
"A Constituição O de No nenteanente deanocrática'

e, atende a forlDa cabal, ás transforlDações que, "eID nosso seculo,. se enéon ...

traIU elD via de ràpida realizaÇão, nos ideais e nas instituições deanocràticas··
(Trecho da conferência do dr, Ribeiro

Pontes na sessão civica de 18 do cor

rente, !tm homenagem ao Presidente da

Republica. )

I---�--
-'_ Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontes I Sétimo aniversario de
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I Interventor

Ano XXIII .... Jaraguá .... Sabado, 15 de Abril de 1941 .... S. Catarina .... N. 1.111
Trasncorrendo no proximo dia 1'. de maio

o 7', aniversario da adrninistração do dr, Nerêu

Ramos, que tem guiado Santa Catarina na sen

da dos seus verdadeiros destinos, "Correio 'do
. Povo" prestará expressiva homenagem ao ilustre

Falam o Prefeito Municipal e o dr. Juiz de Direito - A coléta em bene.. governante, inaugurando-lhe o retrato em sua

ficio da Cruz Vermelha Brasileira
_ I sala de redação. I

fetuou se uma sessão ciVi-1 o dirige. Foi a seguinte a ql$e o não queriam com Brasileira, alcançando,' en

ca, usando da palavra o a oração do sr. tenente pr,,�uder, Pastando à hora tão, os donativos a quan-
Prefeito Municipal, cuja Leonidas Cabral Herbster: at�l, referiu-se ao ataque tia aproximada de quatro Deixou o comando do 31.B. C.
bela oração, constituiu uma Dignas autoridader às Américas, profligando o contos de réis.

ve dadei ra apologia ao re- Meus senhores e advertindo os máus bra Ás 22,30, teve inicio, no

gime e ao timoneiro que Distintas senhoras. sileiros das consequências no Salão Sohn, baile que
Hoje e amanhã, em to de seu indiferentismo e do o Prefeito Municipal ofe

da a nossa extremecida fim reservado aos covar- receu ao povo, tendo, en

Patria, por ínterrnédlo do des- e traidores ·'Finali7;an tão, usado da palavra o

de seu governo, de Suas do, afirmou .sua convicção dr. Promotor Público da
autoridades e de su -s elas- de que .corri Getulio Var Comarca.

gas,
.

as classes armadas e' Nas escolas, durante o

o povo, saberão calar baio- día, os prolessores e pro·
netas, em defeza do patri fessoras realízararf prele
mönío, q ue nas legaram çöes em torno da grande
nossos avós. data.

C0010 presente do Muni
cíoio ao Presidente Vargas,
foi fundada o escola Mu

nicipal da "Grota Funda",
E assim associou se [ará

guá às homenagens
�

que
em todo o pais foram
prestadas ao Sr. Presidente
da Republíca, pelo seu a

niversario natalicio.

Redator: João Crespo -.-

do Prese Vargas nesta cidadeo
• •

sntverserto

Sesslo civica ..

jaraguä, associando se

aos festejos do natalicio do
Presidente Vargas, organi
sou um sugestivo programa.
A's 20,30 do dia 18, no

salão nobre do Forum, e

Decreto.,lei federal n. 4.081 de
4 de fevereiro do deste ano

ses sociaes aqui represen
Publicamos a seguir, a de Goias, até 50'1. (ein- tadas, todos admiradores

integra do decretoIei aci- coenta por cento): nas de sinceros das notaveis vir

ma, que dispõe sobre a Mato Grosso, até 30'1. tudes cívicas do dr Getu
mat-ança de vacas e bezer- (trinta por cento); nas do lio Vargas, quer, tambem,
ras nos estabelecimentos Estado de Minas Gerais rendêr as. suas rnais altas

�ob inspeção f�dera_l, bem (excepto o Triangulo Mi- e justas homenagens, os Cumpre salientar que os
como as respetívas instru neiro, até 50,/, (cincoenta preitos maiores de sua ad dois oradores foram vfva

ções do sr� diretor geral P?r cento); no Estado do J miração, do seu reconheci- mente aplaudidos, pela nu

do Dip, N. de Produção RI? Grand.e do Sul, alá 35'1. mento e de sua grande es : merosa assistencia que en

Animal. (trinta e CinCO por cento).,. tima pelo Presidente i1us -I chia o recinto. Ainda com

O Presidente da Repu Art. 3. - As novas tre que tem sabido.' com � a palavra, o Prefeito Herbs
blica usando da atribuição char9ueadas que vierem a' tanta clarividencia e excep I ter pediu 'a todos que con

que lhe confere o artigo fUnClOn!r sobmspeção fe c�ional ?evotamento. patrlo .1 corressem com o seu öbu
180 da Constituição, de- deral nao poderão abater tíco, war este Brasil Novo, l lo para a Cruz Vermelha
ereta :

'

mais da 30'1· (trinta por cheio de largas perspecti-11---------------------Art. L - Ao Ministério centoi de vacas- vas que se afirmam cons-

da Agricultura, pelo seu Art- 4. - No calculo táátemente nas brilhantes e
. Instifufo Rocha. Loures

orgão competente
.

o par a obtencäo das percen- solidas realizações do seu E l
.

l
.

d� - xc ueiuasnente para mo .eetias e olhos, ouvidos,
Departamento Nacional de tagens estabelecidas nos governo forte, progressista naris e garganta.
Produção animal - fica arts. psecedentes, não será e moralizador. Dispõe de aparelhos os mais modernes para exame de

atribuído O encargo de computado o número de Aqui, portanto. estamos

I
sua especialidade.

fixar em instruções espe- bezerros abatidos. reunidos para festejar a Richlin. Rua do Principe. Eone, :134. JOINVILLE
ciais a serem expedidas a- Art .. 5. - Não será ner grande obra de um g, ver

1-----_-----------------,

fé o dia 15 dc [sneiro de mitida
..

a m;:atanç� ��._�:: no, de um grande homem ,-----.
------------------

cada ano, a p .rcentagem zerras! s-Ivô no C!:lSO dé Im de Estado e de'�l gf�nde 'Fi�me sObre a te
. -i

.

ti P
,

de. vacas c de bez�rros proprIa;; a rsprod:Jção, a chefe. Vamos OUVir, ag ra, ornM"n O OVOc�J� matança pode s�r per I juizo da inspeção federal a palavra fluente e sincera v.-da dePI·OXII
- 1 01u _

-

mltlda nos �stabel!::CImen' I junto ao estabe-lccimento. do ilustre. brasileiro e ami-
tos sob inspeção federal., Art 6. - O proprieta- go desta comuna, ,;nr. Dr.. çomemo.rando a .10 de

Paragrafo t1nic�. No cor· J rio do estabelecimento que Ribeiro Pontes, d. d Juiz ; n:alO proxlm02 o amversa-

rent� ano as mstrucões dnfringir o estatuído nas de Direito da Comarca, es-I' no de f�ndaça.o" d:_sta f,o-
prevlst.�s neste,artigo .serão : pres�ntes instruções serã pecialme�tu convidado

pa-,
lha, � Correi? nao clr

expedIdas. ate_ 30 dIas a jlmedlatamente autuado, a- ra proferir o sua conferen.
c-ulara no proxlmo sabado.

