
* -, Ao noticiarmos o :
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embarque par� ,o Rio, por I
ordem do ministro Men-,'
dença Lima, de quatro mil
toneladas de carvão das

Rio Teve iilido

jazidas do nosso Estado
no dia I" do corrente o'

para a extração de gaz in
dispensavel à Capital do I .

_

prazo para apresentação-

Paiz, vale aduzir agora ao I
Redator. João Orespo DiretoT-proprietario: HONORATO TOMELIN _._ Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontes

no Ministerio dos tr.,

��et�!pcoh,egf��s,ee,md���ell Oficinas e edifício próprios Assinaturas : Anual 20$000 Semestre 12$000 Rua Marechal Deodoro, 392
d
alho dasd declarações
e emprega os a que se

1940 em matena de pro-, =�=====�,=�.
=�==�=====�======�========�

,..,..

f f 11 d

dução do ouro negro. Ano XXIV H Jar.a.", _ lábado, 23 .e Maio de 1••2 _ S. Catarina _ N. 1.125 re ere o.ar 1ge-·
. C

Em 1930 a produção ca
-_ ================_.'==

decreto-lei n: 1743, de

tarinense de carvão era es
7 de dezenbro de 1938

timadaem 1936 toneladas,

Carva-oparaOHl'O A. F t.S TA D·O BEM A semana de (Lei dos dois Terços)..

no valor global de . . , . . Lt, O" As relações deverão

72,473:000$000.
• rio t I d I

Fo' isto que, certamente,
_ apresen ar, a em os e e··

A Au�a§io "Prót/l---·eatõ'-"O" rea."--u
Uma sessaosolene ce- mentes exígidos no mo-

influio depois para que se I· .. .._....._
r..,.;;;y'.........., memorativa

..

.
procedesse a uma analize R O. .22 Após longa delo utilizado no ,

exer..

precisa e eficiente do nos- conferencia, homem, com ID.qaifica reunião social Esteve quinta feira em cicío passado, o numere,

so carvão, concluindo se - I o ,Inspetor MO�r�1 de Ilu nossa redação uma comís- serie to categoria da ca-

felizmente para nós _ que mlnaçao� ° lRlstr? Men- A atual diretoria - A rendá .. Outras Dotal lobre são de alunos dos Colé

era o unico do paiz que d'!)Oça lima telegrafou ao a parada de elelancja do dia da.." .gíos "Divina Providência", demeta de reservista ou

se prestava ao fabrico do diretor da Estr.ad.a de Fer .

São Luiz e do grupo esco- do certificado de quita,

cCóque".' ! "': Tereza Cristina, d�ter. , . '.
,

lar "Abdon Batista", que cão com o serviço mi-

Estava , aSSI'm, decidida ,. m.mando o tmb.1tq·ue Ime,
- Conforme, anuncrou a rrn Hilda Hufenuessie.r, Car

11
:200$000, aproxirnadamen "'d

..... , ..,

nos veio convi ar para a litar, de cada empregado.

a cooperação de Santa Ca "laia COlT! destino ao RI? prensa, teve rugar, saba�o, men Schreiner, Asima Du te. sessão solene que oClub de O modelo utiltzado

tarína nesta obra formida de 4,OO� t�neJadas de car- 16 do �orreAte, a csoirt:e» tra, .Laura Borges, e, se «Correio do Povo", que leitura e pró língua vão

vel. que é hoje' a grande v�odas )az.,das.d,�SI1I. Cata p�omovld_a �ela «.A.ssocta n�ortnha Ana Norosny, se fez representar por um realizar no próximo dia 25 no exercido passado po

siderurgia. r,"a,supeT�ntendlda na mes- çao Pro Pr�ventono", _a nao tendo faltado com o, de seus redatores, ao re do corrente, no salão Buhr, de ser empregado ainda

.. Contra a proouçãovE>r,i. ma ferrovia.
,

Trata s� de qual se reah�o� ,no . sal�o seu concurso a exm�, sra. gistrar este acontecimento em comemoração ja sema- neste exercício, devendo

ficada ém 1940, pode se d,ma das mu.ltas provlde�" Buhr, com tnl�tO dS. "" 1 Ana Herbster, pre�ld�,nte social, que 'contou com a na de Osório. as informações sobre o

computar cercade 1,0469751
eras que o, tl.tular da

Y'�'I ho�a,s., Os prögnostícos de ,honra da cAss.oct��a?", presença da nossa mais Muito gratos a gentile '

ilit

'toneladas' conseguidas em çãe-tomarã Junto ás. jazr- '!laiS faVOrave!s., ficaram A orquestra fOI dírígtda fina e alta sociedade, não. sa dos Jovens estudantes, serviço
rm I ar ser pres..

