenba posto so·

luços mal desfeitos na

garganta, ele terá tido�.
com tod0'3 os companhei
ros amantes �de sua terra,.
a visão :Ifmpida do des
tino que vem edificando,
sem as rubras ou totalis'
ttl� nmcições descontrola'
doras e separadoras, que
abrem fossos' e distâncias
entre gente do .mesmo

sangue, cem os mermos

e esplendentes princípios
e ideais.
O nome do operário

mutilado. que su focaliza
numa contemplação fidal

ga, oportuna e justa, será
pois;..:m símbolo, que a

atualidade emoldura. Sím·
bolo 'humilde de devota
mento, de SErena fé, de
obscura mas firme confi-

ança no esforço de que
é capaz o brasileiro tra
bdhador, com OI!! senti
mentos de sua índole, a

grandeza de seus sacrifí·
cios e a tenancidade es

plendida da vontade cria
dora e triunfante.

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN
Hotel Cruzeiro -- Rio do Sul. - Temporariamt'mte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��tr��a�I�m�e Ao Blumonau FiIi�,SJa{����i,1
Novembro Uo IJ Hamonia

Agencia. em Mafra - Fíliais em. inst: Rio do Sul,:Indaial Correspondentes nas maiores praças do País

Capital autorizado . . . .. 1.200:000$000
Reservas . . . . . . . . . . . 663:779$560

.

Depositas e saldes em O/C 25.000:000$000
faz todas as operações bancarias .no Paíz : cobranças, des

contos e caução de títulos. d� �xportação e ou.tras operaçõe� de
credito; passes para as pnncipars praças do paiz, Taxas modicas.

'I Va. Sa, já abriu uma eConta Deposito Popular>
no Banco Agrícola e ::()mercial de Blumenau ? Se al�'
da) não, o' íez, procure imediatamente nossa cSecç.ao
de Deposites> que .lhe dará proatamente todas as m-D .... ,. Id

.

M hformações desejadas. .. . . . r. YV a emllro azurec en
. Além da conta -Deposíto Popular>, Depósitos IniCIaIS a

..partir de �O$OOO,. p,ar.[i a qual são abonados Juros .?e 4?/o aja, M ed ICOoBanco Agrícola e Comercial de Blumenau mantem ainda as

seguintes contas: Consultorio e residencia : - Rua Marechal Deodoro
'C. C;' C Á DISPOSIÇÃO, I 2,0 %

'C. C. C COM AVISO PREVI<?, conforme con-

I At,ende
chamados a qualquer hora do dia ou da noit·díções na cade·rneta. 3,0 %

DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,0 % -

e
DEPOSITOS A PRAZO nxo.se 6 meses 4,50jo

PalalPe, Hotel.DEPOSlfOS A PRAZO fiXO de 12 meses 5,0 ojo
.,Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente. Mais um Í!ldigjpmsavcl objeto c21paz, de sua necessi ..FILIAL JARAGUÃ • R. CeI. E. [ourdan n.115 de . M A R,TIN S J A R U. O A dade e utilidade .,,,.. .... RADIO ZENITH

Caixa Postal n. 65 - Endereço Telegráfico «CAIXAJI
,

Rua Barão do Rio Branco n. 62 _�_"__ =�_�._�____L_. �jijHorario -: pas 10 ás 12 e das 13,30 ás 15 horas.

'I Todos quartos de apartamentos, com I

agua Preces vantajosos _ Peçam dernonstrações. Sabados : Das 9)00 ás 11,00. corrente, quente e fria i. ... , I d JOIl>.·VII E 9 d M· 126.. ; j Elevador . Frlgorifico . Cosinha de l.a ordem L. na 1 ma e 1'1 - .rua e. arço, .

DR LUIZ DE SOUZA!I Salas de amostras para os srs. viaiantes !'NDIJ-�fIlIl\WIjM.".""_t4•••
.

Automovel na EstaçãoADVOGADO
'IC U R I T IBA' PARANA' BRASIL H e t e I B e c k e rMilhõesEscritorio . Avenida Getulio Vargas, 160

d t d Rua Cel. Emílio Jourdan Jaraguá do Sul,
Ru�idencia: Ma\�:���:o3:- Fonseca, 814 101"naS1'0 PartheDon Paranaao·-so c;!o�.,;��:s����:!o�.�: �

I �i�t� S��t���on1er��:1O;i����O �� ci����sQuaacs�r:��!:
D

E L t X I fi 14
ções e oferece o máximo conforto aos srs. hospedes.

�
,

Banhos quentes e frios.Cure seus males e poupe seu bom dinheiro' (s?b inspeção fe�eral �ermanente) . i U HIGIENE CONFORTO PRESTEZADiretor: Dr. LUIZ Aníbal Calderari .

Unha de Ónibus á porta Preços razoaveis.A sífilis ataca todo o Proprietario : Oarlos Albus.
organismo

g:,�g��fÔ�a:;,ç�� �u��:; ����������n�����I!J���iiJ
e a Pele. Produz Dôres nos I!] P I H" iiJ
Ossos, Reumatismo, Ce- iJ au O erlnO' �guelra, Queda do Cabelo, 8 �����J�o�tli�fas;. c���u�� � Caixa Posta129 - Rua!5 de Novemb�o 808

li]o medico e tome o popular I"""Ã Blumeneu .. -_. Santa Catarina Indepurativo la ai
E I i X i r 9 1 4 � Tintas e vernizes ...... Materiaes li;:)
Inofensivo ao organismo. � para p"nturas em geral �Agradavel como um lícôr,

L.3
&

aiAprovado corno auxiliar 110
Intrat�mento da Sifilis e �eu- [.;d Tintas em bisnaGas aimatísmo da mesma origem

I
� 8 �pelo D. N. S. P., sob o n,
rA In26, de 1916

� para artistas �
����������O����������

Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná
.