pos a publlcaçao do pre- plicando se lhe " multa cia. por est�r_ sendo pr�parada
sente decreto Id, provista no art. 3. de De· Antes de dar a palavra I

uma edlçao c?m maIor nu

Art. 2; - O Minis�erio dreto !ei n. 4062, de 4 de I �o ilustre c.onvidado dese
mero de. pagIna.�.;

da A�!cullura, mediante fevereIro de 1942. ]0 fazer uma sugestão a tO-I
As f!rm�s I..tere�sa?as

ent�ndlmento co?l as au-I Art. 7. - Compete aos dos os aqui presentes
na pu_bltcaçao de anunclOS,

t<?r1.da.�es estaduaIS ou mu-! funcionario da D,I. P. O. A. Nesta hora dramatica pa I deverao man.dar res�rvar.o
nIemalS competentes, ado- I em, serviço nas Inspeçõ::s ra toda a humanidade espaço ?ese]ado ate o dIa

tará as. provid�ncias que I federaisijunto aos estab::- quando a ambição de u I 14
de maIO.

forem Julgadas necessarias ...._;cimmtos industriais, Ve- ma camarilha internacio- •

no sentido de es�e!1d�r I�r pela rig:orosaobs.ervan· n�1 - oélZismo, facism'o e 'II c S. E�cla. Rev�a.
aos '11atadou.ros mumClpaiS CHI das presentes Instru- mlcado --

am.eaçambiO. PIO -de Freitas

a� observanclâ de percen- ções.
, I

mundo �emocrattco, deve- Cercado de respeitosa es

tQ�em de vacas e,b�zerros Ad. 8. - As duvIdas mos c tth.tlo de presente !mna de toda a população
c,ula matanç� vier a s�r que porventura surgirem para S. Excla.concorrer-mos I catóiica da diocese, verá
fixada para os estabelecI, na exec-.:ção das presentes com um donativo em di- passar dia 29 mais um na

_mentos dl�SSê genera. I instruçõe� strão resolvidas nheiro pa�a.a Cruz Ver- talico S. Excia. Revma. O,
Art. 3. - In.oorrerá na por dêCloão do Diretor melha BrasIleIra. Pio de Freitas digno bispo

multa d: rOOO�O�O (um I Gr:r�1 .do D. N. P. F�.. , C��fiado no sent.i�o de de Joinville.
'

.

��nt9 d ... r�I�» dvbrada na� rmedlan L8 proposta da D. �raslhda.�e e no esplnto d�
.' .

Sacerdote ds raras vIr

r�mCldenclas,
.

o esta�ele II. P. O. A. .' _

ftlantropl... ,de todos �quI . �nunclß se de Ro,!,? que tude�, com !àrga c1as�e de
cimento que abater v"cas, Art 9. Estas mslruçoes I presentes e que no fmal \ o filme sobre a VIela de erJdlção a Ilustre anhstete
e bezer��s em_desacordo ehtrarão em. vigor. na data I ?esta �essão civica ?ua.s-I PiO XII já exibido espe vem dirigindo desde sua

com as 1I18truç<;>es. a que de �ua. plJb1Icaçã? ]o�e�s ]arag�aenses dIstrI I cialmenle em varbs oca- criação esta' diocese, reve

se refere os art.lgos 1. e 2, RIO de J metro, 3 de bUlrao cartoes da Cruz siões, destinado i-1 celebrar lando pela sua bondade e

de-ste decreto-lei. I março !je 1942 - Mario Vermelha Brasileira, afim' o jubileu episcopal da Pa trabalho um alto espirito
.

Art �._ - Revog6m-.se .as I d,� Oliveira, - D\retor-Ge- de que todo� concorram I pa, fiC2rá prov2vé'lmpnte de compreensão das res

dlSP.oslçoes e� contI ano'l ral. . co.m .um .do?�ttvo para esta
I concluido no fim de julho, ponsabilidades que lhe as

R��. de J.:melro: 4 �e fe- I u�!1 mstttU1çao.e devolvam: Essa pelicu)3 t.Ná 2000 sistem, como guia espiri-
feve. ciro de .1942, 1 �1 fia

I . a.Inda ne�te recInto o

refe-I
metros de compflm. tnlo, tual de uma população for-

lndepe�dencla li:: 54. da HIDO marcha rido cartao. .Para a Slla confecção I mada de dementas raciais

Republt�a -

. "19 de Abril" Concedo a palavra ao estão contribuindo não só jiverso".
GBtullo Vargas O SI·!'C];" to do' E Dr. Ribeiro Pontes.» A

se,,' os cineastas do cent'o ci, Serão sem duvida mui
Ca I d S D t

1 ICr:! sm.. . .

d R'
"

r I)S e ouza uar e
prfgados no Comercio de gu�r, IntCIOU o sr. r.

.

I nematográfico caíolico. miJS tils e j"_stas 8'� p�OVáS d\�

, '" r
- --:-x:-, São Pauh, comémonmdo' beiro Pontes: sua. aprecia

'I tambem
conselh::iros !.:cle res[J3itosa estima que lhE'

;��t �ça� fldx�ndo,. nas
o aniVersario natalicic; do! d.a �opferencla, dIzendo do siastico; e leigos, enc"r- vão ser tributados dia 29.

va. las egl03s o paIS, as
President� Getulio Vargas I slgntftcad� das

com�mo!'a-I regados de solucionar as I �s quai;;, dtsd� já, nos as

p:rcentage�s d:)'aca� ��. reSOlveu d,�dicar-lh!". o Hin� I' ç6es do dIa do PreSIdente, questõ>.:s de inter.'::sse his. s:-,ci :imos com muita ISlltis-
Ja" matanç'ls st.a pe;mlll· M>ij I ":::'"1' 10 ctn Ab '1»

e o porque do

contenta-, tórico OI.! doutrinário. I fação_
do, em 1943, nos cstabele, ' c la ,V' v. � rt, / mento geral. Passou a se-

-

cimentos sob inpeção fe- de a.u�m,ja do ,cons,ngrado II guie a historiar a vi'da pú-
---------

--.--------

deral, na conf ormidade do.1 lnuSlClst<l Jose Ralmund.o bli�a do grande brasileiro
disposto 110 art. 1, § uni M��roc{�. Rfc:bemOq'�"" dl- que nosg'JVerna Dissedas Clube Hípico de Jaraguá
co, do Décrelo-lei n 4.032, ve�;:,�,:" :'xempL,res, >._ a : motivos da Revolução de
de 4 - 2 . 1942 grade � mos ! 30. e da amplitude dêsse
Art 1. - A matança de

II .. '. .
I mJvimento. Aludiu, em frá-

vacas, nos' frigorificos e i� amv::J"sarlO da i.'i�ml I zes incisivas, sôbre o
.
fra

m�tadouros. não poderá mstraçao Manoel Ribas cásso da Constituição de
0(; ordem do sr. Presidente; convido - "iS

exc.:'der .ii 15',. (quinze por) C().mo
..
parte do program.a!34, e, demorou-se na a!1á S!'S. socios deste çlube para a ASSEMBLÉA OE

cent?) . sobr� 'o total de 1 foaSn!e�����lde�a������Sse� e��; .
.lise d03 fun.damentos do �AL que tfrá lagar no dia 1 (J de Maio proximo

bovmos �batldos em cada i ocas ião do transcürso do 10:Estado NaCional. Com o VIndoL'lo, a's' 9 horas da manhã. numa das salas
estabeleCImento 1 �miversarjo da íadministraç�o do I mêsmo brilho, discor�eu só-

. do Restatlrante Carlos Hass sito a rua Marachal
Art. 2. - Nas charquea- I�terventor Snr' Manoel RI�as) bre a inoportunidade e o, O

'

das dI:" S. Paulo (Barr"tlJs) I !lveram lugar .grandes co.rndas crime reveiado pelos levan-; eodoro.

T
.