1939. no valor de , ... " �as de .outro� .9stados a; aquem da reab�ade Du pelo maestro F. Vosgerau silencia o quanto de signi» farnôs êmos representar. tadas na última coluna,'

5428fi.:O<W$OGO. \, ,.

firn _de, lO�nslflcar, � .:

pro I �ante toda a se�ana, as tend�. as �a�ças se pro- ficativo teve a festa- d'i:> -.. onde se lê "Observações",

Verifica se, assim, que dução e_o apr,ovelta�ep.lo 111�stres �ama� que, com. Jongada ate a madrugada
.
"PreventoriQ", e, rende suas

. Â concorrência O prazo' terminará a

em onze anos a' produção do carvao nacIonal, �lsan poem Cl dlretOrta da bene
A t f'

. 30 d
'

h E tã
. d

..

I t mérita s ci d 'd·
�

-
.

,.
. os' presen es· 01 servI homenagens a dinamica di entre a banha e as

. e Jun o. s o sen,

subio de 385.148 tonelddas o, prmClD.8 tneI?- e� asse..
o e. a· e, nao re

do bovle é sandwiches,

para I 407534 e de 15021 gurar o abastecimi:into Fe ! gatearam esforços, para à "'t
retoria que a realizou, pre- gorduras vegetais do recusadas todas:at

contos·par·a 94.543 co�tos ,gUiar da cidaà;>, ique.o êxito de--seu,empre Isen °dque a 1l\.elat�oledao sidida pelaexma. sra Ma
O prOblema da con- declaraçõesque nãoeSti.

.,' endlmento se coroasse de proce er ao sor elO os rio da Cunha
�

Melo, e da d
.

d t
ou seja qUêSI quatro vezes

J
--

. 'd E valiosos premios que mui qual tambem fazem parte
corrência entre a ba- verem eVI amen e ,pr:t?·

. I'
sucessos merecI os. . as

' h'd
'

malo� em vo urne e. maIs. _
' sim foi .

. to alegraram os contempla- as. exmas sras Anésia !iha de porco e as gor- enc I as ou que apre-

de seIs Vizes supertor em I
Tra acordosentre

A 1- f· dos não só pelo seu valor Cres'po:Hilda HufenuessJer, duras de base vegetal sentarem claros, 'sendo

valor
. s mesas e o sa ao 0- I

t b
'

I
'

b dI'
.

-, . _ rarn caprichosamente oro
como am em pe o con ej Joana BIosfeld, que fo aca a e ser so UClOna- necessaria a .decll\ração

Com ,a produçao venft OBral.1 ePortu.al namen'tadas pelas exmas
I forto que a caridade feita ram duma gentileza sem do com a aprovação de -

t qu ndo" �:

Cada hOJe em crecente sem
- Ilh'

. uma resolup"o do Cano «nao 'em� a 0'''

,- D' TA"
es ,proporClonúu. par para com os: . seus i yo.

pre e favoravel, 'firma-se
srdS, Iva avares, nesla

I
'..

selho Federal de Co. correr esta hipotese, com

o prestigio do carvão cata'
.

LISBOA, ru. P.) - O Crespo, Joana Bfosfeld, A renda Itqulda fOI de I mensos convidados. I
. t

' c

"Diário de Lisboa", em

mércio Exterior, pelo Sr. re ação a car eira ProlIS·

rinense, que já mereceu os
Presidente da República- sional, carderneta de re-

melhores elogios do Minis ef,ditoria!t" enf:ldltece a polí O texto da resol�ção servista ou carteíra
.

de

tro Mendonça Lima, em
lca pra Ica e aproxima- O nazismo e os dez man;,. N

.