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á h. seríe do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUirAS. Ea que dispõe de maior sortimento na praça e oferece Faculdade de Comercio do Paranáseus artigos á preços vantajosos. (ESCOLA REMINGTON)Rua Marechal Deodoro, 30 Jaraguá Fiscalisada pelo Governo Federal

�C&>C>Le�p��� �a�SfeS�o�����el!ti:o, ��;���a�on�W:te�n��:
1� Hansa - Sta. Catarina � I

.

..

h L 'b;]1O Maior Estabelecimento de Arbori Bt Floricultura do O Dr. Marin o o oEstado
O Espedições de O

�Plantas frutíferas e ornamentaes �
O para todos os Estados O
O Peçam Catalago . OJec:xc:tcn::'cn:::::u::::::xCliC::=C1iCI1C:XIC:::X1COO ICX:c:::c:uoocooK

Adolf Hermano Schultze
L -'Ir A B R I C A DEM o V E IS' __co_n_s_U_lt_a_s_:_á:S_QIll1U_in_t_a_s._f_ei_ra_s_

i
I

Jaraguá!

comprando na

·Faranacia Nova
de ROBERTO M. HORST

Especialidades em bancos escolares.

Rua Rio Branco, 964

Ma�eira em tõros
Compramos de diversas qualidades.

Trator com a
,

...�"""�",,,soc. IGUAssU·.������1

o Tonico capilar por excelencía.
Destina se a manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des

, trai a caspa, por rnais rebelde que seja. E um
remédio soberano contra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.
Em todas as Farmácias, Drogarias e Perfumarias
Produtos do LABORATORIGS MINANCORA

[oinville,

iffi)
8!l

Advogado
Escritorio e residencia em Joinvile

Rua Abdon Batista No. 109 - Telefone 683

'Em Jaraguá

!
•

Proporcione o

bem estar á sua

família e a si .

próprio.
Adquira uma

Gel a ooira '"

Norge
Ao comprar

não se esque
ça desta mar

c' leader.

CL\LCL\DOL
,

/' S�rBU�?
Ct(U.kilb i�«lUlt$O

a�OO�D!�
�.;����
i ... _ "v..�"\l."J .. �\,;. •. -.1) � ".,�'....�"'�".,,.....,1< r::!�\b!...'" ....t.... ,

mAG

ilt5i'®W* i ".H 1

-------------------------- , .,,,-,_._- May & Fischer
,

IN DUSTRI� DE C/\LÇADOS
GOSCH IRMÃOS S. A.

IJL\Rl).,GUL:!. -'�L\N:rA',Cl\TL\�INL\ "...__.._--.�,--- ............_"�_�""" ............, ...... ,, ...... 'l.r,. .....,..,." ... ,�.�,,- ...... ..,... •• "f .. ,._.... ..,.... .....

Corretores de Seguros em geral
Intermcional de Segurc's, Mutua Catarinense,
Aibiri:)a, \'\acional, Sf:guranç(l Industrial, Fogo,
M,d:imos, Terrestres, Vidros, Automoveis,A-

cidentes 'pessoais
ACIDENTES DO TR�BALHO

LIQUIDAÇÃO IMEDiATA DE TODeS OS
SINISTROS

,

Comis�arios de avari�s de diversas Companhias,
'rmmr
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Todas df.!vem usar

<!m:rdo do PCiVO --.]( - 4 - 4 -- 1942

·1.0 Premio:

(iJrilI2III1I11IlJIIJQIIUlll11�lI1l1n!1I21(§)LilIIJIi!ll(IJlIIlI1l1llllllllllllllll1J PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA.t

J Ediatl de primeira praça
I . I Requerimentos Despacbados FAÇO SABER a todos que o pI'�8ente edital
III

�
•

t E I t
I iii Mês de Fevereiro de primeira praça, com o prazo de trtnta (30) dias

li) O UJ DUO S e r I c O S III Dia 23 virem ou dele conhecimento tiverem que findo
IAI
-.

rx1 3.1.41 - Silvio Píazera - Requer alvará ?e esse prazo hão de ser arrematados por. quem

lAlllIIXI
.

. ...., t'l, ��.. "Habite-�6" para parte de sua casa n: 200 SIta maís der e maior lance oterscer, no proxuno dia
IXI f 31 IXI á ma Padre Franken - Como requer de aeôrdo 18 de abrll as 10 horas da manhã, ás portas da

com da informações. Ediffcio do Forum da Comarca, 08 bens penhora.
III rt;,-� gH Dia 24 dos a Emílio PiaZe1'8, na Ação Sumária de <]0.
! ' liUnl.ve·rsat I , '_.�,."" _ _.... fJJ_;:,.-;]·' 3733 -- Vlrgtllo Boehm - Requer alvará de brança, Que neste Juizo lhe move Luiz, SchwJ
IXI

.

' a,

LY.l
'Heblte-se' para sua casa D.· 1475 síta á rua Preso ohet, a saber:

IXI
__W" �___

rÃ!
E. Peasôa - Como requer. 1.-)-2.435,974 metros quadrados .de um terre-

IXI ------.. -- 00 3.744 - Comercio e Industrta H. Jordan S/A no da CoIODl'a Jaraguä, síto no dístríto do meso

II para iluminar seu lar, sitio, fazenda; etc. � Requerem transferencia de imposto sobre o. Ie- mo nome contendo on area de 8.177.448 metros
ca � treíro existente na fachada de sua casa síta á quadrado�, a area acima mencionada, avaliada

iii Funcionar seu radio, etc. f9J rua Angelo Piazer, 64, para outra de menor di· em rs 7:000$000.
IXI