I'"
-

. Inter·municlpa!s domoto-clcletas
. i A t t t .

e rtangu o MineIro

(U-I Nas referidascorridas o ins- tes comunista e integralis- ssun os a ra ar .

perlandia � Araq�ari) � cri.�o Jaraguaei�se Eric� ,!h. ta. Salientou a calma, pon I DIVERSOS, de importancia.
mata��'1 de vacas. so sera Breulu co�segulu o pnm.elro deração e alto espirita de! Jaragua' 25 d� abril de 1·942. "

bermltlda até o limite ma Ilogar, sendo-lhe ofertada hnda equidade do Presidente Var I:ximo d 7001 ( .

t ! taça. t t f JCJa-o Schrel'nc'f
e ° se 'en a por i Cumprimentamoso sr. Bräuer gas, que an o se ez sen-,

.
• '-

cento); nas charqueadas! pelo exito conseguido. _

'

tir t:m beneficio daqu�les I Secrdario

Assembléa Geral

ad.,.
de S. Excia. o

Nereu ,Ramos

o Ministro da Guerra louvou a a

ção do Tte...Cei. Silva Paranhos

O general Eurico Du
tra, ministro. da Guerra
declarou o seguinte, a pro
posito da saída do cornan

dante do 32. B. C. "Vem
de deixar o Comando do
32.0 Batalhão de Caçado
res, em Blumenau, o Te
nente Coronel Otavio da
Silva Paranhos, que por
espaço de mais de ano,
num trabalho discreto, po
rem eficiente e' honesto,
soube, não só manter.
como ampliar as tradições
daquela exernplar .Unidade
de Infantaria, evidenciando
na tropa suas nobres qua
lidades de soldado e seu

seguro tirocínio proficio
nal.

r

Pondo em evídencia o

critério e· a correção je
tão digno militar, louvo-o
pela dedicação, cornpetên

eia e poderada atuação nes

se comando, cooperando
de maneira objetiva para
que cada vez mais fecun
da se torna a ação do E·
xército nessa região do
Brasil, onde problemas de
alta importância para a

nacionalidade veem sendo
solvidos dentro de um

arnbiente de justiça, com

preensão e sadio patriotis
mo".
--��--------------

PEESOS
14 integralistas
PORTO ALEGRE, CA

N) - Informam do, rnuni
cigio de Sobradinho que
o delegado de Policia dali,
numa deligencia efetuada
no local onde funcionou
o núcleo integralista, atual"
mente uma casa comercial,

Sême Mattar apreendeu copioso mate
rial de propaganda Inte-

Aniversaria hofe o sr. graUsta e nazista, tal como

Sême Mattar, proprida-
folhetos e fotografias de

rio da casa Marly. Hitler. Plínio Salgado, Goe,

Sem muito tempo de re. ring, Indenburg e Rodolfo

sidencia em nossa cidade, Hess, bem como varias

teve porém ,o sr. Mattar distintivos cem a cruz ga

a habilidade de grangear
mada, fardamentos, kepis,

a estima de todos que de alem dI" cartazes de pro

le se aproximam pela sua paganda. .' .

correção e trato' cavalhei foram, amda, apreendi"

resco, i dos inumeros revolveres e

O seu eslabelecimento armas di��rs3s. f.oram pre

comercial, á rua Deoporo, sos 14 E�te.grahstas. ha·

é um des melhores que
vendo SUSptita <;Ie .que �s

Jaraguá possue.
mesmos tenham mtlma It·

"Correio do Povo" apre g�ção com os elementos

sente:lhe, com prazer, votos _n'_·,z_is_t_a_s. _

de francas prosperidades _

pelo transcurso da data de Execuçof.S em França
hoje. I VIeHI (United Press) -

A Ciutoridades aiemães de

---, Qcupl:lção executaram ou·

Dr. José de O., tros ;.rinte refens �m _Saint
• • NazaJrl', sob a alegaçao de

11Veira Malta auxilio prl'.stado pela popu·

lação ás forças britanicas
ne ataque que esse porto
foi alvo, As autoridodes
germanicas ordenaram ao

sub-prefeito de Sant Nazei·
re, e que é cidadão frsn·

cês, que lhes fornecesse
uma relação contendo üs

nem'es de vinte hahitadles
para serem fuzilados. O
referido funcionario ne·

gou-se a atender a referi
da intimação. pelo que as

propr ias autoridades ale
mães escolheram as viti�
mas entre as quais' conta
S9 o conhecido lider ope···
rario Blanchard.

Prestes a seguir para
Rio do Sul, para onde foi
removido, esteve em nossa

redação apresentando sua

despedida o sr. dr. José
de Oliveira Malta, alto fun
cionario do Ministerio da

Agricultura que por alguli'
tempo residio entre nós.
Ao dr. José de Oliveira

Malta, que vae acompanha
do de sua exma. esposa,
agradecemos a vísita e a

presentamos votos de feli
cídades,

________________----P

Adolfo Silveira

Hotel Cruzeiro -- Rio do Sul. - Tempor9.riame�te

Ou vidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
CLiNICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN

ar'Sl&i5t na 1iiliW

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA

I
rísta para reger 8 Escola Isolada "Orestes Gut- .lIHIIfllliJliI�.(§Jlillilli1IXlD::l, OOClCIAlIAI CIC'XElÃdX'lCIClAlrxt!XIClCClCCll:lca-.marães" de Rtbeírão Grande da Luz, péreebehdo

&XI

CQLY.lIXIClOIXIIXII%.t�OOlXllXJcaIXllXlIXlIXIClOIXI_

Decreto D. JS 08 vencimentos consígnaríos pela Lei. �
.

. til

Abre credito especial e suplementar.
1QP4�e.felturß Municipal de J������q�t�: Mal'çü!II �O'OJI DO t O· s E I e' tr '11 c o S

I
RENATO SANS Prefeito Substituto do Muni· de -:::: IXI IXI

eípal de Jar!lguá, n� UeO das atribuições que 8. 888.) Leonídas Cabrel Herbster 111
.

!XI

lei lhe confere e devidamente autorízado pelo De- III
IXI

ereto-lei 11. 91, desta data: R" t De h d fÃI
III

DECRETA: equerlmen OS spac a os � Iõj
Art. 1 - Fica anulada 8 dotação da verba MEZ de ABRIL III �

0.21.1 do orçamento em vígor.. a Importeneta de Dia 10. '19.J II I f.. !' I li]
Rs. 9:000$000, resultante da economia verificada 3.849 - Herbert Gruetzmacher - Requer ltI U�nlvn riC'Q f§J
naquela dotação. licença consto maoseleo na sepultura. de SUH. filha !'XI "" �, Da

Art. 2. - Por conta. do recurso decorrente Wally 8 celcceção de inscrição - Como Requer. m 1%1

da anulação a que se retere a artigo anterior, fi· 3.851 - Artur Steínert - Requer lícençe I:!!!:I para iluminar seu lar, sitio, fazeDda,�[etc. fit
ca aberto um crédito especial e Rs. 9:000$000, para i pars estabelecer-se com uma aífaíaterta á estrada 121 III
a seguinte. spltcação: Rio Cerro - Como Requer. iii Funcionar seu radio, etc. 11.1

I a)'- Pagamento de obras Dia 6 ,III carregar bateriàs de automovel, radio, etc. iii
realizados QO Grnpo Escolar 3.838 - Edmundo Splitter - Requer licença. ltJ D..