I'· � em apreço é o' seguinte: ,

sua viaj�m de inspeção às ção entre Portugal e o damen·t.os' da Lei' de· Deus aCIona lrJ8 as "O Conselho Federal extrangesro. Na coluna"

nossas jazidas.
Brasil, revigorada pela assi· IJ de Comércio Exterior, para declaração do sala ...

natura de três acordos: tendo tomado· conheci- rio é necessaria a
. decla"

Sacerdote heroi(:o linguisfico, cultural e pos· Nada mais facH aos ca· .res tenham filhos em mai· as fontes de ener- mento do assunto de que rarjo-do valOr medio do

W�shington .- r. A. - ta.l.· tolicos ao analizareril os' or numerQ possivel, em
.

� h-d'· Ij t tam document s
.....

Uma. testemunha. 'ocular a- Depois de entrar em fundamentos :ja . doutrina I qnalquer condições para lia I rau ca ra 08 o satario mensal pago

caba de narrar OB feitos várias cOQsiderações ales· hítlériana observar -<}ban, engrandecEr a nação com'. :::��s� é. de parece� lIU« se· tra�: -de
.

'paga�
de heroismo e generoso peito conclue o conceitudo to é conti aria as leis cris- soldados que a defendam. Garantid!ls as empl'e·'. 1 _ Ante 08. eBclare.-- 'por hpr� di. se

sacrificío realizados pelo I orgão lusitano: ." P o r.. tãs. Portanto nenhum de 7 - Não furtar. A ba- aas que ,á gozam de clmentol obtidos. pode- mana. tarefa ou comissão.

rev. Aloisio H: S chmitt,
r
tugaFe o Brasil caminham ve.r religioso pod�rá seil Se do AAzlsmo é. a' e>xpo . conc�$$io 8e cooçJuir que 88 me� ,

capelão católico da mari- um para o outro, sem IQumprido com maior de- liação e a extorsão. Não O. dida8 que mais con8ul; ....... lIúDeate

,nha de �uerra dos Esta v�ndas, nos 0lho8 e com voção e ,ardor do que o �iste 'a, proDrie�ade em .0 Pre��dente da, Repu tam 08 intereSBe8 das entre Hitler e Goermg

dos Untdos quando os dISPOSição bem assente de reptthr veementemente 'tlrtude ja neceSSIdade da bhóa . aSSInOU a segumte duas industria.. em
..

cho- OentNa, (A. N.) _ In.,

'japoneseS atacaram Pearl· para seiar sua amizade as teorias nazistas. cuja- patria. Lti Constitucional n' 6: d 1 t d d

Harbor à traiça-o. Em uma com o coração, juizo e a- sucessão no domínio do .s _. Não levantar faltro .Artigo único _ O.,a que e a C'O e lVI 8 e formações precedente.. de

"

• f "d t'
8Ao: ... Berlim, dizem ter surgido

carta didgirla à irmã do çâo •
.. mundo redundaria na ex- test�munho. Hitler não ragta o pnmeIro o ar Igo a) EXlgu que a8 ba- um desentendimento entre

Pldre SchmiU, por Maria '

I
tinção matematica de to possue o minimo cons- 143. da, Ç<?nstituição fica

..haI comestiveis, deno' Hitler e Ooering.

Oermaine, O. S. F,. do .
,

. das IS instituições cato- trangimento em levantar aSSim nd.gldo : minadas compostos. . pe.
_

convento de Mount fran Cu ida'" e d e Iftas, Os Dez Mandamen- ·falsos test�murihQ8 se es <A �utorizacã<! �ó será la &ssociaçAo de gordu-. II. - Solicitem se do·

,cis! o rev. William A. Ma' i tos da Lei �e Deus �ão tes servirem para enrique- concedtda a bra�d�lro8, ou ras vegetais 8ucedânt'la8 r.tiniltério da Agrioulta.,

�ulre, capelão da frota do ,.. I de tal maneIra. contranos ce·lo. e�pr�sas con�tJt,uldas por da banha de Dorco, con- l'a providências· p�r&.s.

Pacifiico, mostra como o institUiro "se-- aos principios nazist:ls que 9 - Nao desejar a mu, aCionIstas brasdt'lros, po- tenham um mínimo de adoçA0 das medidas a,

padre SchmiU ,não titubeou : obrigam-nos a
.

pensar que Iher do proximo. Na Ale' dendo o govêrno, .em ca· 30./' deste último pro, cima kldicadas. ;

�m tnfrentar � mo,te a- cureacncola" o seu autor os deter- manha nazista nAo ha da cas�, �r �e�lda de �uto; III _ Que o Ministér�o

fim de salvar a vida de minou afim de que a hu· -"'prmdi'hb";·· ,
.

