
A data natalicia argas
a transcorrel� no proximo dia 19 do corrente, of�recerá a- singularidade de um acontecimento que

bem refletirá a proteção do prestigio que�desfruta o insigne estadista que preside os destinos do Brasil.

o do armadas norte-americanasbrasi lei ro forçasmate pelasconsumo

Ouvido sobre a noticia de que se considera nos

círculos oficiais deWashinton a hipotesi de se intro

duzir o use do rnate nas forças armadas, principal
mente devido aíata de cháda India, o dr. Carlos Go�

rnes de Oliveira. presidente do. Instituto Nacio

nal do Mate assim se manifestou:

('O Instituto está a

par dessas noticias
e tem mesmo iníor-

mações rnais com

pletäs sobre o as

sunto, Efetivamen

te o problemã=-� fOi
posto em face tal
como dele tivemos

Dtretor-propríetarfo r HONORATO TOMELIN -,- Redator; Joãc- Crespo.

Caixa Postal, 12-:-

Assinaturas : Anual 20$000 Semestre 12$000 Rua Marechal Deodoro, 392
Oficinas e edifício próprios

Sabado, II de Abril de 194% , - s. Catarina N. 1.1%0
Ano XXIII Jaraguá- _..

o PanalDericanislDo"�'l/iJla OBrasil" Canalha/ •..
= a nova religião= f.' a ti que eu medi, cabeças- Hítler.Musso- E sabes o que diziam

rijo, "quintá colunista" lini. Micado - assustam o que gritavam, sôbre

Sem cogitar de sUbsti-1 intimamente
deverà realizar infame.e covarde, per- ou apavoram os patriotas os escaleres salva-vidas;

tuir nosso Deus e nossos cerimonias em nome da

santos por ditadores, sern l convicção pessoal e da de guntando se ouviste pe- patricios do nosso gran- no meio das ondas', ven..

pretender transformar tem cisão individual de tudo lo rádio; ou se leste nos de, querido e valente do desaparecer, partindo

pIos em repartições publi fazer sem restrição pela jornais, a noticia de mais chefe Getulio Vargas? ein dois pedaços, o na

cas, sem desejar fazer das causa comun qU,e co�siste um monstruoso crime Estás enganado, Patife! via brasileiro; o que di

catedraes, quarteis de. tro em def��der a integridade praticado, fria e cavar- Na hora precisa, que tu ziarn. os valorosos tripu-
pas e sern encarcerar sa- da f imilia, do lar, do paIs der t I

o o,

h H· t' I t d "C"? J t
.

cerdoíes para roubar lhes e do Continente, Atraves- emen e,o pe os Imm!go� c amas , a e esses an es ,o atru
'o

S O·

a representação divina, se- samos dias de trévas em dc Brasil, Pergunto a ti, malandros tocadores de - VIVa o Brasil! •. ,

gundo as clausulas execu- que o perigo e a ameaça Canalha com "C" gran� pandeiro e di! cuícas Desaparece da nossa

tadas sacrilegarnente pelos alcançaram o seu apogeu, de, que passas o tempo saltarão dos morros, Pátria punhado de lixo!
nazistas, nós, brasileiros e Urge que todas as ener nos cafés e nas. esqui- empunhando armas em Esconde-te! Foge! Que
fervorosos devotos da re gias se coordenem afim de

ligião cristã, servos fiéis do que se possam ser usadas nas. procurando justifi - defesa do Brasil que tu as mães, as esposas e

Deus catolico, sentimo nos em proveito da nossa de car, com a tua falta de vendes ao estrangeiro! os filhinhos dos rnari

inspirados numa verdadei fesa e da nossa liberdade. patriotísmo e a tua falta Esses almofadinhas, com nheiros do "Csirú", do

ra religião de solidarieda Vejamos como os ingleses de coragem, a atitude os quais tu esbarras na "Buarque", do "Olinda",
riedade humana que é o articulam a sua prodigiosa ínfamissima desses ban- rua do Ouvidor, e na do "Arabutan", não te

O racionamento de D'azolina panamericanismo, grandio- coesão, vejamos como os A
o

C
8 so movimento civico de norte-americanos identifica didos que estão dego- venida entrai, queima- encontrem nas ruas, pa-

Realizou- se no Conselho c Automovel Clube e o fraternidade e união Conti ram suas forças em favor lando a Civilisação, o rão o último cartucho ra não terem o trabalho.

Nacional do Petroleo, do Centro de Cbauffeurs". nental. .da segurança nacional. Ve- Direito e a liberdade. nos peitos dos invaso e J repugnancia de cus-

Rio sob a presidencia do O panamericanismo, a jamos como os ingleses Tu, caíageste, que di res l Os "bugres'' dos pirem na tua cara de

general Horta Barbosa e Registro Civil nov� religião, �ão é .os_ur I uni?os atin�ira� um po- zes assim, com a lingua nossos sertões, que não traidor infame! Some-ter, .•

com a presença dos repre. Artur Mueller, Escrivão e O: �aça? de preceitos �rtstaots dberto defenStvod ma!alcavel, imunda rolando na boca conhecem o mudou. Ês. Canalha ! •..

sentantes da prefeitura, ficial do Registro Civil do 1. e sim o revrgoramen o em comprova o pe as m- S CAV CO

Automovel Clube, Touring distrito da Comarca de jara- desses mesmos preceitos frutiferas tentativas dos as suja : ses moços do comercio CARLO, A

Clube, motoristas e gara- gná, E3t�clo de Santa Catari- que ocupam na mentalida- saltadores gerrnanicos E E' bem feito! Quem dos escritórios, das oíi- -

gistás, uma reunião para nl1'FaBraslbl. de dos povos americanos vejamos como os Estados mandou o Brasil S" me- clonas, das fabricas. cer- A DG .. SD
z sa er que compareceram . -'

I' I E t U íd f'
- • .fa,'" D

tratar da questão do racio- em cartorio exibindo os doeu- posiçao irremo rvei- . n re 01 os con ug im suas ri
ter onde não era cha- rarn fileiras nas' hostes

nomento da gazolina em mentes exigidos pela lei afim os deveres dos catolicos quesas com resultados com - o

d
o

d t
,.�

face da situação internacio- de se habili!arem para casar-se figura a obrigação de cum pensadores Tenhamos nes- mado . , .
naCIOnaiS, epots e e uma CASA nos tundos

naL O assunto foi larga .

EdLtal n, 1.3'24.... prir as determinações de l ses dois povos,' baluarte E' à ti flue eú me di.' pendurarem, pelas I?atas. da rua Marechal Deo ..

Erwin cfaedke e Tbekla Au- .

das Arneri I d democrzcí
"1 t d L ht I d

mente debatido tendo ore gusta Zastrow energia as mencas, con'l
as emocracias, o exern- rijo, perguntando, rnise- nos pos es ,a

.

Ig , oro,

presentente da prefeitura Ele, sol eir�, lavrador, natu- dição indispensavel para a pIo e o estimulo para os
ravel "quintá colunista", Convence-te diSSO, de�ta

solicitado sugestões ao Au ral de B1ume!HW, on�e nasce_u garantia da crença r�ligio-I nossos esforços, dando as- d d d d
Tratar com

tomcvel Clube para efeti-, eC!llII' 1dB de ab:dll dte 192tO, dd?ltl1�- sa, politica, social e cultu-! sim, ao panamen'canismo se ouviste a noticia do ver a e,o eSC1ra o qUIl1� ENGENHO RAU [TO
I a o e resl en e nes e IS rI- I" t d t d t tp'colum-ta

vação daquela medida. No· to, em Francisco de Paula, sen- ral.
,

uma rea Idade que sera arpe eamen o o quarO"
.