. Carregar bater,ias de automove:a.., radio, IXI meusão - Faça-se a. transtereucta solleítrda. 2:)-92.792,4 metros quadrados de um terre-
IX) CI!:] 3,746 - Leopoldo Mielke - Requer transíe' no sito á Estrada Jaraguä, de ambos os lados, em
III li renoía para seu nome imposto sobre um engenho dois lotes, confrontando-se o primeiro lote: Fren.
III TRES l?B de Assuca- adquirido a Robato Mialke e sito á te na mesma estrada, tundes com

.

terras de Ber-
III � estrada Itapocü - Faça-se a rranstereneía solí- nardo Karsten, Dum lado com o RIO Molha e no

III MODELOS !xl ·citada. outro lado com quem de de direito; o outro lote

iii
O!J 3.747 - Leopoldo Mielke - Requer trans- faz frente no mesma estrade, lundos ao Norte

.

rx1 III terencía para seu nome imposto sobre um carro com o Rio Jaraguá, a Nordeste com o Rio Molba
IXI com � de lavoura e bicicleta adqutrídos a Roberto e no outro lado com quem direito, contendo o

(fJ capacidade de I§] Míelke - Faça-se a transtereneía solicitada. terreno todo a ares de 255.129 metros quadrados,
III l2J Dia 25. a parte que foi inventariada 170.086 metros

IIJ 100" 4S0 watts DiJ 3.748 - Henrique Sohn - Requer licença pa- quadrados, a ares acima mencíonada, avaliada.

III • tE ra estabelecer SG com um boteq im e C8Sf." de ge, em 4:0(10$000. .

IXI 6, 11, 110, 110 � neros -altmentíclos á estrada Itapocú-Hansa, zona. 3:)-Parte do terreno sito na séde, marcado ns
)XI

I D::J sdb urbana - Como requer. planta com Kupln, confrontando ao norte com
121 VO ts � 3,749 - Remidio Vicenzi - licença para e8- 158 metros com uma rua projetada, confrontando
� B8 tabelécer-se com um salão de barbeiro, traba- a� Sul com 1,58 metros com terras de João Pi·
IIt Peçam demonstrações aos Dlstrfbuidcres : IAI lhando só, á estrada Itapoonzínho z: Como requer colí ou de quem de direito, a Leste com 10(}

iii 00 3.751 - Olivio Schíochct. Spengler Requer met�08 com terras partilhadas em favor do her-
IAI "'arios H k S A III transferencía imposto sobre um terreno com a deiro Silvio Píasera e a Oeste com 100 metttos
�" oepc e . . � area de 5.010 mtrs. sito á rua Rio Branco, para com terras partilhadas. em favor do herdeiro Fran-
IXI � o sr, Octavlo Píszera -- Como requer. cisco Fischer, com a area de 158 metros quadra-
III Matriz: FLORIANOPOLIS � 3 652 - Adolfo Fiedler - Requer alvarä de dos' avalíado em 90$000.

! Füíses : BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LAGUNA, IA} "Habíte-sét' para sua casa n.· 113 sito á rua Mal. 4:)- Parte de um terreno trlangular , sito na

1iI1XI.
SÃO FRANCISCO - Mostruario em TUBARÃO � Floriano Peixoto - Como requer, de aeôrdo a séde, marcado na planta com Pedro Cleres, em

lX! informação. condomínío çom todos OB demals herdeiros, con-

lX1
Endereço telegrafico: .HOEPCKE> � 3.754 - Emerich Ruysam - Requer alvará frentando o referido terreno: aG Nordeste com

D!J ,__., de "Habite.se" para sua caga n: 348 sita ii rua 8. Rua Procopio Gomes, a Nordel'te com o lote
ri) � Benjamin Constant. Como requer, de acôrdo com n: 9 - vermelho -

, e ao Sul com uma rua

1I11111111i11i1�li.1fi1l11l1J��[9JiIIl21fi10 B8Ii1!iJrillIIliI�lI1r1Jli]&1lf;l�fIJ a informação. projetada, compartilhando com a area de 198
3.755 - Silvio Piazl3ra - Requer alvará de metros quadrados, avaliado em 140$000. Total rs.

"Habite-se" para dois quartos de sua casa n: 11:230$000. cujos bens constantes do auto de ava•

,. Form

"��-I DESPERTE A BWS 200 sita á 'lUa Padre Francken - Como requer. Uação e auto de penhora de folhas dos autos da
de acôrdo com 8 informação. referida ação executiva, serão levadas em pri·CLINICA C.IRURGICA· DO SEU flGADO Francisco Weiler - Requer traDsferencia pa- meira praça de hasta publica de venda e arre· ,

ra seu nome imDosto 'sobl'e uma casa adquirida mataçäo pelo valor tot!!l de 11:230$OOO.(ouze con-
do SemCalomelanos-ESaltaráa a Albert.o Wenderhoff e sita á Rua Independen tos duzentos e trInta mH reis) . Assim serão oS

Cama Disposto Para ,udt cilO>. em Hansll - Faça· se a transferencia Boli referidos bens srrematados por quem mais der
cUáda. 8 maior la.nce oferecer, no dia., hors e lagD}, 8ci.

Dia. 28. ma mencionados, podendo 08 meßmOB ßerem exa-
3.708 - Camilo Plazera - Requer alvará de minados, nes diversos locais ande se acham lo.

"Habite-se pars Bua casa sita á rua Mal. Deodo calisados os oens, tod08 neste Municipio. E para
ri) da Fonseca, fundos - Como requer, de ficor que chegue a BüHcia ao conhecimento de todos
do com as informações. mandei p9,S:36r o presente edital que rerá afixa-

3,709 - Arnoldo L. Schmidt Requer alvará do no lugar de costume e outros de igual teor
de "Habite-se" para Bua casa n: 587 sita á rua para junta.r aos autos e ser publicado pela Im·
Mal. Deodoro da Fonseca - Como requer de ,ß, preusa local. Dado e passado nesta cidade da
�ôrdo cryITI as iDfcH"mf�ções. Jflraguá, aos vinte e seis dias do mez de março

3.735 - Adelia. P. Ficher - Requer liccnça de mil n'tvecento8 e quanmta e dois. Eu Ney
para construção casa de ma.deira, conforme plan- FranCf). escrivão o subscrevi. (assinado) Tiago.
tas, em seu terreno sito nós fundos de rua Mal. Ribt1iro Pontes - Juiz de Direito" '. Está confor-
Deoduro <ido Fonseca - Como ruqller. me o original. do que dou fé.