, c��venlencla p!-1bhca, per- b)' que seja obrigató•.da Ag:rfcultura estude ;e

diversos marjnh�iros.. manidade evitasse o apa- 10: Nlo 'cubiçar as' cqi· mlhr o aproveItamento de ria a embalagem cala. sugira a8 provid�ncl..

.. "Conforta-me. poder in- RIO. 20 (Agência Na· recimento de tão catastro- sas alheias. Poderä haver quedas dágua e outras t�ri8tiC8. que permita, nece�s.ária8, com o fim

formar.'vos �� es:::re,ve o cJonal) - Al1 autorida. fico regime. Comparemos homem do passado e do fontes de energia hidráu- logo á primeira vilta, de encaminhar a produ

capitão _' que: o vosso dei do Mini8t�rio da A· taês Mandamentos ás clau- presente que mais f�nda- lica � empr��as que já e' distinguir 8 banha 3n1- çAo suma do país para

irmão foi sem dúvida, ·um grfcult�ra estio cogitaD- sidas doutrinarias do na- mérite Beus ,pri,nCipiQS na xercttem uhhsaçõe's ampa- mal de seus sucedâneos a explofaçAo primordial

«Jos heróis öe Paarl Har- �o da mtltttuiçAo do" se .... 2;i�."o: '�
. cubiçlJ, na ambição, .no radas pe!o § 4' ou as que v�geto.aDimais. da carne".

bor. As círcunsláncias da gwo agricol�ff em todo,; ):]' - Ámal'\ a Deus so roubo e nos assaltos aös se orgamzem como socie· __..........----;

sua morte são perfeitamen- o pais .. rr��t8-8e de im-. bre �odaá, as coisas. Na seus amigos e ininiigos tal dadas nacionais;· reserva·

te conhecidas, graças á portante lq�,ci,4ltiv8 que 'Alemanha a ordem pred,O' como Hitler? : da sempre ao proprietario

testemunhas oculares. uma,. vez traD!!formada minante é adorar a Hitl�r Porventura algum catei- prefere��ia na exploração.

,,; "Antes que o navio em em realidade, trará gran, sobre todos os homens e lico inglez, alemão. italià-' ou partIcipação nos lucros
•

. $lU9 servia afundasse, "o .

dOI benefic�o8..__.r;t,.!b��\�, '�.qbre to�as �� coisa�. !lO, . brasileiro ou' outto Nota:- , g arti�o 1'43

,padre Schmidt, atraves· 'agri6ultllJ,��, c.orno .. ,e:e9.;." ,,: }2 �Nãö 'JlulHll s.eil San" qualquer poderá ser.. sim, d� Consttt,!lça�, CUJO pa-

uma portinhola, conseguiu nomla n8610Dal. O Servi. to Nomeeem ·vãe-",P&f di- patico ao nazismo ao qu'al ragrafo prtmelro recebe,

· salvar, pelo menos, tres ço Economia Rural inf.:. versas vezes -Hitler rtcor- estão ,ligados os paizes do agora, nova redação, é o

marinheiros. Não obstante clou os estudos atim de reu ao nQmé de Deus pa, Eixo..
' seguinte:

os esforços que �utros que em breve ,tempo. ra jur,ar suas me!ltiras, e °
•

c �r�. :l� \" "j'l�s mi�as
:três homens realizaram pOSSR �onta! o pais com seus Il1tentos here)es.: • _

,� ctemais' �lqu��ft,s;,.d� sub:

posteriormente, com o au- uma lei báSica sobre o 3 - Guardar domingos Obngaçoa e. di.. solo , bem com� as que,

xilio de outros marujos, referido Reguro. q�e cor- e festas. Tal prescrição reit.. da Cruz da� .dágua e,o�sht�em pro

'não ,foi possivel resgatar o respondaás neceSSidades nem deve 'ser �,"alizada .. '

Vermelba. pr!edade
dlsfInta-: cbl pro,

seu salvador. Segundo in· do Brasil o,este particu <4 - t:fonr.ar Pae e Mãe, °
..