-
-

,

va reunião deverá ser

rea'l
do filho de Henrich Gaedke e Ao comemorarmos o dia um monumento contra cu- navio brasileiro, em a- Ant�s do

il
BraSll es�ar

lizada dentro em breve de Berta Ga�jke. _

14 de abril, consagrado ás ja grandeza, baldados se
guas do Atlantico? L?s- envol�ld� �? confhto Solicitou

Faland'O á imprensa, a- tEIla, dsolMteua, dOmdesbÍl.,ca, nda- festas do Pana[l1ericanismo, tornem todos os ataques odiai ]u�tlflcav "'e a�

I
ura e assaran u -, on e, .

t' f'
...

d d b' d te? E não mudas de- mu -,:l a �

pós a reunião, o general nasceu em 24 de março de e. ml� er nzar sua. slgnt- I o:l�n os a c� Iça, a a?1- E �é ceita ponto que> as

Horta Barbosa informou o 1922, domiciliada e residente ftcaçao par.:: o Contlnente.1 blçao e da aVidez conqUis- atitude? não cais de l
, o

u, ': ,

seguinte: "Deliberamos na I neste distrito, e,m Ribeirã? das Nesse dia, todo o cidadão,! tadora dos totalitaríos, joelhos diante da bano tuas slmpah�s se mell-

'- d'
, ,Pedras, sendo fllhade Gullher-

.

d' 'd dO nassem para "'ssa ou (;J- O dr Francisco
reumao que ve� e se e

I
me Zastrowe de Frida Zastrow.

eira aun-ver e, lzen,
,_.

", .,. •

fetuaf que o racIOnamento Jaraguà 7 de abril de 1942. Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes do, de mãos postas, ar- q�ela nação, HOJe, p�� Gotardi

começarãdentro de 15 dias
.

Edital n, 1323. CLINICA ESPECIALISADA rependido. e
.

cancerado r�m, que os n?ssos TI-

Ssoerà feita utma dreduçãol.dell Er���, ����?:o,eC����ia�?:.r��� DR. SADALLA AMIN de remorsos:
mstro os nG:.sos con- Acaba de solicitar e·

por cen o e gazo ma tural de Massaranduba onde
.

I J
- - - rt

nos gastos atuais, que já nasceu em 3 de maio cÍe 1917, HGtd Cruzeiro -- ,Rio do Sul, _ Temporariamente - Perdoa, simbolo tS,t:dl es
no a�a� sav, me xoneraçao, o sr. _r.

sofreram, como tod' s sa- domiciliado e resi-denre neste """""""'............... -"'.....,."...�........,,"� I
o

.

E t
I os nas pnsoes. InCa· Francisco Oo�ardi que,

d· t
.

g OrIOSO_ U es ava erra·, .,

e 1
bemos ha tempos um IS fito, em esta cidede de Ja-

V·
�

D'
d·

rnumcavels, e qu qua- durante o meses, ocu-

, ,
" raguá, sendo filho de Francisco J

t"
" O o

b 'I'
corte de 10 por cento, Bruhns e de Wanda 8ruhns luna nmeJ.:� lca i 1,. 11.;-' 'f o

? tro navIos rasl elros -

pou o elevado cargo de

E concluiu o Presidente falecidos. U ::
.'1ao azes ISSO , t d d P' S t' d S

do Conselho Nacional do -Ela. solteira, domestica, na- I ' Então brasileiro dege- q?íl ro pe aços a a· ecr� ano 3 egurança

Petroleo: "Na reunião de tural de Jaraguá, onde nasceu A "Vida Domestica" nÚ-1 ; nt!rado, tu estás abaixo
tna! - levam para ,o pubhca döoEstado- O sr.

hoje fíeou definitivamente â�m��li��ano�e����en1; ���J� mero de abril, agÜ'ra postoJ'; do pús abaixo do lixo I f�ndo das �gudas a mdais I�terventor Federal no

acentado que á prefeitura distrito, em estrada (tapocú, em circulação,o leitor en-I: b i' O 'da 1 m r T
-

I lInda bandeira o mun o, t.stado ao cunceder··lhe

b· f d
. d f'lh d M l) t t d t d

' . a a x a a. u nao
t tOt d 'cl t

'
- dOd d'

ca era a tare a e orgam sen o. I a e
.

ax oering e con ra (] O quan O eseJa
.

e'·s um ente humano Na-o I a_ ua aol u eo e ,e ral· a exoneraçao pe 1 a, t"

zar e executar o raciona Ana Ple.�e Doenng: conhecer do que se passa I � d f d d F

mento da gasolina no Dis- Jaragu"Eáit�� �br;�2�e 1942
no pais e fôra dêle, desde I és uma criatura ·igual çao" e 10 amla e e co· nglU a? r., ra.n�ISCoi)

trito Federal em colabora- 'Reinaldo Wurges e Wirgili- os acontecimentos que ocu 'las outras _ és um pe- vard� ,! Gotardl uma slgmflcatl·

ção com o Touring Clube, lina Klein pam os noticiarios dos jor- te.Pf!., .

d
. -'l' t'

Nao te enver2'onhas, va carta na qual relem-

--------'. Ele. solteiro lavrador, natuo nais, até os fatos relacio- � aço ue mon uro ,

d 'ioraçado lendo o que b s inestimaveis
ral de Barra Velha, onde nas· Sabes, traidor, o que d� "" 'h o

t
o rouI'd da -

d'
Diminuiram as ativida nados com a vida social e �sa ero'na oa ri ssoals e

•
ceu em 13 de fevereiro de 1917, do lar. Dessarte, "Vida fizeram os n')5SOS inimi·1 ,Issed e!!A.t Dl H

'qua 1 a es °lpe. d
•

des aerp.êl.S Japonesas domiciliado e residente neste lo sociólogo através da o

gas nas Filípinas?o c_'a e m a, '
ono- seu ex .. .aUXl lar,

o ,agra e

Melbum-:, 59 (R) - Se �!��.�of��o �1�anJ�s�oWdUeerPgaeUSlae' Domestica" se torna uma bra "um homem que go., o
nna Andrade de Santos, cendo o aUXIlIo que

gundo as ultimas mensa publícação imprescendivel verna", e a materia relativa A smala am m b I O

g�ns recebidas da Nova Luiz, Wuerges. como complemento obriga- à Semana Santa com uma
S

.

V 11 a rr mãe de tres pobres crilm< prestou ao governo ca-

Otliné, diminuiram consi· tu;;{r'dseOI��i�a, p�â�e�t!cÄlC��� do à leitura de jornais. reportagem na igreja do elegante, no Capacaban�, cinhas e esposa heroica tarinense.

duravelm::ntf' as atjvidadf's tara, onde nasceu em 7 de ou- Na edição cujG aparecimen morro da Gloria, Os figu- Leme ou Bolafogo, .
dl- do hravo 1. radio· tele-

aer-es nipt..lniciS sobre por
tubro Ge 1915 domiciliada e re- to estamos noticiando, são rinos a côres da secáão zendo - foram gene- f' t d C

o 'lI ?
sidente neste neste dístriilO

o , gra IS a o "aHM ,

to MOfcsbi. em Francisco de Paula. seud6 dignas de real€e os seguin MUITO EM MODA coroam rals que, .dlsseramo Sabes o que ela disse? Frota niponica atll

--------f·lh d N' I Kl" tes assuntos: "O Presidente o belo trabalho d bIt" d I d t
.

1 a e ICO au em e de e pu CI
q"ue;, a" I para lan e, Isto " tacada por "FortII

Maria Madalena Schmidt, já Vargas, como vive em fa- cismo i1ustr2do qUe é o I I 1
falecida. milia, como recebe em au numero da velha e sempre �qui O era ,um�upanar, - Estou pronta a talezas Voadoras"

Jar2gu�d�t�? �brik2d6e 1942 diência e como é visto pe nova revista brasileira. JS ocovardes, Lovarde� I tralDalhar e morrer pelo
Raphael Freiberger e Pulque.

e mfa.mes, com.o ,

tu
'. '\ Brasl'l!

NO·VA VORK 4 (R)
ria Espindola.

I
)

T ·&iX

I Mataram os mando,s',' Na-o te envergonha�,
'

Ele, solteiro, lavrador, natú· b
-

- As • Fortalezas Voa-

rál de ßlumen',u, onde nasceu O anjó protet�r de seus filhos e�rope,us rancos � 10- i sugidade, diante dessa daras", bombardeanm

f, " ENY�LOPE ���a�� �e r����en1: 1:::ie dOd��= e a
Qlanos, estLlpraram as es· mulher admiravel ? uma frota de invasão

': SAÚ DE trito em e,ta cid�de, sendo fi- posas desses homens que • japonesa, nas ilhas .
An-

'�/}
n

REFRESCANTE l�o dr: Jaco.b Frelberger e de Lombrigueira Minancora estavam estranhos a guer-
----------

danhã, atingindo um

� �I Filomena Wilwert. I d h Ih PRECISA SE

���rfi!
DIGE�TlVO .Ela. solteira, domestica, na- Vermitugn suave e de pronto efeitfl. ra; es amaram· es as

-

crusador niponieo que

'C_r,['�rw.
ANTIACIDO tural de J"raguá onde nasceu filhas e. depois, furaram nesta redação, de. um fOlo 10ncendl'ado, e maios

�;:"'.�n SABOROSO em 21 de maio d� 1922 domi· Dispensa purgante e diéta! '
,

d 12 14
�o 'o

J a' baioneta os cc"pos menmo e ti, anos, o

il>�r�* (t # L .