Antonio Bernadinho - Requer licença para· .Jaraguá, 26 de março de 1942
construção casa de madeira á est:ada Braço Ri· O escrivão !'tley Franco,.

Diretor - P(cpiietarío Ag!!ncia no Rio de Janeiro beirão Cavalo. zo-oa rural -Como requer.
Rua Ramalho O&tígão n.9 3.737 - Leodato Rodrigues - Requer licen- 'Le b

·

dDf. Afonso de O Santos 20. I\ndHf
ça construção case. de madeirf! á· estrada Ribei 'IFimdmente I n a pica a

Fundada em 1921 Carta Patente No. 32 rão BraçQ Cavalo, zona rural - Como requer. livrei-me de uma Tosse fornece a domicilio
3,739 - Bernardo BehUng - Requer liceu-

Resultado do sorteio realisad(} no dia 28 de Março de 1942 ça construção easa de material á esWlda Ilba rebelde e violentoll Janss�n (tCia.
, da. Figueira, zona rural - Como requer.PLANO MAGNO '. mensalidade 5$000 3.743 _ Teodoro Wolf _ Requer licen�a cons. Um valioso atestado söbre os efeito. Pedi{ios pelo telepho·N

- .

d . Y do Xarope Tass
53umeraçoßs prt'·mJa as.

tl'ução casa de material, com instalação sanHaria, ne n. . Oll na! Casa
N 1 '113U' I I d C Nã" há melhor comprovação da eft· M o. F' h.os o. premIO �

m tmove no va or e á rua Rio Branco - omo requer. cácia de um medicamento, do que as ay UI- ISC er.
3.0 premio -=093 100:000$000 3.755 _ Fra.ncisco IJehnert - RilqUf�I" Hcen- próprias opiniões dos que já o usaram.

E assim cómo a declaração acima, do
�a para estabelecer-se com carpintaria à estrada 'sr. c. C. M., do Rio, são inúmeros 08

2.0 premio 542 Um imovel no valor de ,YJaraguá-Alto _ Como rsquer, de ecoArdo com a at,;stad::;s sôbre a ação poderosa do

$
. ... Xampe 1'oss no tratamento das tosses,

3.0 premio 0\-13 20:000 000 l·nform". t'ão. xri�)es, resfriados, bronqnites e coquelu-
" y ehe, pois o Xarope 1'oss é composto de

3.7:56 _ Reinoldo Wuerges - requer licença ,,]['mentos de ação conjunta sôbre !lB
4.0 premio 097 Um imovel no valor de

d F
.

d
'.'ias respiratorias,

3.0 premt'o -093 10:000$000 cOfistrução casa de madeira. á estra a ranClSCO e o Xarope Toss não c.ontém narcótiGos,
- Paula - Como requer. nemtemcon\ra-indicação. Póde serusa-

l'
do oom segurança vor adultos e crianças.

5,0 premio 516 lmovel no valor de 3.758 - Antonif) Planinscheck - Requer 1· c,}]]< seUG eJementosperfeitamente do-

t b 1 ""1' S"" com c·.>rpintaria á es RudOG e escrupulosamente manipulados,
3

.
--

5 � C8nça pura es a e. ec", "" LO •• -

o .�fIi"Up8 Toss atúa sôbre a flora micro-.0 premIO O!::l3 :OOO-wOOO irada Ribeirão Cacilda. _ Como requer. �ia,,", pOl' sua ação antissép�ica. Elimina

3.7:>9 - Industria de Calçados Gosch Irmão!!! ;�t;;"��':'r���R:��I�f:i�Y:c�f:ç�t::�:
S/A R b � d 4'l'rma Fa�a fit' (;uirrea, pela branda ação tônica sôbre

- equerem avel' aça.(1 a 1· -

Y
-

() corw;ão. Age sôbre o mecanismo da

a modific\lção solicitr.,da..
.

!esse, como calmante e sedativo e for
hllece as mucosas da traquéia e dos

Mês de Março b:'ônqlÚos. Seu sabor é agradável.
DiR 3 Combata suas tosses, gripes e resfrla-

.

Jos com o Xarope Toss. Adquira boje
3.738 -

__-\..nselmo Rocha - Requer alvará um vidro e defenda sua saúde, logo aos

.� á R' B p,';meiros sintomas destas afecções das
de "Habite·se" para sua CBBe. Shf:l rua li> fa\1- vias respir"torias com a ação segura

CO, 43 - Cúmo requer, de, acôrdo cúm as info!· deste medicamento eficaz. Vidro:,5$500.

InaçÕeS, _ .

3.742 - Felipio.a. Huebt:ll - Requer baIxa Im,

posto aí agiota - Tendo o requerente já liquida· C a I c e b i D a
do para. () corrente 6'10 o seu imposto de a.giota, O tônico por exceiencia Clemente Schioch�1 e
como requor. . Especifico da dentição Anselmo Rocha.

3.745 - Breíthaupt & Cia. Req'derem VIstO· A CALGEHtNA é o melhor Rua Rio Branco, 122.
ria du c::.mclusão das obras feitas no Engenho de recalcitrante d:> organismo, que
ArfOZ. sito flOS fundos da Av. Getulio Vargas - se conhece.

. Tonifica os musculcs. !llimen-
Como requer.