_
• /

' prt�,�ade.. do solo pàra o

.forma11 as testemunhas o lar· O s�guro agricola No nazismo ó dever dr: As obrlgaçoes e direitos efeIto de exploração ou

badre Schmidt declarou: �brangerá os daDo�, pre. hor,rar é só devido á Hitten a que os Estados que re'l aprov�i�ame,nto ind,!strial.
:;"'Deixai - não vos artis· Juizos e riscos ocasio. 5 - Não Matar.· No cQnheceJ:e_m a �r,uz V�r .

O aprovettamento mdus

Rueis mais por minha,cau- nO_dOS nas diferentes re· nazismo o, mandamento' é rn���!. e.�Ja2." �S�!!lt?�...,. ,.��o 'trial d�s m!nas e das j�zi

:sa: salvaí vos! DepOIS ·de gloes do pSis pela doen- matar o
..

quanto necessa- as ,segumtes ,

, '�as mmeraiS. das aguas e

�haver ;pronunciado ·estas ça e pra�a8 que atacam rio para a gloria e a gran·
La:zar�tos e -Hospttais de da 'energia hi�ráulica. ain

:,.,alavras, regressou para. o as culturas e comprome- deza de Hitler. : Sangu�1 ma!cados. p�la da, que déJ propried�de.
;;interior do navio, entre· tem a conservação dos ··6 - Não pecar contra Bandeira NaClonàl do Palz, privada, depende de auto:

;garido-se . á sagrada mis- produt08 nos arma a castidade, O vocabulo ale� '�e uma Bandeira �ização 'federal.

são de confortar os feria. zens e celeiros pela mor «castidade" não existe na Branca c�m a Cruz Ver-

dos que Já se encontra: tandade de animaes do- Alemanha cujo «fl;1hrer" m�lha sa� neldros e os .' .

,_

· vamo E assim, o colheu mesticos em conseql1ên. ordena' a todas as mulhe· patses beligerantes tem o· Mesmo ppr. ocaslao da, o.

'a morte.
�. cla das epizoot!as e es- dever ·de; QS respeitar e 'c�pação pelos ad�e!sar���,

"Quero acrescentar - I tiagens e sêcas, p�la8 EI••rcarãa para Caiena IS 26 proteger.
_

. ..
nmgnem deve �er . ,�!Dpedl'

'. termina a carta - que o enchentes e ioundaçoes, sibrevivules dI «Par.Biblu Neutras s�� todas a.s do no seu s�r:Vlço. ,

..
·

'0SSO : irmão se tornára pelas queimadas nos cam· ° p�ssoas. militares e CI, Pessoa,s ,mdtt��es ferl�a,s

digno de toda a estima. pos e florestas. Outros! RIO: (A: �o) - O Itao_l VIS que se ocupam da' o� doentes (amigos e 101·

,

tanto dos oficiais como fatores de relevancia es- marat! !Ol mformado de

I
inspeção, do. tratamento ou mlgos dev.em ser aceitas

da tripUlação. Era' homem tAo sendo apreciadoscom'! que
o vice consul honorá- dos transportes dds fGridos.: e tratadas sem distinção. -

de dotes privilegiados, pa- o devido cuidadoe intes- riO de Portugal e Espa- Tai�,. pessoas ,us�m no' Cada ferido tratado nu�a

ta· cumprir a missão que se. O s�guro Berá mó Dha em Geo�getown aca braç,o �ma. ·:falxa ' bránca· casa serve para a proteçao

·

se ímpuzeta. Siitto:II1e -or- dico e sari .feito po.r ·in- �a, 4e•CO��IC� '�·Ccon. cOm a Cruz"· Vermelha: desta,

gulhdslY de ter ,sido' . seu ,.ermé(ijp. ,de coopel"ati- s�la�o. do rast e�
.

aye-

'"
' I val '�: .., .iI! ,na �que eltibarearao na

• ..._.......__�-----_.----.

, amigo .
.

quela colonia, com destino Insflfofo Ro.'cba Loures
." .

a Guillnia f:raneesaj o ime-
Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos· Dores de cabeça rebeldes diato .Raymundo Franca,

CLiNICA ESPECIALISADA
o maquinista Alberto José

DR. SADALLA AMIN de Almeida e 2� tripulan-
tes do vagar brasileiro

Rio do' Sul. - Temporariamenle'
.