"Abdon Batista". 4:30(1$000 constmçäo um rancho aberto em seu terreno á I'X'I
IS.J

b) ampliação de um mapa estrada jtapecú Htins8, zona sub.urbana - Como � TRES III
para o munictpioo 1:500$000 requer. !XI III

'

c) _ aquísíção de material m', 3.639 - 'Max Doehring - Requer vistoria e iii MODELOS III
r�tografico 1:5001000 alvará de "Habite se" pera sua casa reconstruída III 121

d) - despesas com a insta- á estrada Itapceü Hansa, zona sub-urbana - Co- iii com
.

la.pllo de novos aparelhos tele. mo requer, da Acordo com a Intormacão.
121

III
loolcos 1:200$000 3.840 - Gastave Scbreiber - Requer lícençs capacidade de III

e) - auxilio ao monumen- para iniciar com as exigeneías do Centro de Sau. III . lX1

to que o Força Publica vai erí- de em seu precío n. 538 síto á A s, Getulio Var (ii' 1.00 til 4S0 watts, III
gir no Oemíterío 'da Capital aos ges - Estando (} predío e apreço dentro do al). iii �c
801dado8 que tombaram no eum- nhamento de uma rua projetada, indefiro o pre- Jj1 6, 11, 110, 110 CIO)

primento do dever 500$QOO sente pedido,' ,
. < � : IíJ volts 19}

.

9:000$000 . 8 812 - Aléx Barg - Requer licença cons- III
A1't 2. - Fica, igualmente, aberto, por conta trução para um sobrado á rua Mal. Floriano Peí- III III

do excesso de arrecadação do corrente exeroíeío, xoto com Instalação sanítaría completa - Como iii Peçam demon�trações aos Dlsteibuidores : !AI

o credito de Rs. 35:000$000 8· tim- de suplementar Requer, com 89 modítíeações e serem feitas na iii � ..

ag: seguintes dotações do orçamento vigente: O. P. '

DI'a 8' � Carlos Ho'epcke S. A D!:J

f 0.23.1 - Custeio de veí- IÃI
• ' I§)

eulos e conservação de moveis 3.852 - Otília, Tiegs - Requer alvará de gg �
e "Utensilios '

. " 10.:200$000 "Habíte-se" pata parte de seu predío D. 160 sita O!] Matriz: FLORIANOPOLIS III
0.22.1 - Aquísíção.de veí- á rua Paäre Franken - Como requer. . � FiHaes_: BLUMENAU., JOINVJLLE, ORUZElRO, LAGUNA, IXI

eulos moveis e utensílíos 7:4oo$0Ü(:f � '" 3.853 - Elsa Hascke _' Requer alvará de � SAO FRANCISCO - M.ostruario em TUBARÃO �,
6.43.2 - Ímpresso� e ma-, "Habíte-se' para sua casa n. 454 sita á rua CeL

00
lYJ

terlel deexpedíente 500$000 procoPio Gomes de .Oliveira -:- Como requer. iii
Endereço tetegraíicc : .HOEPCKE.

� �
0.44.2 - Serviços teleto-

< 3854 - Frunclsco Modrock - Requer alva fÃ1
iAI "

Ioníeos
' 100$000 rá de "Habíte-se" para a casa de Vva. Ida Cl'oz.oo

'.

, �
0.94.1 - Serviços{ de Iím- síta � !lst!'Bda Jaragué, zona sub�urbana - Como .liIliI[i1l11fi1l1J�lfJ�I5ßIiJ{f.!��IilOfi1��l2I�fII�rt1[§Jl!1li1li1f11.

PetS8 da Prefeitura.,. ,� :._ ( '. . 300$000 Requer. .

2.94.1 -Soc-orro@ fubJ,icos... 1:500$000 - �.856 _'_'.Gustavo R. E, Becker.- Requer li·
( 5.14.3 - Aquis!çllQ de se cança ctil'lstrução p�rB. cerca de sárrafo em

méntes e traos.pprte. i 900$000 freute á sua pfvprie dada sita á estrada Ita.pocu

8.11;1 ...:.:... O.iißl1;Vio���o s.er. zonBdlUb,llrbans ..:... Como requer.

viço, de ruas, "praças e Jardms . . . 5;600$.000 3.860 - José Schswinsky - Requer transfe

j 8.21.1 - Opel.'arios.'do i3er ,

renda para Ernilio B06ning, imposto de�seu carro

viço de estradas:cf? pontes . . .
7:000$000 die !f.ivoum - Como requer.

8.84.2 - Energia- para mo- Dh .9

tores _: i 10p$000 3,855 - Francisco Modrock - Requer trans·
t 9.84.5 _ Ao Instituto de f�rencia para. Vitorio Pradi imposto sua casa co-

AVosenta.doria e' Pensões dos mercial sita á estrada jafaguá, zona sub-urbana-

Industriarios . ," . .. 1:400$000 Oomo requer.

i .

·
o <, -35:000$000 I &.857 I Marcos Souz a - Requer transferen�

..

Art. 4. - Este dec.reto entrarà em vigor na ela para Luiz Gomes imp osto de sua bicicleta -

d t d bli" d d'
.

õ s Com ü l'equer.,
a It. e sua pu caça.o, revoga as aB ISpOSlÇ e

Secretorl'", '''a Prefel'tuf'" M "i 1 A J
em contrario. .

Q OI U U umc rm �.&e· ars-

Prefeitura Municipal de Jaraguá, em. 31 de guá, 10 de abril de 1942.

�zembro de 1941.
I

I

a8s.) Renato Sans
AlfredO' Moser
JoãO' da Silva Neves

Decreto D. 16
RENATO SANS ,Prefeito Su'l>stituto 40 Muni·

clpio de Jaraguá, nf) uso das atribuições que a

lei lhe confere:
.

RESOLVE:
Exonerar, a pedido, o S1'. Raul Massaneiro, do

cargo de Almoxarife; desta Prefeitura.
,

.

.

Comunique· se
Prefeitura Municipal da Jaraguá, 2 de janei

ro de 1942.
88S.) Renato Sans -

Decreto d. 17
Reoato Sans, Prefeito Substituto do M unicipiO'

de Jaraguá, no uso das atribuições que a lei lhe
confere:

Resolve
Nomear o sr. Raul Mass!lneiro, para exercer

8S funções do cargO' de Auxiliar de escrita da
Intendencia Distrital de Hansa, percebendo os

vencimentos designados pela Lei.
. Comunique-se

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 2 de ,Janei,
ro de 1942.

888.) Renato Sans

Decreto n. 38
Renato Sons, Prefeito Substituto do Munici

pio de Jaraguá, nO' uso das atribuições que a Lei
lhe confere;

Resolve
Designar a complementarista Alzira Ferreira

de Paula, para exercer, no corrente ano. o cargO'
de professora ja Escola Mixta de Pedra d'Amúlar,
Hansa, p'3rcebendo os vcncimE:ntos designados em
Lei.

Comunique-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 29 de

JaneirO' de 1942.
aS8.} Renato Sans

Decreto D. 40
o Tenente Leonidas Cabra.l Herbster, Prefei

to do Municipio de Jaraguá, nO' usO' das atribui·
ções que a. lei lhe cO'nfere;

Resolve:
. Exonerar ,. a _pedido, do cargO' de . prO'fessO'ra.
da Escola "Orestes Guimarlles", de Ribeirllo Gran
de da Luz, a complementarista Eduvirges Macedo.

Comunique. se
Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 11 de

1'4&rço de 1942.
a8s.) Leonldas Cabral Herbster

De"reto D. 41
O Tenente LeoDidas Cabral Herbster, Prefei·

tO' ,Municipal de jal'aguá, no uso' das atribuições
qU,e li Lei lhe coofére;

I !
I t

Resolve:

Nomear, Ari Gies�, professor complementa

Renato Sans
Secretario

Credito' Mutuo Predial
FUNDADO NO ANO DE 1914

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado
FLORIANOPOLIS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

RESULTADO DO 418. SORTEIO REALIZA-
o

DO DIA 18 DE ABRIL DE 12358
CADERNETA N. 6.287

Premios em mercadorias, no valor de 6:250$000
Foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis contos e duzentos cincoentamil réis (6:250$000), a caderne'ta
n. 12.358 pertencente ao prestamista, Mario Luiza de Souza,
residentes em_Tijucas .