.

ta o cérehro e saneia os intestinos. AVÓ! MÃE! FILHA!
3.853 - Eduardo Kellermanu - Requer vis- As crianças que tomam "CAL

toris da instalação BanHaria de sua. C8.sa n: 607 'CEHINA" sãrJ fortes, sadias,
sita li rua Pres, E. Pessoa - Como !'squer. alegres e resistentes.

3766 _ José Lescovicz - Requel' certidão Uma lata de "Calcehina" dura
. . . 6 meses.

dtl sua casa comercial á larmama mrns proxl· A "Calcehina" contém todos
ma - Certifique-se. os elementos necessários ao de·

3.768 - Fritz Lickfeld Requer transferencia' senvolvimento de uma. criança. (Ou Regulador Vieira)
imposto sua bicicleta para Empreza Frenzel S/A Em todas as farmacta •.

- Faça-se a tranafarenci!l solicitada.
3,770 - Otto Moeiler - Requer traDsfereu

ciß do imposto s/ Engenqo de llBsucar sito á es

trada. Nova, para LeopoldO Blaa8�.
Secretaria da PrefeituraMunicipal de Jaraguá,

3 de março de 1945.

í
DIRETOR DO HOSPITAL S. JOSE'

',Operações, Doenças de senhoras,
Partos

Seu figado deve derramar, diarI..
mente. no estomago. um litro de bilis.
Se a bilis não corre livremente, QII

alimel}toB não são digeridos • apodre
cem. Os gazes incham o estomago.
Sobrevem a prisão de ventre. Você
flente-se abatido e como que enven�
nado. Tudo é amargo e a vida é um

martyrio.
Uma simples evacuação nãq tocará

a causa. Nada ba como as famosaa
Pillula" CARTERS para o Figado,
para uma acção certa. Fazem correr
livremente esse litro de bilis, e v�ê
sente-se disposto para tudo. Não cau-

iii :sam damno; são suaves e contudo são
maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente. Peça aS PiIIulas CAR
'fERS l'ara o Fígado. Não &Ceei�

11 ••..
-' I imitações. Preço 3$000

mI H*H*..BEW..,WMAMW.eem

Consultas á qualquer 'hora, no
Hospital

.

ou no consultoria

Dr. RENA�O CAMARA

GRANDE EMPREZA AMERICANOPOLlS
Séde em SÃO PAULO
Rua Senador Feijó n. 205

8,0 andar

4.0 Premio: 3.097

1.0 Premio: S.113

3.S41

3.0 Premio: 6.093

S.o Premio: Centena 113 100$000 - Centena 311 50$000
Unidade 3 isenção na mensalidade de abril

Total dos imoveis sorteaveis mensalmente: 785:000$000
O sorteio do nlP": dt: ::bril realiz::;r=se á no dia 25

Sorgo e Cipõ
B,.NCO POPULAR E AGRICOLA

I DO VA,LE DO ITAJAI' ;
Ba Cooperativa de Crédito de Responsabilidade Limitad Rij
� �
121 Autorisado f;, funcionar pelo Decréto fi 7525, de 9 de julho de 1941, 8êI

I§J�
assinado pelo Sr. Presidentl?' da Re�mbnc8 e registrado no Serviço li)de Economil\ Rural do Ministerio da AgricuHnra sob D. 1197,

l2J
em 16 do julho de 1941. ;

� SWDE EM BLUMENAU �

;. Rua 15 de novembro n. 923 (em frente á Igreja Matriz) �

III CAIXA POSTAL N. 104 -- Endereço telegr.: BANPOPULAR I
I � �

[§I EMPRESTIMOS, DESCONTOS, DEPOSITOS, 1'-1

II COBRANçAS E ORDENS DE PAGAMENTOS li
;; EMPRESTA ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES LI1
lX1 p' �jy'1 aga para DE.POSITOS as melhores taxas, a saber: ca

[fi Conta Corrente á Disposição - � 2 % r§I
III Conta Corrente com Aviso Prévio 5 % .-..r..1 -- ......------,

---------

Da C t C P
00

es. PROPRIE TARIA

:II
on aorrente Depositos opulares � 5 1/2 % 8ij asa onlS Da. Francisca Buch.

ca Conta Corrente Prazo Fixo: por seis mezes·· 6 % fi) . .
.

Da d 7 / rx1 Casa especiah&ta em roupmhas para Crianças, arma
IX! por oze mezes .' o o IXI rinhos, linhas, fios enfeites, rendas, fitas, botões, etc.

I Aberto das 9 1/2 ás 12 horas e das 13 1/2 ás 15 horas. m Mantem sempre em stock um belo sortimento de ris

II Aos Sabados das 9 ás 11 horas. gg cos para bordar, dos mais novOS modelos.
ilI!l D:l Meias de seda para senhores e senhoras e outras

illBiJlBi1�lIJilli'lI1l1JliIl§.Jl2llIIliIlIJl§Ililli(iJlIJliIili1liJ novidades, sómente na C �A S A S ON· 1 S.

2ompramos em quantidade.
Paga-se bem.

Fluxo�SBuatina
A mulher evitará dôres

Alivia as cplicas uterinas

Renáto Sans
O Secrettuio

Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades das funções peri6-

dicas das sf!nhoras

É calmante e regula
dor deS&8S funções
fluxo • S�datina

pela sua comprovada efica
da é muito receitada, Deve
ser usada com confiança
Fluxo ö Sedatina

Encontra-se em toda
parte

_ 1 LicDNSP n. 67, de 1915
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Registro Civil

Aracy D. Mueller, escrevente
juramentada, no impedimento
·I::scrivão· e Oficial do Registro
Civil do 1. distrito da Comarca
de Jaraguá, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil.
Faz saber que compareceram

em cartorio exibindo os docu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se:

Edital n. 1.318
João Bastos e Thereza

Moretti:
Ele, solteiro, ferröviario,

Brasileiro, natural de São
Bento, onde nasceu aos 29
de outubro de 1916, domi
ciliado e residente no dis
trito de Hansa, sendo fi
lho legítimo de Oervasio
Bastos e de Dorvalina Bas
tos, já falecida.
Ela, solteira, domestica,

brasileira, natural de [ara
guá, onde nasceu em 28
de maio de 1\)22, domici
liada e residente neste dis
trito, em Retorcida, sendo
filha legitima de João Mo
retti a de Maria Moretti.
Jaraguà 19-3-1942.