.
ciliado e residente neste distri-

. , tres outros navies im·

;;e'�o o o

"tU cu (,f/f/'(',JA to, em Ilha da figueira, sendo Serve pafa qualquér idade, C!onforml' o n· dos ínfelises vencidos e para trabalhar somente

,� o�.t' , filha de João Espindola c de 1, 2) 3 :.:; 4, in ::lefesos, dando lhe a
a tarde Am serviços levé�. migos.

�� Adelina Gomes Espindola, já Proteja li s8údü de seus filhos e a sua

TAMBÉM EMVIDROS DE 3 TAMANHOS falecida. própdtd Evital'á muitH8 doen�aB e f)(jUrl81'á morte! Neros".. Hu-
Jaraguá 9 de abril de 1942 Y < t 'M t' I f-f f R b L S
E para que chegue ao conhe· dinht:dl'o em remedi(;�. nos o , .. • ans ras o , • ' DS I U O 0«= a oure

cimento de todos passei o pre- Compre hoj+< mesmo urna "LO�]BRIGUEl- Mas, tu pensas apenas,
�ente edital que: será publicado

.

RA MINANCORA" para !leu filhinho. colunista sem vergonha,
pela imprensa e em ca. torio' on,
de será afixado durante 15 dias E um produto dns LABORATORIOS "MI que a tua tração e a via·

Si alguem souter de impedi· NANCORA" - Joio vile Ilencia dessas feras sangui
menta acuse-os para fins légaes IArtur Muller

I narias, dessa hidra de tres

ciencia, e acompa
nhamo-lo em sua

marcha com omaior

interesse Estamos
em entendimentos
e esperamos que al-

guma cousa venha
a ser feita. Um pri
meiro contrato nos

permitirá mandar Dr, Carlos Gomes de Oliveíra

já para a grande república, um carregamento de
400 mil quilos, o que representa uma promessa

lisonjeira �as n,ão desejamos nem aspiramos a

deter nosvai e 'ainda agera regressou de Nova
Vork e Wasshinton um de nossos técnicos em

propaganda que ali estudou nas SU::lS diferentes
modalidades a questão",

-

exoneração

Exclusivamente para molestiaB de olhos, ouvidos,
naris e garganta.

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
-

sua especialidade,
.

Richlin, Rua do Principe, Fone, 334, JOINVIL�E .

Aprendiz de
tipografo

PRECISA.-SE de um, Uef,

ta folha, que tenha o

curso primario e seja de
bonflc costumes,

.'

. J-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Matriz em Curitiba' - Filiais em, [oinville e Blurnenau

João ProsdocißlO l.1 Filhos
.---------------�-----------------------------------�.•

,I Comunicamos aos nossos distintos
,I Amigos e Clientes em Geral a dissolu.ão,
I( de comun acordo, da Firm, "LANG LTDA."
II
_. 'CASA SÃO PAULO, - conforme

,,-.", .. '

:""- .

'I disträte social devidamente registrado na

De iioim1��� (_ "jU1\..JTA COMEf{CIAL, passando a ser
.l� "

urna "Filial da "CASA �ANTA ROSA", ENTA��S;F:QRÇAS�"DEFENSIVÀS; 00., ......' '..:1 _,

OR.GANISMot';CONTt:I�AS·DOENCAS,DAS II de Florianopolis da Fir 1" C c' 1 ,J

litt�.CRIANÇAS�E'OOS�AOULTÓS 'i
• .:.::

� W :.'l, <4 n " omer läl, ue
.. ;zc;;:;;;;;;;..",AZ;;;;:::;;:;;Z;,,,�.,_,_.,, ,�c. ,..,

'I ORLANDO SCARJ!lELLI, tendo assumido

I!!B'
�����:m��mm,��-

I<
a responsabilidade do Ativo e Passivo da

I
(. extinta Firma.

CLINICA �IRURGICA !C = _*4
\

•

I
m
�

Proporcione o

bem estar á sua

íamilia e a si

propno.

Adquira uma

IlBladeira

Norgo
Dr. RENATO CAMARA PODlada Minancora

DIRETOR DO HOSPITAL S. JOSE'

O�erações, Doenças de senboras,
,

Partos

E' a pomada ideal

CU�A TODAS AS,
F r: R I DAS, tanto
humanas como de

Ao comprar
não se .

esque-
'

ça desta mar

ca leader.

animais ..Consultas á qualquer- hera, no
Hospital ou no consultorio

NUNCA EXISTIU
IGUAL

É O Novo DDRGE Sensacional
A .FßJ;mäcia Cruz,
,10. Avax:é,JS.Paulo)
curoú com a cMl·
NANCORA· úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna, Carolina ,Palhares, de [oinville, curou com

UM]\' sö LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de 'curas semelhantes ! ! !

Agencia em Mafra - filiais em ínst: Rio do Sul e : Adotada em muitos hospitaes, casal> de saude e
, clinicas particulares. ,J.ndiial Correspondentes nas maiores praças do País \

AViSO IMPORTANTE: -, A verdadeira <Pomada
C it I �. d

'

I 2000"00"'000 MI'n"'llcora> nunca existiu a não ser em suas'

apl a au,onza o . . . .. . : olP u .,

Reservas , .. c 663:779$560' latinhas originais com o emblema simb61ico acima.
Deposites e saldes em O/C 25.000:000$000 Recusem imitações ! Exijam a verdadeira MINAN·

Faz todas as operações bancarias no Paíz : cobranças, des. CORA em sua latinha original.
contos e caução de 'titulos de exportação e putras operações de REPAREM BEM AO COMPRAR!
credito; passes para as principais praças do paiz, Taxas modicas, E' um produto dos Laboratorlos «MINANCORAlI

Va. Sa. já abriu uma «Conta Deposito Popular» de JOINVILLE
no Banco Agrícola e, Comercíal de Blumenau P Se ain, "'allllllll---------III\Il--IIIIII!I---d;a não o íez, procure imediatamente nossa «Secção
"e Deposites> que lhe dará prontamente. Iodas as in-

Dr. ''''7ald"'eml1'-o Ma"'ure""heoformações desejadas.' (' -" "Y lItI ...

Além da conta -Deposito Popular», Deposites iniciais a

Mpartir de 20$.000, para a qu�l são abonados ,j\1rq{l ;:le 4?/o afa, ed ico
O Banco Agrtcola e Comercial de Blumenau mantem ainda as

�,eguintes contas: .

.

.

(S,. C. C Á DJSPO§IÇÃO , 2,0 % I
1 €... CE. C COM AVlSQ 'PRt:VIO, conforme con-

..

" dições na caderneta 3,0 - %

_ DEPOSITaS POPUL�RES LIMITADaS 4,0 %
>

DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses 4,1) % •

Dl::POSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meses 5,0 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

BANCO AGRICOLA E COMEH�IAL
de BluIDonau Fil��:d�f�1.1.Matriz: Bulme·

nau Rua 15 de
Novembro

"

Consultoria e resídencia : - Rua Marechal Deodoro

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noi

Palace Hotel

'fiEl

•

I

Mais um indispensavel objeto capaz de sua necessi ..
dade e utilidade ...... _- RADIO,ZENITHFILIAL; JARAGUA • R. C-elo E.Jourdan n.l15 de M A R TIN S J A R U GA

Caixa Postal n.· 65 - Endereço Telegráfico cCAIXA� 'Rua Barão do Rio Branco n. 62
\
Horario : Das 10 ás 12 e G.'as 13,30 ás 15 horas. I Todos quartos de apartamentos, com agua Preços vantajosos Peçam demonstrações-

'1 Sábados : Das 9,00 ás 11,00. corrente, quente e fria

DB. LUIZ DE SOUZA li Ele8:I��rd� �'{,�:::�;,.;o"s:".�? ��:i::r::emL-...-.:..::�_de Março�:.
. '--, Automóvel na Estação

ADVOGADO [c U R I T I BA PARANA' BRASil M i I h õ e s
H O t e I B e c k e r

,

Rua CeL Ernilio Jourdan Jaraguâ do Sirl
I

'

de pessoas tem usado

IGinamo Parilioßon
.