"Parnalba",
-

. '�,.

A renda líquida da festa Pro'-

Exclusivamente, para 'mOlestia. de olhos, ouvidos,
, naris e garganta. ,

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

. sua especialidade.
Richlin,·: Rua do Principe.. fone, 334. JOIN VII,LE

Cruzeiro

A Lei dos
dois . terços

Um livro de versos ...:,
· o vérso está ficando cadavez maís raro. Quando ap a

rece. na montra de quálqu,er livraria urn volume de versos,'

já não se fica a olhar' com olhós curiosos a lombada

önde ô nome ·.do ·autor garantia o que o . volume devia re

presentar em expressão, em verdade, em arte, emfim. ..::..

Hoje a curi9sidade exige mais.: _. quer saber o v;d.or do

:versQ - a, tee,nica, a pari:el"a de .Sumo·: eliipiri��h·'...,..,
Como dizia o meu rriestre Wenceslau Bueno ..:_' que 'né!Ie· se

contem. .,

· .p�as as prim�iras pagInas. já se po�e'"ter uma idéa dó

resto'_' Fica-se conhel:endo o autor.·, .,.:'

Foi isto o queme aconteceu ao lêr "Preces Bárbaras",
do· st. Moacir de Las Palmas Chaves. Veiu-me o volume

as mãos, por gentilesa de um amigo - ,que teve ainda a

bondade de pedir a minha opinião a respeito. , .

Hoje não é muito facil dar uma opinião sobre verso.;

Não que sejamraros osvolumes de versos; estes é que se

tornaram raros. Ha volumes de versos e volnmes díversos...

Não ba muito li um artigo de Julio Dantas em que ele

diz �!tQ,be!" q!le, «·hA mu!t()s anos já que a .técnica viv,e
em r.egiiDe nao apenas: de hbereiade, �.as,de Itçença >. Eu

acrescentaria . .. de licença absurda e escandalosa.
.

O Sr. Moacir Chaves guarda ainda, embora moço, cer·

ta compustur;a com relação aos canones da poesia. ;

Abri o lieu volum e de "Preces Barbaras", se bem que

um tanto desenfiado em razão do titulo· éscolhido, Li

as primeiras produçi)es, fui indo, sempre com mld$ interes�,
e.cheguei ao. fim.. .

.

.

"Preces Bárb�r..s"acáca de ser editado pela Empresa arã·
f.ica Paranaense.�, assim, uma das, "ovi�ades.de 1942.

Edição bem feita, com capa ilustrada.
".

o volume tem, sem duvidll, ·uma apreseatação que con,

diz com os versos, versos simples, sem co ndensadas t.iradas
romanticu, já ha tanto em desuso, mas tambem sem mal ali.

nhavadas idéas filosoficas.
.

,

São. como o autor bem diz, versos "que não fasem.mal
Itninguem".

.

.

. ,Nota�se um certo vacilamento de concepção, que um

estudo mais profundo dos mestres. de certo reduziráaomi-

nimo, até fazer desaparecer de todo.
.

A familiaridade com as idéias jã postas em metro, u

ma vez que verso é idéa e ritimo, expressão e musiea, ha

de sempre tornar possivel Conpcéções novas, em face dos
, 'motivos" sempre novos da natureza e da alma,

E isto porque a arte é sentimento e expressão.
·

O autor de "Preces Barbaras" a,inda poderá realizar

muito, sei os seus afazeres com Martf! não lhe fizerem fu·

gir das Musas. M. de A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Peçam demönstraçêes aos -Disfribuidf>res:
, • L r L '.... !'

5 m

João Pr.osdocißlo�'Filhos
[>,1aÉriz ern Curitiba :._ Filiais em joinville e Blumenau

E' a Domada ideal

CU�A TODAS AS
J! E R I DAS, tanto
humanas como de 'Proporcione o

bem estar á sua

família e a si

próprio.
,A Farmäcía Cruz.
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA' úlce
ras que nem o Q14

conseguiu curar.
Dna. Carolina Palhares, de Joinvillf', curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! ! I

Adotada em muitos hospitaes, casas de S8&Jjt. e
clinicas particulares.