Ediial n. 1319
João de Miranda e Ero

tildes Lemos.
Ele. solteiro, operario,

brasileirc' natural de Luiz
Alves, onde nasceu em 18
de outubro de 1912, do
miciliado e resíäente nesta
distrito em Estrada Itapocú
Hansa, sendo filho legiti
mo de Placido Pereira de
Lima e de Rosalina Maria
da Conceição.
- Ela, solteira, brasilei

ra, natural de [araguä, on
de nasceu em dezeseis -de
junho de 1923, dcrniciliada
e residente neste distrito,
em Estrada Nova - Reter-

, eída, sendo I filha legitima
de Manoel Lemos e ,Ma
ria Trintini Lemos.
Jaraguá 19-3-1942

Edital n. L,320
. OUo Kruger e Hertha
Guretzmacher:
',Ele, ,solteiro, lavrador,
ruttural de Jaraguá, onde
nasceu em 6 de novem

bro de 1918, domiciliado e

residente neste distrito, em
-

Tres Rios do Sul, sendo
filho legitimo de Emilio
Krueger e Ida Meyer Krue
ger.
Ela, solteira, domestica.

brasileira, natural de Jara
guá, onde nasceu em 31
de outubro de 1916, do
miciliada e residente ne'ste
distrito, em Tres �ios do
Sul, sendo filha legitima
de Emilio Gruetsmacher e

de Berta Klug Gruetzma
cher, falecidos
Jaraguá 31-3-1942

Edital n. 1321 .

Orestes Murara e Ma·
ria Lombardi:
Ele, solteiro, oleiro, bra·

siléiro, natural de Jaraguá,
onde nasceu em 11 de de
zembro de 1919, domicilia
do e rtsidente neste dis
trito, em Nereu Ramos,
sendo filho legitimo de Jo
sê Murara e de Teresa
Minati Murara.
Ela, solteira, domestica,

brasileira, natural de Jara
guá, onde nasceu em 18
de ianeiro de 1923, domi
ciliada e residente nbsta
distrito, em tres Rios do
Sul, sendo filha legitima
de João Lombardi ti! de
Marcelina Dorigarti Lom
bardi.
Jaraguá 31---3-1942

�raey D. Mueller
Esrevente juramentada

Artur Mueller, Escrivão e O
ficial do Registro Civil do 1.
distrito da Comarca de Jara.
gná, Estado de Santa Catari·
na, Brasil,
Faz saber que compareceram

em cartorio exibindo os docu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se:

Edital n. 1.322
MARIO NICOLLlNI e OTTI·
LIA ERSCHINO:
Ele, solteiro, dentista, brasi·

leiro, natural de Jaraguá, onde
-

--

de WETZEL & elA. JOINVILLE (Marca registrada)

.

CONSERVA O TECIDO DA RJUPA PORQUE LAVA fACILMENTE E COM RAPIDEZ

Poanada Minancora
E' a pomada ideal

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

NUNCA EXISTIU
IGUAL

. A Farrnäcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA- úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill«, curou com

UMA só LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
. Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casal> de saude e

clinicas particulares,
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada

Minaneora> nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.

Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·
� CORA em sua latinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR!
E' um produto rios Laboratorlos ({MINANCORA.

de JOINVILLE

__.'$'e •

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ

D t I· 92 i PORTARIA n. 124 'd)

aerO O- Al n
c O Tenente Leonidas Cabral

.

U ...; I Herbster, Prefeito do Muuici-

pio de Jaraguá, no uso das a)
suas atribuições, em vista do b)
que preceitua o art., 4. de De
creto Estadnal n, 113, de 20 do
corrente,
DESIGNA os funcionarios

João Batlsta Rudolí, Guilherme
Haering e João da Silva Ne
ves para encarredados daFisca

lização do 10. Distrito: João
Tosini e Henrique Ferrazza

para o distrito de Hansa,
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de jara
guá, em 30 de março de 1942.

(ass.) Leónidas C. Herbster

Revoga e altera os disposlti
vos do Decreto-lei n. 84 de 22
de agosto de 1941.
O Tenente Leonidas Cabral

Herbster, prefeito do Municipio
de jaraguá, no uso das suas a

tribuições, de acôrdo com a

autorização do sr, Interventor
Federal e aprovação do Depar
tamento administrativo do Es
tado.
DECRETA:
Art. 1. - Fica revogado o

art. 2' e seu paragrafo unico
do decreto-lei n- 84 de 22 de

agosto de 1941.
Art. 2, - o arti. 6, e seus pa

ragrafos, do mesmo decreto-lei,
passarão a vigorar com a se

guinte redação.
"Art 6. - Não é permitida
"na zona urbana, a existencia
"ou a constr·ução de currais
"ou chiqueiros para a criação
"de suinos, bem como a cons

"trução de privadas e, estreba
"rias a distancia inferior a

"vinte (20) metros das residen
"cias ou dos possos e cursos

"dágua que sirvam para aba�
"tecimento d" população.
"§ 1, _:. Na zona sub-urbana
"a criterio da Prefeitura, a Sr. Eduardo C. Sfquei-
"criação de suinos poderà ra - Pelotas.
"ser permitida uma vez satis- A h d d d
"feitas todas as exigencias do C an o me ataca o e

"saneamento, não podendo, pert.inaz tosse, acompan
entretanto.em bipotese alguma, hada de a�undante expec'
"exceder, dois animais em ca- toração de bronchite, to
"sa residencia particular. mei muitos xaropes que"§ 2. - os currais ou. chi-

"queiros já existentes e que vi anunciados como sen

"contrariem o disposto no do proprios para curar

"'presente .

decreto_ serão de- semelhantes molestias.
"moiidos dentro do prazo de Perdi meu tempo e gas.