ParanaensB
i,ECO;LopbI0x� I�H���.I::uJ�l°,40(sob inspeção federal permanente)

Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari IRua Com. Araujo n. - '176 - CURITIBA �_ Paraná A sifilis ataca todo o

Estão em pleno funcionamento as aulas de
'

organismo
admissão á h. serie do Curso Fundamental

o Fígado, o Baço, o Cora- ���JI!II��L!j��:I!��Qr!rJ�������1il
Ção,opEstôpmago,os �ulmões I!] p

.

1 H
#I liWNos mezes de Dezembro e Janeiro ali! aulas deste e a ele. reduz Dores nos

li:1 au O erlng ...
. curso são GRATUITAS. E Ossos, Reumatismo, Ce- &J �

a que dispõe de maior 'sortímento na praça e oferece lC'aculdade de CAm'e' :r.II do Par"'-,"- guelra, Queda do Cabelo, IA �"': tlII' .lliV ../HG Anemia, Abortos, c faz os �, Caixa Postal29 - Rua 15 de Novembro 808 Inseus artigos á preços vantajosos. (ESCOLA REMINGTON) indivíduos idiotas. Consulte L'I ... • ai

Rua Marechal Deodoro, 30 Jaraguá fiscaIisada pelo Governo fe21eral
o m.edic�eep��:::i�� popular l4i Blumen:;tu ,__ Santa C�tanna liJ

CURSOS P cl 't' P't
� .

d A I E I i x i r 9 1 4 � Tintas e vernizes ...... Materiaes liiJ

J(�c.U::XC::U:::XLx:::::u::::.eoCp1·o�CI�dc*o·==*,�S�:C:::Oe:C:::OI�·d.c::::oe:C:::OI�:C:::OÔo �iliar 1e �om����e" '�. I:��:;'a�on� if:te�nat�:1 ':::::;:��1��c ,:;,:;;,nii:;:'�: � para pintura. em geral �
Aprovado como auxmar no r::a E"'1

�
. Hansa - Sm. Catarina � I D·

. M' #I'h' L b-'II ��\���t�ad���!i: �ri��� �. Tintas em bisnagas �
Maior Estabelecimento de Arbori & floricultura doDr. ariD 0, o o I pelo D'2�: �� Pi'9,1�o� o n. I � para artistas �Estado

'I I !':,J ...O' Espeodições de ' ,O
"

c. Advogado '-----.-',-('-,'-r'
-

�[.itit1�iJí.:4i,;Jl41iJOlAtil�r.t�LjtiJ!;ii[;i�00Plantas frutifer;as e. ornamentaesoO
"

,Escritorio e residencia em Joinvile d,' �' �
/' �tlrn.���' �

O para todos os Estados O Rua Abdon Batista No. 109 -'Telefone 683' !" .

�����=ooß .

Em Jaraguá rtluhinm �urso.

Escritorio � Avenida Getulio Vargas, 160
1

Residencia: Mal.' Deodoro dar Fonseca, 814
,

Têlefone, 34
.

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-ã
vis á Estação íerrea. Dispõe de ótimas acomoda
ções e oferece o máximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
HIGIENE CONFORTO PRESTEZÁ
Linha de Ónibus á porta

"

Preços razoaveis;
Propriotario : Carlos Albus. ' �, 1

I,

Cure' seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

FarDlacia Nova
de ROBERTO M. HORST

Adolf Hermano Schultze
I' A B "R I C A D It M o V E I S

Especialidades em bancos escolares.

L...: Consultas: ás quintas-feiras

May &. Fischer-'--"�", ..,.-------'---------�---------

ACIDENTES DO TRA.BALHO �

LJQUIDAÇÃO I�,E9+M�tkDt.;�.oDUS O�
SINISTROS

Comissarios de r:vari.:\s de diversas Companhias

_Rua Rio Branco, 964 Jaraguã'
CorretOl'.eS_-"e Segur05.--eD1 geral
'Internacioné\l de Seguros,' Mutua Catarinense,
Albir (Jia, Nacional, S,,'gurança Industrial, fogo
M ; d: ,'tnosr Terrestres,: Vi.dios, Antomoveis, A'M

..
:o. w·lf •. I ..

, p'..... !I\

�
c!dente� peSSOPIS'

Compramos de cJiversas qua.idades.
,

'

,

.. ��
�-

"�'];ratdr ,com a
I �"', ..

soe: iGUIàSSU' ,LTDA.í
JARAGUJ\'

�

i
INDUSTRIA DE. C;;',lÇADOS I
I

GOSCH H�MÃOS S. A. I. Jl\RZ\GUl\ - f.l\NTL\ CL.\TL\R�·NL\ \,<�-.. " ..:t.�"""""""''''''''''''''-:''ir''
· .. ,..,,, ="",, "<" .,.,,.�r"·.'...., """�··�,��""" ,� � "' ' .. ,;...• ;_·.-<� ';.';.s;". '",\.", .. .,_..•• -.�.;_� _ "",,,,-h." ''',,' • _RIB. MOLHA, - :- Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BANCO 'POPULAR E AGRICOLA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA

Edifal� DO VALE DO ITAJAI' II De ordem do sr, Prefeito Municipal torno� Cooperativa de Crédito de Responsabíltdade Limitada III publico que durante o corrente mês de Abril,111 ! arrecada-se na Tesouraria da Prefeitura Munici-III Antorísado B funcionar pelo Decréto n ;'525, de 9 de julho de 1941, 00 I d J' I t d
.

d HrX1 assíuado pelo Sr. Presídente da Rem bl,,(l8 ti registrado no Serviço �
pa e aragua e na n en .encia e ansa. o

IX! de Economia Rural do Míntsteríc da Agrtcultnre sob n. 1197, imposto Predial, relativo ao 1', semestre.III UIi 16 de julho d� 1941. � Não satisfazendo o pagamento no referido� ! I mês, ficará o contribuinte sujeito á multa de 20,/.f§J S E'D E EM BLUMENAU IY.' rsobre o imposto no primeiro mês, sendo então� Rua 15 de novembro n. 923 (em "frente'''"�rTgrefa''Matriz) ; feita a cobrança judicial!ßente. . .fi CAIXA POSTAL N. 104 Endereço telegr + BANPOPULAR f.Ã"i
Tesouraria da Prefeitura Municipal de [ara-,

IX.I
(., e.. + 1

� guä, 6 de abril de 1942.

I x::;;c

� F. Vosge.rau
� Emprestimos, Descontos, Depositos, t9.I .

Tesoureiro .

IIJ Cobranças e Ordens de Pagame�tos !II Re,uerimentos Despacba�ose

III EMPRESTA ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES 00 Mês de MarçoI. � �4
[Y'I Paga para D�POSITOS ;:,5 melhores taxas, a saber: 00 3.711 Jacó Emmendoeríer: - Requer Ií-
III Conta Corrente á Disposição - 2 % li} cença para estabelecer-se com em moinho de .tu-
121 Conta Corrente com Aviso Prévio 5 % iii bä á estrada Jaragua, zona sub-urbana - Oomo
IÃI C t C t D

.

P / / IIX) Requer.00 on a orren e epositos opulares 5 1 2 o o I:!!'''.l 3.774-Procopio Pereíre Lima Jor.-Requer lança.iii Conta Corrente Prazo Fixo: por seis rnezes - 6 % IiI mento imposto sobre taboletas em frente seu es-li) por doze mezes .. 7 % iii tabeleclmento sito á Av. Getulio Vargas - Como
III Ab !SB requer. .

.

iii
erto das 9 1/2 ás 12 horas e das 13 1/2 ás 15 horas.

iii 3.77'J - Ricardo ,Tavares Jor. requer trarrs-
121

Aos Sabados das 9 ás 11 h�ras,. E!:l
reneía imposto seu negocio S8COS e molhados, si-

1iI�lI1li1li1l1Jlill9JlilfiJlillillllli'liI�li'f2IliIttliillllIi1I1!II1J11Ji1l§Jflllil �ln:e��aB�na�tt�eOd���od�Sq���.Beca, 1.149 pare,

3.778 - Angelo Rubíní - Requer transteren
eía para 11 firma "Rabíní Irmãos Litda." diversos
ímoveís e bens de sua proprtedade e do socío
Oonstantíno Rubini - Faça-se a transterencts so-
licitada. "

.