BONIFICAÇOES EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS 30$000
13937 - Alexandre Triptovo, Joínvile.
18886 - Virgilio Augusto Dias, 808 Vista
16420 - Elpidio Souza jr., São José
14091. - Vilson, Vilma e jasci Silva, Ita.jai
15257 - Ely Lara, BiguâBSÚ
17048 - Maria Durval Batista, joinvile
11252 - Hele!l8 Gerenski, São Mateus
0465 - Luiz, Lourdete, Ednete e Maria Re

gina, Florianopolis
19553 - Tito Ramos, Lage8
5593 ,.2 Florinda e JÔC9, Wolff, Silo .José

NO VALOR DE RS 20.000

6681 - Olavo Prosscmi da Rosa, Laguna
7202 - João Carlos Werner, Trindade
3103 - Maria Ilda Machado, Coqueiros
2570 - Teodorico P, A. Fernandes,Rio Negro
12554 - Santilio Pereira Wendhausen, Laguna
2278 -. Jollo Gilberto Ribeiro, Coqueiros
11864 - CantaUcio Andrade, J0110 Pessoa
18502 - Eduardo Norberto e Greto Ravache

.joinvile
10383 - Prudencio Martins. Tubarllo
9919 ..:.. Maria Dion�sio, Santa Luzia

NO VALOR DE RS 10${lOO
19160 - Hamilton Marques, Jollo Pessoa
19232 - HercUia de Oliveira Brei, Rio Negrinho
18426 - Vitoria J. Rod8, Curitiba
1.1167 - Ari Ferreira de Melú - Florhmopolis
13735 - Francisco Bromkowioki, Itaiopolis
9082 - Augusto Busmann Sho - Rio Negro
7838 - Matilde J. Schelfei, Florinnopoli�
1535 t - Adllo Feldmann, Ponta Grossa
11233 - Hercilio Oliveira, Palhoça

8�14 - Jaime C. Cardoso, Itacorobi
ISENÇOES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS

4998 - MB:ri� C_or��!a d.Q�Sª!l_�OS FlorJaI1.9polls
5727 - Juvino MendoDça, Laguna
18707 - Maria Joana Picho, RIbeirão
14801 - Izabel Gomes e Noemia Gonçalves,

.

' Joinvile
14845 - Maria de Lourdes Fidelis, Fpolis
3777 - Oscar de Souza Bitencourt, Ingleses
3731 - René Pires, Imbituba
9710 - Hilda Zaguini Hajai
3316 - Fdmuado SimoniFlorianopolis
7273 - Marlene Silva de Aquino, J. Pe�soa

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

Fiscal do Governo Federal

Proprietarios:. J MOREIRA 81: elA.

-1.',

, (l

BANCO POPlJLAR E AGRICOLA

I coo�r�va!!��dC��n�!!�!!:da i
[II Autorissdo e funcionar peJo Decréto fi 7525, de 9 de julho de 1941, III
lÃ] assinado pelo Sr. Presidente da Republica e regish'IHIO no Serviço ca
ct::I de Economia Rural do Ministerio d8. Agricultura 8cb n. 1197, ca

191 em 16 de julho de 1941. III

� SrOE EM BLUMENAV I
li] l{ua 15 de novembro n. 923 (em frente á Igreja Matriz) III
III CAIXA POSTAL 'N. 104 __ o Endereço tdegr.: BANPOPULAR �

I Escritorios em: Gaspar, Indaial, Ham�nia e Timbó II
�

� III
1.11 Emprestimos, DescoDtos, Depositos, III

I Cobranças e Orde��_.�� Pa�a�e�t�. II
II

EMPRESTA ESPECfÄLMENTE AOS AGRICULTORES II
lY' Paga para DEPÓSITC,S as melhores taxas, a saber: ca

r.tJ Conta Corrente á Disposição·, - - 2 % li!
� Conta Corrente com Avisl) Prévio > 5 % l'!Q

til Conta Corrente Depositos Populares � 5 1/2 % II
li! Conta Corrente Prazo Fixo: por seis mezes . 6 % III
; por doze mezes . 7,o/0,1ii
III Aberto das 91/2 ás 12 horas e �as 13 1/2 ás 15 horas. til
(II .

Aos Sab�d�_s das 9 as II h:::lras. < c" LtI
����flllII�����III���������������fII���

'·'ilm

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



casa Soais
PROPRIETAIUA

Da. Francisca Buch.

POlDada Minancora

João Prosdocilllo�Filhos

Matriz em Curitiba - Filiais em [oinville e Blumenau

Proporcione o

bem estar á sua

família e a si

próprio.
Adquira uma

Gela�eira

Norga
Ao comprar

não se esque

ça desta mar

ca leader.•

É O Novo naRGE Sensacional

noi

Mais um indispensavel objeto capaz desua necessi..

dade e utilidflde .._ ...
' RADIO ZEMITH

Horario : Das 10 ás 12 e das is.so ás 15 horas. Todos quartos de apartamentos, com agua

Sabados : Das 9,00 ás 11,00. corrente, quente e fria

'I-Elevador . Frigorilico . Cosinha de l.a ordem

DLLUIZDESOU�I'
&�.�ru��������

-------------------�

I Automóvel na Estação
ADVOGADO,

, [c U R I T I BA - PARANA' BRASIL M i I h õ e s Rual!l.�m�o�ou�dan B e c J�gu� d� Sul

Escritorio " Avenida Getulio Vargas, 160 I. . .

,
de pessoas tem usado

•

O d d F 814 G P th P
b It d Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vls-ä-

Residoocia: Mal.TeleCfoonoe,ro34 a onsec3, I InaSlO ar Boon' aranaanse CO;opu��r ����r:9ti,�104°'
vis á Estação férrea. Dispõe de otímas acomoda-

ções e oferece o .rnaximo conforto aos srs. hospedes.

E L IX Iß
Banhos quentes e frios.

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro (sob inspeção federal permanente) HIGIENE CONFORTO PRESTEZA

Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari Linha de Ónibus á porta Preços razoaveís,
Proprietario : Carlos Albus.

,
" Comunicamos aos nossos distintos

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

" disträte social devidamente registrado na

,. JU'lTA COME�CIAL, passando a ser

/I
uma Filial da "CASA SANTA ROSA"

" de Florianopolis, da Firma Comercial,
. de

I, ORLANDO SCARPELLI, tendo assumido

ru CLlNICA �URGI�l.JII:·.':.X.t�.�.��.o.�i.��.b.!I.�d.ad.e.,.d.O.A.t.iv.o.e_p.a.S.5.iv.O_d.3I.

:!�tr��a��Im�� de Blumenau FiIi�i,SJa!�;��i,1 INovembro Hamonía

Agencia em Mafra " Filiais em inst: Rio do Sul e

Indaíal Correspondentes nas maiores praças do País

Capital autorizado . . . .. 1.200:000$000
Reservas. . . . . . . . . . . 663:779$560
Depesitos e saldos em C/C 25.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Paíz : cobranças, des

contos e caução de titulos de exportação e outras operações de

credito; passes para as principais praças do paiz, Taxas moäícas.

Va. Sa. já abriu uma eConta Deposito Popular»
no Banco Agricola e Comercial de Blurnenau P Se ain- ",'::, .. • •

da não o fez, procure imediatamente nossa <Seoção I

de Depositos> que lhe dará prontamente todas as- in-

formações desejadas. . ....