'.;���!e�:e�i��ra�ias. assinado
tei meu dinheiro atôa. sem

u§ 3. - Em não sendo demo- O minimo proveito, pois
"lidas as construções acima tossía escarrava como d'an
"referidas no prazo marcado, tes
"a Prefeitura mandará demo-'

.

. _

'·li-Ias. sendo os animaes con- Recorri entao ao PEI
"duzidos para oDeposito Mu- TORAL DE ANGICO PE

';,nicipal,. cobrando, ainda. a_s LOTENSE. e gl'aças a ele,
respectivas despesas �c�escl- apesar da tosse J'à ser ve.
"das de 10% de admlnlstra-. .

"çãO, e, não sendo elas pagas lha, rapidamente. me curei,
"no prazo concedido pela Pre- bastando para ISSO ape
"feito.lca, será providenciada a nas tres vidros do seu
"cobrauç'i por via executiva.

. precioso preparadoArt. 3. - Este Decreto-lei .

'

entrará em vigor na data de AutOrizando o a fazer
sua publicação, revogadas as desta o que lhe convier,
dispo'siçôes em contrario. sou com estima e consi·
Prefeitura Municipal de Ja- deraÇão Am'. etc - Joséraguá, em,27 de março de 1942. .'

(ass,)LEONIDAS C. HERBSTER .Pedr� Fem:lra.
Renato Sans Confirmo este atestado. Dr.

E. L. Ferreira de Araujo
(Fi ma reconhecida).
Ficença N. 511 de Março

de 1906.
DEPOSITO GERAL:

Laborntorio Peitoral de An
gico Pelotense.
Pelotas - Rio G. l!o Sul
Vende-se em toda a parte.

FRACOS E ANEMICOS I
Tom.... :

VINHO CREOSOTÁDO

Tomou muitos
xaropes

O sr. José Pedro Ferrei
ra, estabelecido com um

com Kiosque na Pra
ça da Republica em Pelo
tas. expontaneamente en

viou a seguinte carta que
muito abona· as vitudes
do l)1uito conhecido PEI·
TORAL DE ANGICO PE
LOTENSE.

nacéu em 10 de Janeiro de 1915,
d0miciliado e resíi:lente Reste

'distrito, em esta cidade, sendo
filho de legitimo de Eugenio
Nicollini e Maria Menel Nicolli-
ni'
Ela solteira, domestica, bra·

sileira, natural de: Jaraguá, on·

de naceu em 28 ·de abril de
1924, domiciliada e residente
neste distrito em esta cidade,
sendo filha legitima de José
Erching e Catarina Ersching,
domiciliados e residentes nesta
cidade.

Jaraguá 17:-2 12.
E para que chegue ao conhe

cimento de todos passei o pre
tente edital que será publicado
pela imprensa e em cartoria on

de será afixado durante 15 dias
Si alguem souber de impedi

mento acuse-os para fins \égaes
Artur Muller

Escrivão Distrital e Oficial do
Registro Civil.

&E__...._ ..._.·

'--

R......
BFO.d ...

Escrophlul
CCI.ce.fI I r

VINHO CREOSOTADO
• _ ge.ador de .�.

O SABÃO

Virgem

,I Comunicamos aos nossos distintos

"Amigos e Clientes em Geral a dissolu .ão,
14 de comun acordo, da Firma "LANG LTDA."
14
_ CASA SÃO PAULO, - conforme

" disträte social devidamente registrado na
14 JUT\.JTA COME�CIALt passando a ser
14
uma Filial da "CASA SANTA ROSA"

I' de Florianopolis, da Firma Comercial. de
I, ORLAN:DO SCARPELLI, tendo assumido
II
a responsabilidade do Ativo e Passivo da

h extinta Firma.

Social
A OBRA DE lESÚS

Ha na feiçtto da obra de Jesus
- reformador
"- e salvador
uma filosofia muito vasta;
liçoes que são brilhantes como a luz
e, entre os dois pólos da missão só d,Ele,
um Espirito que sente e que irradia, em torno,
uma ateiçao divina, de Mo casta!

Nilo soube ainda apreendê-la. bem
a naturesa humana. porque é falha;
- Anceia . . .

- ê como o mar que á praia vem

o recua, e renova à maré a intermina batalha.

Tenta-a por ser igual no todo é inconfundivel,
por ter, sem se mesclar ás mundanas venturas,
grandes raegos de amôr - como é possivel -
em tao breve sequeneia de amarguras!

Banco do Brasil ti Joinvile
CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E

INDUSTRIAL

Vemo-la. Em essencia, ela loda palpita,
embora, irradiando, espalhe-se na terra.
Estâ onde o praser, ou o magua, fundo, agita
A .Alma que todo corpo humano encerra.

Comunicamos »os senhores agricultores, criadores, industriais
e fazendeiros que a Carteira de Crédito Agrícola e industrial se
encontra em pleno funcionamento, prestando assistência aos in
teressados de forma permanente, Afim de melhor atender âs ne

cessidades da lavoura e da Industriá o regulamento da carteira
foi recentemente Tl formado, facilitando empréstimos nos SegUin.,tes casos:

PARA AGRICULTORES (juros 7'/. a/a)
,

a) para custeio de entre-safra, aquisição de adubos e sementes. - Fes aDOS no día l.o
Prazo de um ano. deste mês o [ovem Ber Eb) para aquisição de máquinas agrftolas e de animais de s ervi-

t ld S b ld
. ncontra-se nesta cidade,

ço para trabalhos rurais. Prazo de 2 anos. I
O O C Del er. acompanhado de sua exma,

cl para custeio de criação e aquisição de gado de engorda. Pra·· - hontem festej.�r8.m esposa o sr. Afonso Buhr
zo de um ano.