3.779 - Angelo Rubíní -, Requer transíe.
E.. '_ ... _t rencía para "Rubíní Irmãos Ltda", imposto sobre

duas carroças para "Posto Rubini Irmãos Ltda",
imposto sobre um eamlnhãozínho, bicicletas, le
treíros e placas - Como Requer.

3.780 - Angelo. Rubin! - Requer transferen.
ela imposto sobre o ,08tO de gazolína, oficina me
caníca e terreno sttos à rua Mal. Deodoro da Fon
seca, par.a o Posto "Rubini Irmãos Ltda." - Fa

: ça-se a transferencia solicitada.
3.781 - Edmundo Doubrawa - Requer trans

farencia para Paulo Todt imposto Beu carro de
Banco do Brasil til Joinvile ganho.' - Como Requer.

Dia 5
3.765 - Angelo Robini - Requer alvará de

"Habite se" provisorio; para 8ua caSB sita á es·
trada Itapocú Hansa, zona sub-urbana - Arqut.
ve,se, visto o proprietario ter desistido de alugar,
a sua casa. ,/

3.783 - Artur Hansen - Requer licença pa
ra estabelecer-se com uma serraria A estrada Ga·
ribaldi - Como Requer.

3.783 Hugo Borchardt - Requer licença para
estabelecer-se com uma serraria A estradlft Jara.·
guazinho - Como requer.

3774 - Apolina.rio PelleDiß - Requer licen·
ça para estabelecer-se. com um engenho de as·
aUl1ar á estrada. Jaraguá - Como rnquer.

3.785 .:_ Antonio José Fer"ein - Re<,!uer
licença para estabelecer,se com um moinho de
Fubá á estrada Pedras Brancas - Como requer.

3.787 - Erlco Wendorff - Requßl' transfe
rencia para. Bruno Manf!Jke impasto de sua biei
eIe ta --, Como requer.

3,789 -- Paulo Plastwich - Requer alvarà
de "Habite se" para selJl predi0 507 sitD A :ua Mal.
Deodoro da Fonseca - Como reque!".

Dia 9
3.766 - Alvino Artmann - Requer licença.

Dara construir casa de madeira á estrada . Rio
Novo, zona. rural - Como requer.

3.772 - Adolfo Puettjen - Requel' licença
construçilo para um bungalow á estrada.·Ribeirão
Molha - zona rutal - Como requer.

lllAIr.ii;:u::;rmXlwI'ÄIOlÃlfÃllÃJlillÃl,ª�üliJl'Xltla 1Ãi"X1�iI1�IiIIIJ�Ulllt.u21 () 773 Albano Picolli - Reque r licenÇil CODS-
. !XILYJIXJIXIDClXJ_CQ�1X! � IXI�� �;.X! ,.

trução Casa de maqeira á egtrada TUa dos Mar-I 1";0 tins zona rUfaI - Como Requer.
'

00 00 3.786 - João Schwartz - Requer HceocllIII

� O OJI II O.t O s E I e t· r IlU c o S
I!J para proceder diversos rHparo8 em sua C8sa sita

(II 121 á rua Independ1ancia. "orno Requer.
iii � Mês de Março
III 121 Dia 11

fXi 3.763 - Fischer & Cin Uda. - Requeremiii M alteração nome de sua firma, virtude da l'etiradaiii , ,U II B8 do um socio, para Muller &: Cia Ltda. - Faça·seli) ,n/�vnr.,'C'a:,{ .

.

� fi. transferencia solicitada.
[fj "'. � til 3.777 - Sofia. P. Lenzl - Requer 60 dias
lIJ r21 pare tratamento de saútle - Concedo a licença.

com a perda de 2/3 dos vencimeutos, de acôrdo

1111 para iluminar seu lar, sitio, fazenda, etc. [II com os artigos 147 e 158 do E@tatutodosFuncio
IX! Funcionar seu radio, etc. 121 nAdos 'publicos:

III 3.795 - Ema Paiva Lopes - Requer licença
III carregar baterias de automovel, radio, etc. ltI construçäo moso!éo sepultura seu marido Rudolfo
l2J .... li: Lopes, inhumadó cemtterto da cidade e colocaçäo
IXI respectiva inscrição - Como Requer.
iii TRES III 3.696 - José Fodi - Requer Jicença cons-
&XI I truçAo mUqHioléo sepultura de Bruno Rau inbuma.
111 MODELOS &XI do cemiterio cidade e colocar respectiva inscri-
IÃI CIt1 ção - Como Requer.IX! !XI, Dill 12III com � 3.713 - Emerich Ruysam Requer alvarà

r;alllllJ capacidade de III de "Habite-se" para SUB casa sita á estra.da !ta·
Da

100 .. ASO watts III pocú, zon8 sub ·urbana - Indeferido, por não que.
.. iii rer cumprir as exigencia.s da lei.

li) 6 I'" 110 1"0 III 3.799 - AqQlfo Fiedler� - Requer Uçença
III , .., ," IÃI construçl:io para duas casas.de msdelra á Estrada
m

.

It !XI Itapocú Hansa, zona rUfai - Como Requer,
111 VO S III 3.791 - Frederico Barg - Requer lloença
&XI 111 para demolir sua casa n. 948 sita A rua Mal.
iii Peçam demonstrações aos Distribuidores: III Deodoro da Fonseca e pede cancelamento do res-

111111 IÃI pectivo imposto predial - Como Requer.'"

"arios Hoepcke S. A IX.I
.

3762 __G_uilherme Volkmann - Requer 11-
,m

-�. • � cença construçlio para casa de madeira, á estra.&XI li) da Jaraguá, zona rural, - Como requer.121 Matriz: FLORIANOPOLIS II) 3.793 - João Tossini - Requer licença para121 Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, L-\OUNA, lfJ pintura externa de suas casas sitas á rua Inde.
III SÃO FRANCISCO - Mostruado em TUBARAO CI\] pendencitl, em Hausa - C�mo Requer.

..Da .

.
!XI .-3.794 - Aloxandre Fe.ller - Requer; lIcençl11:!Q Endereço telegraflco : cHOEPCKE.

" � construção para casa de madeil.'ü á estrßda São� . � João, zona. lUfaI, Hansa, - Como .Requer.fi '
. r.!'f.I 3.798 - Hugo Weidner - Requer licença.1iIilIllIllLiJlIIlIIllllllilfl1l11I11I21I11DllHllllrillIIlIIlIJliJlllliIlIIlIllili construção para maosoléo n� sepultura de seu,

I '

pse e colocação respecttve tnscrtção - Como
Requer.

3799-Herman Hoch - Requer transíerencía
para seu nome ímpoeto seu carro de lavoura ad
quirido 9. Augusto Hoch - Faça-se a, traueteren
cía solícítada.

38ÚO - Guilherme Elchstaedt - Requer bat
xa para 1943 lmpostoo sobre Atafona de Milho -
Corno requer, pare o exercício de 1943.

.

3801 Theodoro José Woll - R8qUH:r lícença
abertura UIDf.!, otína me eaníce d rua Mal. Deodoro
da Fonseca, 319 - Como Requer.

3803 - Ida Behlíng - Requer transfel'encia
imposto sua bicicleta para Maria Konell - Trans
ílra-se.

Dia 16
3788 - Reinoldo Rau - Requer lícença ps

ra concertar as cercas de sue propriedade sita á
rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1122 -- Como re

quer, quanto ari lade da rua Rio Branco e quanto
ao lado da Rua Mal. Deodoro, madlante termo de
compromíssc. Renato Saus

MINISTERIO DA GUERRA
6a. Recião Milifar

16a. Circunscrição de Recratamento
Junta do Alistamento Militali' de Jal7agud

Edital de convocação para o
alistamento militar

o tenente Leonídas C. Herbster, Presidente
da Junta de Alistamento Militar, faz saber a08

que o presente edital lerem, ou dele tiverem co

nhecimento, que nesta data foram instalados 08
trabalhos nesta [unte a, portanto, convoca a to.
dos OB jovens que nasceram no ano de 1923, ou
que já completaram 18 anos de idade, domicilia..
dos neste muníelplo, a virem se alistar até 29 de
julho do cerreute ano, e bem asslm todos aqueles
que, tendo 20 á 45 anos de idade, e que ainda
não estejam ínscertos nGS registros militares, eo
mo determtna (I regulamento para execução do
sorteio militar.