Além da conta -Deposito Popular>, Deposítos uucrars a

partir de 20$000, para a qual são abonados juros pe 4?/o a/a,
o Banco Agricola e Comercial de Blumenau mantem ainda as

seguintes contas; Consultorio e residencia : - Rua Marechal Deodoro

C. C. C Á DISPOSIÇÃO ,

C. c. C COM AVISO PREVIa, conforme con-

dições na caderneta 3,0 %

DEPOSITOS POPULARES UMITADOS 4,0 %

DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses 4,5 %

DEPOSIfOS A PRAZO FJXO de 12 meses 5,1) %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

FILIAL JA8AGUÃ • R. Cet E. Jourdan n.115

Caixa Postal n. 65 - Endereço Telegráfico «CAIXA»

Casa especialista em roupinhas para. crianças: arma
rinhos, linhas, fios 'enfeites. rendas, fitas, botoes, etc.

Mantem sempre em stock um belo sortimento de ris

cos para bordar, dos mais novos modelos.

Meias de seda para senhores e senhoras e uutras
novidades, somente na C A S A S O N t S.

,

'

AUGM5:NTA AS FQRÇ4S DEFENSIVAS DO:
ORGANISMO ;'COI'+TRIt-AS DOENCAS"DA�j'"-:--CRIANÇAS E DOS ADULTOS.�r�
1

_,."" :"rl.,."t�.,� •. 'J...��,lhli"_:"" .. .I1dl.-,.d; ,-.:" . t·
� ,.

.

'

Dr. RENATO CAMARA

DIRETOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

Consultas á qualquer hora, no

Hospital ou no consultorio

BANCO AGßICOLA E COMERCIAL

2,0 %

comprando na

Farß1acia Nova
de ROBERTO M. HORST

Rua Rio Branco, 964 Jaraguá

Ma�eira em /Ióros
COJllpramos de diversas qualidades.

Trater co"fn a

SOC.IGUASSU' LTDA.j
JA AGuAIB.MOLH� -:-

..
'

E' a pomada ideal

CURA TODÃS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farrnãcia Cruz,
ije Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORAII ülce
ras que nem 0914

conseguiu ourar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira =Pomada

Minancora" nunca ß;xistiu a não ser. em suas

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.

Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA:t
de jOINVILLE

I

Dr. W'aldemiro MazurecheD
Medico

I Atende chamados a qualquer hora do dia ou da

Palace Hotel
de M A R TIN S J A R U G A

Rua Barão do Rio Branco n. 62

'Em Jaraguá

Advogado
Escritorio e residencia em [oinvile

Rua Abdon Batista No. 109 - Telefone 683

CL\LCl\DOL
,

Preços vantajosos Peçam demonstrações
na Filial de JOINVILE rua 9 de Março, 126.

A sifilis ataca todo o

---===--=-

I

Rua Com. Araujo n· 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de

admissão á Ia. serie do Curso Fundamental

Nos rnezes de Dezembro e ,Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS. E

a que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

ll'aculdade de Comercia do Paraná
seus artigos á preços vantajosos. (ESCOLA REMINGTON) I

Rua Marechal Dtgdoro, 30 Jaraguá Fiscalisada pel« Governo Federal .j
��c:;o:::::lIJC:;IIcn::;:or;::;lIl:::JIx:::::lI�,c;.clOlOX::::O:::::O Ô CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au-

� LeopO IdO Se ide I �
xiliar de. comércio

- Internato e Exte:nato.
O Hansa - Stil. Catarina O � - b-alnn Maior Estabelecimento de Arbori Bt Floricultura do O I Dr. Marinho Lo o I

Estado O
'

O Espedições de '

�Plantas frutiferas e ornamentaes' �
O' para todos os Estados O
LCJcxr::xcx�!�:����ooS

Adolf Hermann Schultze
L Consultas: ás quina·� '1, _J

FABRICA DE MOVEISI
:

Especialidades em bancos escolares. I -�,',

-----------------------'

I

organismo
O Figado, o Baço, o Cora- L!�������r!�O�����P!J�lI!IlI!IiJ
ção,o Estômago, os Pulmões ., n

e a Pele. Produz Dôres nos f9 Paulo Her.-n" DI
Ossos, Reamatísmo, Ce- ai ., E...I

'guelra, Queda do Cabelo, r:::iiI .,

Anemia, Abortos, e faz os � Caixa Postal 29· Rua 15 de Novembro 808 � .

�'!:tv����s eidt�:::·oC��;�:!� � Blumemau __ o Santa Catarina �
depurativo WIll ai

E I i X i r 9 1· 4 � Tintas e vernizes ...._ Materiaes 51
Inofensivo ao organismo. �

para pl-ntuns em geral
E...I

Agradavel como uni lícôr, rw n

Aprovado como auxiliar no �
T- b-

�
tratamento da Sifilis e �eu- Ie lOtas em ,lsDaOas =
matísmo da mesma origem I...!I

.,
E...I

pelo D. N. S. P., sob o n'l,r:::iiI p' ra rt- ta
n

. 26, de 1916

I
a. 'a a IS 5 ai

'-1 �
----------����������O���������rl

/ ��m"lFd� ?

@ �i��'â�IJ© n€(cMr�o

INDUSTRIA ;;:T�; �����S I
GOSCH IRMÄOS s. t\. �

Jl\Rl\GU� - fl\NT.L\ C.l\TL\RINl\ ,
'-----------�--�-_.��-,.._ •._.��._�._..,�)

May & Fischer
Corretores de Seguros em gera!
_I_nte!pa_cional ��_.Seguros, Mutua Catarinense,
Albingia, t'�acional! Segurança Industrial, Fogo,
Marítimos, Terrestres, Vidros, Automoveis, A·

cidentes pessoais

ACIDENTES DO TR�BALHO

LIQUIDAÇÃO IMEDIATA DE TODOS OS

SINISTROS

Comis5arios de avari:;j,s de diversas Companhias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comunicamos -os senhores agricultores;criadores, indu�triais
e fazendeiros que a Carteira de Crédito Agncola. e. m�ustnal .se
encontra em pleno funcionamento, prestando assistêncía aos m

teressndos de forma permanente. Af.im de melhor atender á., �e
eessidades da lavoura e da industria o regulamento da carteira
foi recentemente rr íormado, facilitando empréstimos nos segum
tes casos:

PARA AGRICULTORES (juros 7/. ala)
a) para custeio de entre-safra, aquisição de adubos e sementes.

Prazo de um ano. .

b) para aquisição de máquinas agrícolas e de animais de servi

ço para trabalhos rurais. Prazo de 2 anos. .

c) para custeio de criação e aquisição de gado de engorda. Pra-
zo de um ano. . "

d) para aquisição de reprodutores e de ga�o destinado a ena

ção e melhora do rebanho. Prazo de dOIS anos.

PARA INDUSTRIAIS (juros a combinar)

a) para aquisição de matérias prirnas. P. azo d.e 1. ano. .

b) para reforma ou aperfeiçoamento de maqumanas das indus-

trias de transformação, Prazo de 3 a�o�._ .,

c) para reforma, aperfeiçoamento ou aquisiçao de maquinaria .pa·
.

ra outras industrias que possam ser consideradas g.nuln�-,
mente nacionais, pela utilização de matéri�s pnmas .do Pais

e aproveitamento de seus recursos naturals cu que Interesse

á Defesa Nacional. Prazo 10 anos.