.

maís um natalícia as
'

.

f'
.'

p_ara aquisição de reprodutores e de ga�o destinado á cria- senhorttas Waltrudes e -qdue �qUl vem ixar resi-

çao e melhora .do rebanho. Prazo de dOIS anos,
M

.

d C t Illh d
encia,

ana a os a, I as o

PARA INDUSTRIAIS (juros a combinar) sr. Maneel F. da Costa,
para aquisição de matérias primas. P,IlZ0 de 1 ano. comerciante.
para reforma ou aperfeiçoamento de maquínarl vs das indus-

_ Amanhã faz anos a
trias de transforrnação. Prazo de 3 anos.

c) para reforma, aperfeiçoamento-ou aquisição de maquinaria pa· senhoríta jrêne . Luz, fi·
ra outras industrias que possam ser consideradas genuina- lha do dr, Nestor Luz,
mente nacionais, pela utilização de matérias primas do Pais agente fiscal servln do
e aproveitamento de seus recursos naturals cu que interesse em Malr>.
á Defesa Nacional. Prazo 10 anos.

NOTA - Durante o expedíente das 91/2 ás 12 e das 131/2 ás Visita
15 horas o gerente da agência estará á disposição dos Srs.

agricultores, criadores e idustriais para prestar informações
sobre os em i5.éstimos na carteira agrícola.

Assim, quando se banha a fronte em agua-benta,
Ela é a prece espiritual da Luz, votiva.
- E' a palavra de Fé - que tudo alenta !
- E' a promessa do Oéo, - que tudo aviva!

JOãO CRESPO

•

Aniversario
AFONSO BUHR

Euterma

Encontra-se enferma, em
quarto particular do Hos
pital "São José", a senho
rita Eulália Dutra Hafer
mann, filha do Sr. farma
ceutioo Carlos eHafermann.

BebêsOTTO BATINGA "

o lar do Sr. Henrique
Jiítte, industrlal. e de sua

�sposa aC8ba de ser enr�
quecido com o nacimen
to de seu primeiro herdei-

. IÔ- H;ematßBeí1:do��Dr>;Holl1iief�1
1"- �•.
AUGMENTA AS FO.RÇAS DEFENSIVAS DO'
OAGANISMO CONTRA AS DOENÇAS DAS
- CRIANÇAS E DOS ADULTOS --

lwm__am�muna aH �
.� -

De u.nos o prazer de
sua. visita, quarta-rei i a,o
nosso colega Otto Batín
ga, de passagem por es
ta cidade. Agradavel,
bastante mesmo, a pàles roo

tra que comnoscomaute- Tambe!Il o la.r _

do Sr.

ve Otto Batínga, por al- sCoustantino Rubml,ede. s�a
guns momentos, esposa, .recebeu A

a vIsita

Otto Bátinga, velho de um lindo bebe.

profissional, encontra Bt"
- Encontra-se em fes

agora em Joinville, em- t� o lar de sr. fl:lrma�eu
prestando aos confra.des tIco Manoel Kovan FIlho

de lá as finas tilsgraoas e de. sua esposa, com o

do seu esperito esperi- nascIID.eLt.o de seu pri
ente e observador. mogemto que recel)en o

Gratos a Otto Batioga nome de Manoel Henri

a fidalga visita feita a que.
nossa tenda de trabalho.

I nauguração da Agéncia do Banco
Popular e Agi icol a do Vale do itajaí
Realizo1}.sf� dia 29 de

ma.rço em Hamo[l.ia. a

inauguração r.'de uma a·

gencia desse importante
estabelecimento de cre
dito catarioense"
O ato que fot solene,

teve o comparecimento
de destacados e!ementos
da vida comercial e in
dustrial do �ro8pero mu·

nicipio;'
Aproveitando a'ocasil1o

a direção dG Banco Po
pular e Agrico.la fez inau·
gurar tambem no seu

novo estabelecimento.
um retrato do Exmo. Sr:
Presidente da Republica.

Gratos pelo convite
com que fomos lembra
dos.

«MIGAREME»
�tRHENTo
�t\)E'ROs-

O simpatico Clube Ai
moré realiza hoje no

�alão Buhr, a feeta de - Acoba de coutratar

Mlcareme, com um baile casamento em Parana

que oromete retumbante guá, com a senhorita
exito dado o entusiasmo Mari{l DomitiUR Lobo, da

da nOSEa mocidade.
.

sociedade local, o sr.

Agradecemos fi. genti Osorio Raraiva, fuoclo

les.a do convIte com que nario do Instituto Nacio·
fomos destinguidos. ,nal do PinhD.

Noivado

.-
--

..

OSCAR & EDMUNDO EBERHARDT

Sanguenol
c, D,N.S.P. de n. 1992 19�1

Fornecedores de cadernos, lapis, tinta, penas, etc. etc. á

Cooperativas Escolares

Tipografia - TODO E QUALQUER IMPRI;SSO

)olnVllle
I SANGUENOLEndereço: . Abdon Batista, 110

.- -- ,
------ .

....... CONTEM

oito elementos tônicos.

Arseniato, Vanadato,

fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO

TONICODOS MUSCULOS

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que ('ríam,Magros, Crianças
raquiticas. receberão a to

nificação geral do organis·
mo com o

Especialidade
I
•

C)�6Á��!RC(""
ESPEClAlJI1ADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