Esta Junta, psra o conhecimento dos ínte
ressados, transcreve os seguintes artigos da Lei
do Serviço Militar.

Artigo 32 - Todo brasileiro é obrigado a
aüster- S8 para o' serviço mílttar dentro de 20'me
ses, a. contar do dia em que completar 18 (lnOI
de idade.

Artigo 34 - (l)s que não se apresentarem
espontaneamente nd' prazo legal serão, alem de
alistados a revelia, consider.ados infratores do a"
listamento 'e ficarão sujeitos a penalidade da lei.

Artigo 6 - Para a,lIstar se, (1 cidadlio deve..
rá apresentar o seguinte documento:

1. - Se for brasileiro nato, a cartidão de
idade ou, em sua fa.lta, a prova legal equivalente;

2. - Se for brasileiro natufalissdo a prova
de naturaliaação.

Quem não se alistar no prazo regulamentar
pagará a muita de 10 a 100$000,

A Junta funcionará todos os dias uteis no�e.
dificio da Prefeitura Munlcip8J, cartório do regis
tro civil das pessoas natur.a�8, ( dás �\ a� 11 horas
e das 14 as 16.30 hnras � aos eabado8 das 9 8S
12 hOfas, enc81'rando seus trabal'1os no dia 30 de
julho do cm'rente ano. �

Para con'hecimento de todos, lavrou·se O
Dresenteo edital,. que sorá fixado na Ptefeitufa
�u[)iciP'lI, .1ntQl1den.cia de Hansa e· p'11bUcado-· pela
Imprensa toei,CAI, sendf\ pp!' m!m ',aito e assinado 'e
rubricado pelo presidente. ..

Artur Muener
Secretario

I. SANGUENOL

PARA AGRICULTORES (juros 7/. a/a)

Calcehina FRACOS E ANEMICOS I
Tomem:

VINHO CREOSOTAOO
O tônico por excelencía
Especifico da dentição
A CALGEHINA é o melhor

recalcitrante do organismo, que
se conhece.
Tonifica os músculos, alimen

ta o cérebro e saneia os intestinos,
As crianças que tomam "CAL

CEHINA" são fortes, sadias,
alegres e resistentes.
Uma lata de "Calcehína" dura

6 meses. '�';,� l-..>If..�:-
A "Calcehina" contém todos

os elementos necessários ao de
senvolvimento de uma criança.
Em todas as farmacias. 7WJ�',�;:

CONTEM
oito elementos tônicos. Retfrh'..

BIoM.III
Arseniato, Vanadsto,
Fósforos, Cálcio etc.

�h.'"
CoawaleCI ....

I ViNHO CIEOSOTADO
!..� 6 um ..redor ........TONleo DO CÉREBRO

TONICODOS MUSCULOS

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

nificação geral do organ is-

CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E
INDUSTRIAL

Comunicamos �os senhores agricultores, criadores, industriais
e fazendeiros que a Carteira de Crédito Agricola e industríal se
encontra em pleno funcionamento, prestando assistência aos in
teressHdos de forma permanente. Afim dt melhor atender á� neo
cessidades da lavoura e da industria o regulamento da carteira
foi recentemente nformado, facilitando empréstimos nos seguin
tes casos:

mo com o

Sanguenol
c. D.N,S.P. de n. 1992 1921

-------,

� DESPERTE li ��U�� a)
'.

DO ·SEU· ��� p') [1:(1; b)
� !r��.PL.;·

cl
Sem CaIomelanos-1E �h'.t.,�'� .la

Cama Disposto Pam !mll.i

para custeio de entre-safra, aquisição de adubos e sementes.
Prazo de um ano.

para aquisição de máquinas agricolas e de animais de servi·
ço para trabaihos rurais. Prazo de 2 anos.

para custeio de criação e aquhíção de gado de engorda. Pra
zo de um ano.

d) para aquisição de rr.produtores e de gado destinado á cria·
ção e melhora do rebanho. Prazo de dois an03.

� .. flgado deve derramar, dl;�.:·:n.·
..

a_te. ·no estomago, um.litro tL· l. ;�i�;.
""'� Se a. bilis não corre livren1en (�" os

alimentos não são digel'idos e :?pO,hí'� a),

cem. Os gazes inchalll o e�toraaí!t.J.
" Sobrevem a prisão de vent,·c, v"c� b)"

aente ..se abatido e C0010 que Cri \.'�l1C�
nado. Tudo é amargo e a. vida � t,:.m
martyrio. C)
Uma simples evacuação não toc�\,l'5

a causa. Nada ba como as r:.J.:nO:':H:��
Pillulas CARTERS pare o Fi 0.·",'.0,
para uma acção certa. F�!zem (�;)('h!r

livremente eese litro rl-e bilis, e V(.I �}
amte-se disposto para tudo. Nõ. .) t�·:. ti

Am damno; são suaves e con tnco 8';' .

.

maravilhosas para. fazer a bilis l._.YJ'J?:
livremt!nte.� Peça a,S Pillula� (;.·l.r�.,
TERS para o Figado. �iiQ �,(':C�l'(.

. imitações. Preço 3$000

PARA INDUSTRIAIS (juros a combinar)
para aquisição de matérias primas. p, azo de 1 ano.

para reforma ou aperfeiçoamento de maquinar!'s das indus
trias de transformação. Prazo d� 3 anos.

para reforma, aperfeiçoamento ou aqtlisição de maquinaria pa·
ra outras industrias que possam SH consideradas genuina.
mente nacionais, pela utilização de matérias primas do Pais
e aproveiiamento de seus recumos naturais cu que interesse
á De.fes9. Nacional. Prazo 10 anos.

Jaraguá 1 dE' abril de 1942.
Leonidas C. Herb�ter

� Presidente

I
NOTA - Durante o expediente das 9 1(2 ás 12 e das 13 1/2 ás

15 horas o gerente dã agência {stará á disposição dos Srs.
agricultorts, criadores e idustriais para prestar informações
sobre os em Õ,.éstimos' na carteira agricola.

-;-:""1

Credito l\ilutuO Predial
fUNDADO NO ANO DE 1914 '

Maior emais acreditado 'Clube de Sorteios do Estado
FLORIANOPOLIS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13
RESULTADO DO 417. SORTEIO REALIZA

DO DIA 6 DE ABRIL DE 1942
CADERNETA N. 6.287

Pre�lios em mercadorias no valor de 6:250$000
fo� contemplada em mercadorias, moveis ,e tecidos 110 valorde seis contos e duzentos cillcoentamil réis (6:250$000), a cllderneta

n. 6.287 pertencente ao p�estamista, Sinfroneo e Luiz Gonzagaresidentes em Tubarão. '

BON!FICAÇÕES EM MERCADORIAS !'JO VALOR DE RS 30$000
.

6833 - Alexl!ndre Verginio L, e João G. Silva, Ribeirão.
,

7207 - Rubens Silva, Pantana do Sul .