NOTA � Durante o expediente das 91/2 ás 12 e das 13 1/2 ás

15 horas o gereute da agência estará á disposição dos Srs.

agricultores, criadores e idustriais para prestar informações
sobre os empréstimos na carteira agrícola.

um bungalcw á rua

«Presidente Epitacjú"e
ums casa. e terreno á

mesma rua, esquina de 'Coronel Emílio [ourdan".
Inlortns.cões nesta redação.

llenae-se

Corfl io do Pr.:vo. -.� -,.' 25 - 4 - 1942
========,�==================,�==================

OSCAR & EDMUNDO EBERHARDT-
Fornecedores de

Social

Quando, da boca aberta, o Y _. Jurire agravos,
Nivos do sul golfava e, ante o invasor, bramia
- Silvavam perto e lonqe:as setas ele mil bravos,
- Concertando no espaço uma estranha harmonia .

A Ilha toda vibrava, unindo os sons mais cavos

Aos êcos da revolta indigena, bravia.
- E quis então, no afan de amenisar os travos

Da conquista, senti'!' o amõr, que lhe trasia,

Heroico, Dias Velho, a barba derramada,
O gesto largo, a ação abrangendo o horizonte
Para colonisar a terra santa, amada . . .

E sentiu, como eu sinto, essa expressão sem erro,
Força viva, vontade, erguendo aii, defronte
Do mar, a Capelinha ingenua do Desterro,

JOÃO CRESPU

Escolares

Aniversarias I Noivado

,.
,

.- Teve lugar día 19 do
- Dia 20 do corrente corrente o contrato de ca

transcorreu o aI_liversario I s�'!1e":to .da �entil srta,
do sr. Alfredo Kaiser. i LIli Fiedler. filha do sr,

- A 22 do corrente : Leopoldo Fiedler, comer-

festejou mais um aniverss- ciente na localidade de
.rio natalicio a exma, sra, d. .Vila Chartres, neste rnu

Asslrna Dutra, esposa do nicipio, com o distinto [o
sr. Alberto Dutra. esforça- vem Waldemar Oumz, íi
do Agente dos Correios e lho do sr. Oswaldo Dumz

Telegrafas, desta cidade. A residente nesta cidade. -

aniversariante ofereceu lau' ._

ta mesa de finos doces e
Enlace

•
.. .

Nova casa comercial caíé ás inúmeras pessoas

fi TEr�ch:ng
- ��C'-'l��� e

de SUliS relaçõ-s, que a . e,ra og�r 0)8, Ce ma-Acaba de estabelecer se á foram cumpnmentar, na re.l!glO�:men!f', o �nlac
rta

ma mal. Deodoro n. 114',), data de seu natalício. tn'!l.OllleJ d� graciosa Sdis�
com estabelecirnenlo co - Dia 24 festejou tarn <?lJlJa Erchm�, com.o .

mercial o sr. Angelo Bens bem fieis um natslicio a hnt.o. ca.vl'l�e!ro MarIO N.I
ta. constando ue seco", e exrna. sra. D. Otilia P. colini, aen!ls.a., estabeleci-

molhados r rn reral Schrnidt, esposa do indus- do nes.Lá_ CIdade. .

I trial sr. Arnoldo P. Sch S(�! vrrao de padrinhos
Reoistro Civil midt, proprieterio do "Cor-] por parta d� n�IV�, o esr.19J .

. _
turne [araguá ". 'Antolllo [osé Rlb�Jr? a

I.
�rtur Muel}er, Escrivão e O-

- A qh- (, á t _I srta Mel:.:ma Narosni. Do
fl�lal. do Registro Civil do 1.

, �a. g � -�. ran�s noivo: Paulino Bonin e

Gls�nto da Comarca de Jara- correi seu natalício o :sr., d Eric Nat I B nin
gna, Estado de Santa Catarí- Ruy Frenzel. sra. .. _rJ ...a i;í a o. :

I n8, Brasl);
_ No proximo dia 27 No relIgIoso,. da nOIVa:

faz sa�el' q�e. compareceram cOmemora"á �eu n!>talicio Lourenço Gressmger e Eh
ern cartorI? �xlbmdo os docu·

", .'"

sabeth Ruisam. Do Noivo:
ment'�s eXigidOS pela lei afim a axma. sn'·. D. JO!lna B.

A h . M "II .
' d

de se habilitarem para casar-se. Blusfeld.. eSÇlosa do sr,
rt �l, ue: er e sra. .

Edi.tal n' 13�8. Eurico BIosfeld. do nosso
Adf.l!a q Mueller •

Cesar Frult e CecIlia Gon- It
.

.

Aos Jovens nubentes,
çalves Ayroso a o comercIO.

"C .' d P "cum··
EI

.' " C)g'. ',. .orrelO o ovo,

..

e, solte!ro,- mecanicCl, bra-
-

< ";
- Ira�cot.eu o

o'' .'" .'� d f ri !i
slletro, natural de }oinvile, on- nataltclO do menmo Wal pdment,:, c1F.S�]<ln o a a.

d�l' ndasceu em_12 6 1922, domi- ter, filho de sr. Santos To. prospendede:).
CI Ia o e residente na cidade .

Rde ]oinvile, sendo filho de Al-
mazeill. LILI FIEDLE

fredo fruit.e de Egnes. Fruit. .

. E
Ela, soltei:a, domestica bra- ilfn,';&"(;

R aUMZsileira, natural de Jaraguá, on- rfftACOS E ,,:'NEMK:õS!1 r
WALDEMA

..

de n.a�c.eu em 22 - 11 - 1921,

I
Tomem: têm o prazerdepai tzclpardOll)lclllada e residente neste VINHO CREOSOTAOO .

distrito, em Barra do Rio Serro aos seus pa.rentes e aml-

sendo. filha legitima de JOãó Do Ph. o... Joio de s.. SIIooeIre
gos seu contrato de ca.

januano Ayroso e de Tarcilia E s .d,_..._.
'

Gonçalves Ayroso. samento.
Jaraguá, �3 de abril de 1942

TOIMI laraauá J9 < 4 . J942
Editai n. 1331 ReifriecIiM

b

Iij���o�cheuer Junior e Ceci- Broacbll.. QUem trocou o

.Ele. solteiro, lavrador, brasi- Eacro""'_ cbaptu .,
letro, natural de jaraguá. onde _ ._

nasceu aos 15 de novembro de
eo.Ylllec:...-a Na �;essao ClVlca de sa-

1917, domiciliado e rêsidente VINHO ÇREOSOTADO bado ultimo, realisada na
neste distrito, em Iaraguá Alto, ..... geredor de...... sala do forum, edificio da
sendo fjlho de JaCOb Scheuer P f

. f
.

e de Augusta Schauer.
Ie eltura, por en�ano OI

Ela, soiteira, domestica bra- Despedida
. .

trocado um chapeu.

I
siieira, l1atural de }araguà, on- O Dr. José de Ollvelfél O interessado poderá
de nasceu em 13 de setembro' Malta e senhora. transfe .:lestrocal o na redação des.
de 1917. do.mi�i1iada e residen· rindo sua resídencia para ta folha.
te neste diStrito, em Jaraguá R' S 1

- d'
Alto, sendo filha legitima de 10 do u, e n�o l�pon

��"'''''l'iih"'''1'!s",,,;_'''},,_,�.José Bokor e de Serafma Bokor. do de tempq para dlspe
r;;

'.1'[ I', -,ri:' tn Ç'>;;:" .__ �

I
jaraguá, 16 de abril de 1942 direm se de todas as pes-"

,,"" .... �- ",. ,,'-'

I •

"

Edital n. 1332 soas de suas relações e
� II r-'\:� rr.., f';:'><i ,

.. ,(i:� t �
ceEcmatll·I.1O Ropelato e Catarina amizade, o fazem por este m I t�- �r��.'} �":�� �':' � i�'
Ele, solteiro, brasileiro.lavra- meio, oferecendo

. se?sl
n �.�.�o::�c'!c:.�.:�T·�A;; �

.- .______________ dor, natural de }aráguá, onde prestimos naquela cldaae: """" .... _" , .... L"