I
,',

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada

MiriánCOt8l> ·· .. nunca- -existiu a não ser em .suas
latinhas originais com o emblema simbölico acima.

Recusem imitações! Exijam a v.el·�a.d�ir& M�N�N.
. , CORA em sua latinha- ongmal.. '.

!

RÊPAREM 'BEM AO COM�RAR!
Ê'l um prod�to. des La,l;>oràtorios <c�ÚNANCORA�

, " " JÚ de JOI�VJLLE, ':'.
'

Adquira uma

, Geladeira

Nnrga
(

�AVÓ! ,MÃE! fiLHA!

Todas devem usar

FluIo;.Sedauna
. ,'Ao comprar I.

f'
não se esque-

., -' 'o I : . ça desta mar-

É�.·NMr.IIiE� ca �eade.r.

,

aeMote Säitchle'
,

lIsellil lena.' ,'';

- Rua .Rio', BraÀco�'{22. 1

t
J .�(� �r� --4 .... ':

I'
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Imposto do Selo PREFEITURA MUNICIPAL DE .1ARAGUÁ

'Edital

'" c:�� � ��Qt;SO _'u!,icit>,iO
b,ésr. Prefeito Municipal Estou certo que o inte-

recebeu da firma Víctor 'L�' resse que. V.l S. tomará. re
f. '�ronhaus, estabelecida dundará 12m beneficio do c

no Rio' cl� 'Júteito ,a" sé:1 Mtmicipio que ,tão, cqn.
guinte carta: dignamente V. S. represen

Ilmo. Snr. ta, pois muitos, (Ít,S pro I

Prefeito
� Mu'nicipal ; de .dutos que atualmente estão E D I T A L 1920, domiciliada e residente

neste distrito. em esta cidade,

Jaraguã, - Est. de Santa sern explorar 'poderão fa
_ Imposfo térrilorial _

sendo filha de Leonida Benta.

Catarina. cilmente serem f"xportados Jaraguá 13 de maio de 1942.

Presàdo Snr. 'e' allmenta'r desta forma as
De ondem ,do snr. Co Edital n' 1344

"Po,; 'irldicação'do Minis 'rendas do seu Munidpio Id(Jr, torno 2;ublico que Ricardo Hackbarth e Allna

no decorrer (}õ presen' Dencker:'
,

terío da' Ag"ricultma, diri e dos senhores' fazrndei- EI It' I d b
.

te mês d�1 Maio, r-roce
e, so elro, avra or, rasl-

jo me a V. 'S. afim de' in' rf'Js1'que terão nova fonte leiro, natural de Blumenau, on,

formar.me ou por-me em 'de' rend}!.
de se nesta' Cole;üria, ti de nasceu em 5 de fevereIro

contato com os proprieta Agradecido pela atenção arrecadação do imposto de 1912, domiciliado e residen-

acima, referente ao prí te neste distrito, em Itapocusi·

rios ,)U exploradores· de e esperand(l' ver mI! honra-. t d nho, sendo filho de Otto Hack-

minérios no seu Município, do com suas gratas; su
melro semes re o C01'- barth e de Ana Nitz. falecída

b f" d b I ...t rénte exercicio. em Hansa.'

porque SOll ene ICla or screvo me com � eVhl.la

f!, exportador dé minérios estima
Os cOlltfib�int(\s qUfl Ela, solteira, domestica, bra-

deixarem de efetuar q sileira, natural de J"raguá, on,
'

em geral. De V. S. t
de nasceu em 10 de setembro

Inlére,sö me ainda na Cordi�lmetl,le pagameu 0::10 (Jraso mal- de 1920, domiciliada e residen-

compra de ceras em 'gl:'ral, : Victor L. F. Kronhaus cado, poderão faze lo IlO te neste distrito, em Itapocusi-

sementes de mamOlH1f C
mês de Junho com ti nho, sendo filha legitima de

mnlta de 20'., findo o Augusto Dencker e de Ida Er-

óleoginosas em geral, sebo, l'd
dmann Dencker.

resinas ''de todáS as quaIi- ALUG A, ., S"
qua serão extraI 88 as Jaraguá, 15 de maio de 1942.