4195 - Marià Verginia Bemburg. Itajai0077 - Armando Schevaer, Florianopolis5407 - Leopoldo Back, Ponta Grossa
6481 - Januario João de Oliveira, Pereque14499 - Maria de Assis, Pantanal
4876 - Iselind9 Gomes Brasinha, Florlanopolis.10633 - Milton de Almeida, Camboriú
2760 - Zilá Correa da Luz, florianopolis

NO VALOR DE RS 20.000
3049 - Cesar Alves Andrade, João Pessoa
1493 - Dulce G. Carreirão, Florianopolis.11794 - José Cotani, Cantaduvas
3041 - Noureni e Nelsa Sofovski, Bigussú2180 - Josê de Sousa Silva, Nova Descoberta
1135 - Amelia Barbosa, Florianopolis
3050 - Alcides Pairom, Brusque
8588 - Manoel Edalino F. Costa, Joinvile
0785 - Aloir Portela, Ponta Grossa
2372 - Manoel Souza, F10rianopolis

NO VALOR DE RS 10$000
18609 - Antonio e Luiz Miranda, Fazenda Tres Riachos0719 - Ivo Deatriz, Beitexburgo
11769 - Elias Mansur, Porto União
15402 - Eugenia Marinha Florianopolis
11161 - Jacob André, Imbituba
18230 - Decio José Gomes. Tubarão
4799 - Antonio Alfredo Noronha, Hajai
9283 - Antonio Cordoso, Curitiba,

19035 - Zulmira Augustinho, Flor.'anopolis.
1756_3 - Osmar Conceição

ISENÇOES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
1223-4 - Pedro Sousa da Silva, Calvados
9483 - Corlos Rochenchankes, Ponta Grossa
11780 - José da Silva, São Francisco
17539 - Herta Schmidt, Hansa
1948 - Nivaldo e Jurandir Leite, Ria Negro
4132 - Paulo M. Alfredo Céu. Ponto do Imarut
18478 - Belmira Dorrea, São Francisco-
6992 - Albino Arwinger, Haiopalis
3118 - A, J. C., Blumenau
8568 - Diogo Januario, Imbituba

florianoplois, 18 de Março de 1942.
VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho.

Fiscal do Governo Federal
Proprietarios J MOREIRA &; elA•.

;'
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O Doutor Tiago Ribei
ro Pontes, Juiz de Direito
da Comarca de [araguã,
Estado de Santa Catarina,
Brasil na forma da lei, ate.
fAZ SABER a todos.

que o presente edital de
segunda praça e arrema

tação virem, com o prazo
de 20 (vinte) diäs, ou de
te conhecimento tiverem

que findo esse pr azo hão
de ser arrarnatados POl'

quem mais der e maior
lance oferecer, no proximo
dia 20 do corrente mez,

as 10 horas da manhã,
os bens penhorados a

GEOVANI VOLTOLINI.
ás portas do Edificio do
Forum desta comarca, na

ação executiva que lhe
move Josefa Wangenc.,ws
ky, a saber:
10. Uma casa com respe
Uva terreno, feita de ma- I
deira, com a area total de
9.000 rnetros quadrados,
confrontando ao Norte
com o lote n. 22Y, ao Sul
com Glote n. 303 e a Leste
com a mesma estr=da, a-

i
valíado em 1:800$000.
cujos bens constantes do
auto de avaliação e auto
de penhora de folhas serão
levados em segunda pra
ça de hasta publica de
venda e arrematação com

o abatimento de 20 I. BO

bre o valor total da ava

liação (1:800$000), isto é
pelo valor de 1 :440$000
(um conto quatrocentos e O Doutor Tiago Ribeiro :ompramos em quantidade.
quarenta míl reis). Assim � UMA DOENCA GRAVíSSIMA Pontes, Juiz de Direito da

serão os referidos bens MUITO PERIGOSA PARA A FA- Comarca de [araguà, Es Paga-se bem.
MÍL.IA E PARA A RAÇA. COMO CI t S h' h Iarrematados por quem UM 110M AUXIUAR NO TRATA- tada de Santa Catarina, emen e c IDe e e

mais der e maior lance MEI'iToD��:;Ar:,DEFLAGELO Brasil, na forma da lei,

I Anselmo Rocha.
oferecer, no dia, hora e ate R 2
lugar acíma mencionados, nlJ]HIIII�HI�IJ;Ilfi1

.

. ua Rio Branco, 12 .

podendo os mesmos se ----.--.----- -- FAZ SABER aos que o
.

d A siFIUS SI! APRESENTA SOB J t dit I
.

m
rem examma os por quem INÓ_FORMAS. TAIS COMO, presen e e 1 a vire ou

Interesse tiver, á Estrada REUMATISMO
dele conhecimento tiverem

Río Correia, no distrito de ESCRÓFULAS J com o prazo de 30 dias,
Hansa, neste Mun:cipio. ESPINHAS .que havendo sido desig
E para que chegue ao oo-

FiSTULAJI ;nado o dia 5 de maio pro·

nhecimento de todos man
ÚLCERAS I vimo vindouro, as 11 ho
ECZEMA. J

d h
-

dc.i nassar o prese'nte edi ras a man a, para se
It! FERIDAS

tal que será fixado no lu- DARTRO.
realizar a 2a, sessão ardi· (Ou Regulador Vieira)

gar de . costume e publi- MANCHA. nária do Tribunal do Jud A mulher evitará dÔJ,'es
cada pela Imprensa local. "EI ..18 DE NOGUEIRA n desta comarca, na confor

Dado e passado nesta ci- � HÁ 15 ANes
midade com a lei, fo- Alivia as cólicas uterinas

dade de Jaraguá. aos sete VEHDE__ EM TÔDA PARTE. II ram sorteados -os sfguin-
dias do mes de abril de

,......__

tes jurados que team de

mil novecentos e quarenta Lenba
servir na referida sessão:

e dois, Eu Ney Franco. picada 10. Vitor Nage!: 20• Mar-

escrivão o subscrevi. (3S- tim Stahl: 30. Luiz Kienen;

sinadc) Tiago Ribeiro Pan fornece a domicilio 4°, Bruno Manhke; fio. Vi-

tes - Juiz de Direito", ctor Gaulke; 60• Adolfo

Está conforme o original Jauss.eu &eia. Emmendorfer; 7. Ernesto

do que dou fé. Czerneiwies; 8. Silvino

Jaraguá 7 de abril de p
. Piazera; 9. Ricardo Tava-

1942.
edidos pelo telefo- res; tO. Ernesto Lessmann;

O escrivão I ne
n. 53, ou na Casa 11. Leopoldo Grubba; 12.

Ney Franco
. May Bt Fischer. I'

Carlos Jantscb; 13. Oscar
Nagel, }4, Paulo Sohn; 15.

E D I T A L Werner Buhr; 16. Amaino
! Krueger;· 17, Arnold(_; L.
Schmidt; tO. João Karger;
19. Felipe Brandes; 20.
Guilherme Wf:ege; 21. Au·

Faço publico, pàra conhecimento dos inte· gusto Maas. A todos os

ressados, que dentro do prazo de 20 dias, desta quais convida cada um de

data, esta D. A. P. procederá o registo e empla· per si a comparecer na

camento dos veiculos automotores (automoveis, sala das audiel1cias deste

caminhões, caminhotes, ônibus e auto-lotações). Juiso, no forum, no dia,
Para isso, Jeve.rão os proprietarios dos mes- hora, e lugar acima men·

mos. dirigir a esta D. A. P. r(�qu8rimentos devi cionados, sob pena de
demente selados e com os esclarecimentos cons- multa 'de 100$000. Faz
taD tes do modelo existente em cartório, juntanda 'saber mais que na referi
o certificado de propriedade e talões de impostos da sessão ha de ser ,jul!:!a
taxas do veiculo. dos es réos cujos proces-

Para ob!ienção da guia de transito, que su· sos se preparem em tem- Endereço: Abdon Bati'iita, 110

bstituio 8 matr.tcula, deverllo ser apresentadas um8 po. E para que chegue ao • ,
""""'...,.......""""'--

fotografia de 3 x 4 cm. 8 quitt.\ção escolar; regil!!- conhecimento de todos, ----------------------

tro de estrangeiro se for o C8S0, e prov8 de pa· mandei passar o presente ��;m2�;m�����R?Zl'1R:JR;'m�����;m
� -

�

gemento do ultimo mes vencido do Instituto rle edital, que será fixado no � End. Tel.: «OROMAIA.· �
Aposentadoria e Pensões dos Empregados de lugar de costume, ás pur- S Codigos : �

Transportes (; cargas se' o profis6!onal estiver su- tas do Forum e publicado � BORGES, RIBEIRO, �
jeito a essa contl."ibclção. pE la imprensa local. Dado" I A. B. C. 5.a cd. Z?i

Nenhum veiculo serà registr!ido e emplacado, e passado nesta cidade de 7R,
= �

sem que esteja 'devidamente eqUIpado com freios, Jaraguá, aos 4 eias do � CAIXA POSTAL n. 34 �

buzina, espelho retrovisor, lim�ador de p8.l'abril!!8., mes de abril de mil nove � Rua Manoel L. de Andrade, 14 �

�pareldho8 de iluminaçbAü, silencla�ohr�P8:rHchOquies, cEentoNs e quarenta e dois. B: TELEfONE n. 155 �
ueven o ainda o,", cni liS e camm oes terem n- u, ey Franco, escrivão � �

dicadores de direção (setas ou similares). o subscrevi. (assinado) B Onon/4 :smar·a
�

Findo o praso de 20 dias, acima estabelecido, Tiago Ribtiro Pontes - � "/7 �

80S proprietarios dos veículos :lão registados, Juiz de Direito". Está con � � :
.' �

serão aplicudlls as penas regulamentares, e, para forme o original, ao que � �
que nãn aleguem ignorencia, eu Artur Mueller, dou fé. � REPRESENTAÇÕES �

escrivão, subscrevo este edital gue vai assinado � DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS �
pelo douto,r delegado. Jaraguá, 5 de abril de � E M B A R QUE S �

Delegacio Auxiliar de Policiei em Jaraguá, 1942. . = �

80S 6 de abril de 1942.
Natanöel Cidade N�/�c:���� I SÃO FRANCISCO DO SUL Estado de St3. Cab::rinä, Brasil I

Delegado Auxiliar de Policia. 1 �7lZ�����':iZ(;�������WL:m�O?R;�7lZ7lZ��

Corrôo do P vo -,,' K. �'- 11

Edital de la. praça

Edital de Juri Sorgo e Cipõ

AVÓ! MÃE! fILHAr'

Todas devem usar

Fluxo�SBdatina

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

dicas das senhotas

É calmante e regula
dor cessas funções
Fluxo - S�datina

pela sua comprovada efica
cia é muito receitada. Deve
ser usadGi com confiança
Fluxo - Sedatina

Encontra-se em toda
parte

Ue D 'N SP n. 67, de 1915

�--------------==--

Regi"-tro e emplacamento de
veiculo.·a motor

1942

0. u t r � v'Correio'
MS.IB uma prova e 11'.

refragf.vd di, eücacía do
PEITORAL DE ANGICO
PETO'l'E!'JSE, nas mo

íasuae doa Brouehtos e

dl$ laringe, como prova
a seguinte atestado do
sr, eapitão de mar e

guerra Desíderio Oelestí
no de Castro, numa pes
soa de sua casa:

O capitão de mar e

guerra Destderlo Celes
tino de Castro atesta que
tendo em sua casa uma.

empregada. de nome FIo·
rlna Borges, atacada de
uma torte bronquíte e

rcuquídão fi ponto de
não poder falar, varias Anioersorioe

pessoas lhe aconselharam .

o PEITORAL DE ANGl. A 7 do corr��te regis-

CO PELOTENSE, a pe-
trou seu natalício a sra.

I dido da mesma comprou
d. Elsa H. Albus, esposa

'um vidro e depois de 24 do. sr..Carlos Albus, pro
horas recobrou a voz prtetart� do H?tel Becker.

ficando completamente
- Ola � �eglstrou se. a

restabelecída com o uso
data

..

natalícia do menino

apenas de um vidro. I Vergll.1O Rasc�ke, a�uno do

Per ser verdade firmo o COleg,1O S. LUIZ e filho do

presente,
sr. Leo Ras.chke..

Pelotas - Deslderío Ce.
- �esteja. hoje m.ais

Iestíno de Castro. u� antver�ano o mernno

Confirmo este atestado, Dr. Remoido, filho do sr. Wal

E. L. Ferreira de Araujo 1 ter Prochnow.
.

.

(Fi-má reconhecida).
. T!amcorreu dia 9 � dat�

Ficença N. 511 de Março
anivesraría d<? dr. Uirassú

de 1906. Carva�ho, r::sld�nte em S.

DEPOSITO GERAL: _ Fra�cI:'co, e fglno d�. sr.

Laboratório Peitoral de An- Jose A
..
de Car�a!ha Filho,

gico Pelotanse. e:x: r:_refello m�nJclpal e es

Pelotas - Rio G. do Sul crivao �o Cr�me e Regi�
Vende-se Em Ioda a narte. tdfod de imovers daquela CI

a e.

Social
Flor da Rua

E'la viéra assim. do raro crueamenio
de ttma judia slava e um português poeta,
em que as duas origens formassem um sõ todo

distinto, apesar de diuersas . • .

- - essa - que eu vi certa noite, ao relento,
Flôr nascida taloês n'alguma estifa discreta,
a corola pomoeando á luz... as raizes no lôdo imerias...

Abeirára-se d'ela,
(e ali ficára na calçada
molhada)
um velho cão de caça, excentrico moloço
que, manso, á carne em flôr montava sentinela,
farejando um perfume ou em husca de um osso.

. . . .

JOÃO CRESPO

.

Senhora Hilda Hoeschl
Será alvo de grandes

homenagens amanhã, por Noivado
motivo do transcurso de
seu aníversario natalício, Contratou casamento es

a sra d. Hilda S. Hoeschl, ta semana com a graciosa
esposa do sr dr. Arno Pe- senhoríta Aurêa Mueller,

dro Hoeschl, intego juiz de dileta filha do sr. Artur

Direito da Comarca de Mueller, oficial do registro
Itajahi civil da Coroare;!, o jovem
---=----- ----

. Bernardo Orubba Junior,
da importante íírrna desta

praça Bernardo Grubba.

Visita

Deu-nos o prazer de sua

visita esta semana o in

dustrial Amoldo Leonardo

SChmidt.
Esteve em nossa redação,

tambem esta semana o sr.

Leopoldo Seidel, proprie
tario do estabelecimento
Arbori & Floricultura do

visinho distrito de Hansa.

Teodosio Rebello

Procedente de Porto Bé

lo, passou poresta cida?e,
com destino a Chapeco o

sr. Teodosio Rebello, se

cretario da prefeitura desse

municipio, recentemete no

meado.

�tRHENro
\'\tOEfROs

O "Fermento Neve" é
o melhor de todos 08 fero
mentos.

IJ.,J: um bungalow á rua

V'enUe-se «Presidente Epitacio"e
uma e�?Ft e teHeno á

meSIDiJ. rua, esquina de "Coronel Emilio Júurdan".
In[ürmacões nesta redação.

•

... .m__.. I I___

OSCAR & EDMUNDO EBERHARDT
Fornecedores de cadernos, hpis, tinta, penas, etc. etc. á

Cooperativas Escolares

Tipografia - TODO E QUALQUER IMPRESSO

)oinviUe

Alberto Outra

Transcorre amanhã mäis
um aniversario natalício do
sr. Alberto Dutra, Agente
dos Correios e Telegrafas
desta cidade. O sr. Alberto
Outra como chefe de uma

repartição come sóe
ser a agencia postal e te

Iegraííca local, tem-se reve
lado pela sua operosidade
e zelo, atendendo aos ser

viços diarios cada vez rnais
dasenvolvidos de sua re

partição que é, como se

sabe, uma de mais traba
lho do Estado, controlando
e distribuindo para o nor

te e sul as malas vindas
oelos trens e onibus, que
�heram de manhã e a noi
te.
Noticiando o· seu ani

versario, aqui deixamos ao

sr. Alberto Dutra, os nos

s os melhores parabéns.

Bebês
O lar do sr. Raulino Ne·

ckel e sra. Ema A. Neckei,
foi enriquecido a 7 do cor

rente com o nascimento
de sua primogenita que
recebeu o nome de Adela
ria Luiza.

Enlaces

Amazilda Piazera - dr.
'Alvino Gaertner.

Realisa se hoje, nesta

cidade, o enlace matrimo
nial da gentil senhorita
AmazHda Piazera, filha ( do

sr. Ei11i1io Piazera, com o

dr. Alvino Gaertnar, medi·
co Em Rio do Sul.

Enfermo

Enc'Jntra·se ha dias en

fUrOIO, em sua n:sidencia,
o sr. Car:os Mey, do nos·
so cOIIH:rcio.

Falecimento

Ocorreu nu noite de

quinta feir::! uIti'ma o faleci
mento do menino Alberto,
filho do casal Amanda
Artur Emmendoerfer, re
sidentes nesta cidade.

O SABÃO

Virgem Espec i aI i dad e
de WETZEL Bt elA. Jo INVILLE (Marca' registrada)
POUPA-SE TEMPO LINHEIRO E ABORRECfMENTO

I ·
S�SÁ���R(J(""
tSP-ECIAlIO'ADE
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