I'inasceu �os trinta de outubro . Jaraguá 22 . 4 _ 1942. T05SE f. ili'.'SI'RIADOS

bro de mil novecentos e deze-

I I
*

I'seis, domiciliado e residete nes- ross sO PODE FAztR BrM
te distrito, em Hapocuzinho
sendo filho de Artur Ropefato � C a I c eh i D ade juliã Berti Rop�lato.
Ela, solteira, brasileira do

mestica, natural de Jaraguá
onde nasceu aos vinte e quatr�
de fevereiro de mil novecentos
e vinte e tres, domiciliada e re

sident� neste distrito, em Ita
pocusmho, sendo filha de Luiz
Cecat· e de Elisabeta Lorenzet
ti Cecati·
Jaraguá, 20 de abril de -1942
E para que chegue ao conhe

cimento de todos pas::lei apre
lente edital que será -publicado
peJa imprensa e em cartorio on

de será afixlldo durante 15 dias
Si .alguem soueer de impedi

mento acuse-os para fins légaes
Artur Muller

-

cadernos, lapls, tinta, penas, etc. etc. á

Tipografia - TODO E QUALQUER IMPRESSO

)olnVIUe
--

Cooperativas

Endereço: Abdon Batista, 110

ENTREGA a DOMICILIO

FONE N. 35

" .. tal 1111. leodlll R. 1148

IALUGA.-SE

1 uma CASA nos íuudos
d� tUB Marechal Deo-
doro, -

��IS;�'
i" UMA DOENÇA GlRAViSSIMA
7 ;. -o PeRIGOSA PARA A FA
, .

!Li'" E PARA A RAÇA. COMO

! .I:,; ,,:ClM AUXILIAR NO TRATA
i ',l"!�TO OÊSSE GRANOE FLAGELO

I
.

U SE O

,;: ',�;ID1JiIl'iII"'MlIIP9PIIi':ttitt
.....

I1i
.....

mJ
A ',íFILlS SE APRESENTA soa

1, INÜ.M.ERAS
FORMAS. TAIS COMO:

-

(F!l
REUMATISM.

I ,:,.�i�I�··' �:gr
'I' , ,

:1
,

ECZEMAS

.�i�_,.::' FERIDAS

I ,.:.; :::::
I "�:t�IR DE NOGUEIRA"

I CONHECIDO HÁ IS ANOS

_2'!:NDE.SE EM TÔDA PAlUE. CONTEM

Tratar com

ENGENHO RAU r,TD

o "Fe rmento Neve" é
o melhor de todos \ s fer
mentos.

I SANGUENOL
oito elementos tônicos.

Lenha picada I
fornece a domicilio I Arseniato, Vanadato,

fósforos, Cálcio etc.

Jaussen �Cia.
Pedidos pelo telefo

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

TONICO DO CÉREB�O

TONICODOS MUSCULOS

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

nificação geral do organis.o tu r o
Mais ema prova eil'

refragavel da eficacia do
PEITORAL DE ANGICO
PETOTE!'JSE, nas mo
last1as dos Bronchlos e

da lar,inge, como prova
a seguinte atestado Ido
sr. capitao de mar e

guerra Desideriú Celesti.
no de Castru, numa pes.
S08 de sua C8S8 :

O capitao de mar e

guerra Desiderio CeJes
tino de Castro atesta que
tendo em sua !!8S8 uma

empregada de nome Fio
rina Borges, atacada de
uma forte bronquite e

i'ouquidâg a ponto de
nao pOder falar, varias
pes80aslheaconselharam
o PEITORAL DE ANGI·
CO PELOTENSE, a pe
dido da mesma comprou
um vidro e depois de 24
horsB -recobrou 8. voz

ficsndo completamente
restabelécida. com 8 uso

apenas de rim vidro.
Por ser verdade firmo o

presénte, VENDE SEPelotas' - Desiderio Ce·
..

Iestino de Castro.
I

Confirmo este atestado. Dr.
Ums limousine Chevrolet

Especial - 1937
E. L. Ferreira de AraujO de cor preta, ao preça(fi'!Da recon��cida). de RI!. 15:000$000. - Ven

deF�9��ça N. 1 de M!uço de.se !ambem uma mo.

DEpÓSITO GERAL' _
tocicleb marca N. S. U

..

.
- 7 PH por Rs.3:000$000L�boratorJo Peitoral de An- ambos em, otimo estado.

,ICO Pelotanse.
:reiotas - Rio O. éo Sul Informações nesta reda·
Vende-se Em toäa a parte. çâo.

mo com o

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

J

Petrolina Minancora
o Tonico capilar por excelencia.

Destina·se a manter uma higiene perfeita do

COUTO cabeludo e embelesamento dos cabelos.

Evita a QUÉDA .DOS CABELOS e áes

troi a caspl, por mais rebelde que seja. E um
remedio soberano contra teda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Em todas as Farmaeias, Drogaria� e Perfumarias
Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

Joinville.

G a'l i D h a s DESPERTE A BILIS
DO SEU flGADOofeceço a Rrecos modicos

AngélC):'1Beuetta Sem Calemelaaos-E Saltará lia
Cama Disposto Para Tudo

Seu ficado _e derramar. diarI...
maRte. 110 estomaeo, um litro de bilia.
Se a bUis nlo corre livremente. ..
alimento. não .io dieeridos e apodre
.em. Os eazes lDebam .. estomago..
Sobrevem a prf8io». cle ventre. Voei
sente-se abatido e como que enven�

nado. Tudo é am&rIrO • a vida é 1JIIl

ml'rtyrio.
Uma simples eva_çio não tocará

a causa. Nada ha como .. lamoBU
Pillulas CARTIlRS para o Figado,.
para uína ae�io certa. Fazem correr

livremente esse litro cle bilis, e v<r.!f
eente-se disposto para tudo. Não cau

sam damno; são .naves e contudo são
maravllhosu para faser a bilis correr
livremente. Peça .. PUlula, CAlt-
TERS para o Ficado. Não aeceit.
Imitaçõea. Preço 3$000

Sorco' e Cipõ
::ompramos em quantidade.
Paga-se bem .

..-

Cle.eDle Schiochet e
Inselmo Rocha.

Rua Rio Branco, 122.

ÉXIJAM O SABÃO

AVÓ! MÃE! FILHA!

Todas devem usar

o tônico por excelencia
Especifico da dentição
A CALOEHINA é o melhor I

recalcitrante dJ organi§mo, que
se conhece.
Tonifica os muscule s, alimen

ta o çérebro e saneia os intestinos.

As crianças que tomam "CAL
CEHINA" sãc fortes, sadias,
alegres e resistentes.
Uma lta de "Calcehina" dura

6meses.
A "CaLcehinll" contém todos

os elementos necessários ao de· '

senvolvimento de uma criança
Em todas as falmacias.

Fluxo-Sedatina
(Ou Regulador Vieira)
A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas uterinas

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

dicas das senhoras

É calmante e regula
dor �assas funções
Fluxo - Sedatina

pela sua comprovada efica·
cia é muito receitada, Deve
ser usada com confiança
Fluxo - Sedatina

"JARAO-UA'
"

Prop r i e ta ri..o: ERYINO R,EINHOLDT
COSlNHA DE PRIMEI RA ORDEM

Completos serviço de re�taurante

Preferido PELOS SENHORES V I A J A N T E S

BONS QUARTOS - PREÇOS RASOAVEIS

I Rua Mal Deodoro I.
Encontra-se em toda

parte
Uc ON SP n. 67, de 1915

Virgem E spec i ai i dad
Id

(Marca registrada)JOINVILLE
POIS CONSERVA E DESINFECfA A SUA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