liades e artigos em geral
",. .. certidões de divida parti Edital n. 1345

que possam ser exporta-
ter lagar a cobrançä Albérto Henrique Vasel e

dos."·
uma CASA [iOS fund08 executiva. Irma Victoria Hruschka

dá ma Marechal Deo. Oulro�im. todos 0& CDll, Ele, solteiro. marcineiro, bra-

O pagamento de toda
dGfO, tl'ibulntes de. 11llciollali sileiro, narural de Jara2uá, on- a que

mercaÖ.oria é a vista, con-
de nasceu em 3 de abril de 1922,

fra revisação delas á minha
(fade estrangeira, afim domiciliado e residente neste

usina propria no Rio de
Tratar cüm de qUEl passa obter sem' distrito, em Rio Molha, sendo

J
. ENGENHO RAU LTD t�llõe8, deverão apresen

Jilho legitimo de CU1·t Vasel e

aneuo. t d b de Irene Pedri Vase!. •
•

_____
----'-

�_
ß.j.' pruvas ,e es tiO a Ela, solteira, domestica. bra-

'EI" ·tal de P" !),;.. P
fem l'I�gigtr'lldoB no ser sileiru, natural de jaraguá, on-

�.
' r.m....lra raça viço 0(' Registw de Es de nasceu em 19 de janeiro de

:0 Dcuior Tiago Ribeiro Pnntel'l, Juii de Direito trHngdr()s, de I1c(:l'd;} com 1924, domiciliFda e residente

d C J, á E t d d S C 157 • D t neste distrito. em Rio I<erro,

a. I)marca. ue al'agu, 8 ti (\ , e, ante. 'atari. Q lart.' (J M
. eel'eLO sendo filha legitima de fran-

ná-, B!".�ljil, UH tUl'n!<\ da lei, t'tc. oi" [).,' 30 10 df.� 208938. cisco Hruschka e de Tereza

F:lçu !labsr a todog que (}. presente editar de Cúll2toria de Rl.élldn& Eigner Hruschka.

prirr..f'jr�, prap" C'.m �) pl'lizo:de' tr.l11t� rdias vir"erp, -E8HHhnis. de ,J Il.raguá Jara�u�JI�al d�')��6de 1942. Com pl�tos �erviç�s de re�tauran·te

fl11 d"'l� conh.�clmento t.ivf.lr�,m;·( -que ftndo ,A 6R8e' l�.r,n 2 d\'í M�:tio tie 1942. Jo�é Ah:c:s Husa e Virginia
Prefedjo PELOS SENHORES V I A J A NT ES,

ptaz9 ha de ser arrematlido por quem mais äer e HeI�{)doro Borges Paulo: BONS QUARTOS - PREÇOS RASOAVEIS 'J'm'iioi" lance oferecer" no (ii�e. 2� �le j,unho �roximo
' E��riväo.' Ek, soltelrO, hrasileiro, oHe-t ,Rua Mal Deodoro

vitidm.1!'o, ás 1,() horas dR) manha .. (, iJem venhüra,. .
,

ruío, natural í.le JaratIDá, onde

d fh d 'GÓ' x
'. '11" I

nasceu em 2 .de agosto de 1921,
-,.;..--;..;.;.----_,--------------'

O a' üllaz e IS, na aço.o execuilVa. daca,
!
domiciliado e residen:e neste

que contra ele move este Juizo li Fazenda:Muni ,ReGtistro Civil distrito. em �ptH cidade, sendo Dr. ."Yalde'mi-rolMa"'urecben
cípfll, a flflber :

l' I!P, filho de Maria Alves Rosa. yy M

� 1') - Um terl'an� c?m 8 �re�y)t81 de 15 000 A�tJr Muc,;:er, E.scrivão e O.' Ela. solteira, dúriiesrica, bra·

metros quadrados, confrúntand.o n,a 'frente com um Hcial do Registro Civil do 1. ����t;t� d�tp�arla�á, :de �s��o�
picadl.o,'.e ItQ'rr�-8ße Utpadef,

.

'lprld08':COID""tert8& Distrito da Comarca de' Jara- em 8 :ie dt'zembro de 1922, do

d� ßl:1gliSto BçllJi�g e ,rafCag' RÖ8a, 'av�liado' em ,gl1á, �s.tado qe Sa,nta Catari· miciliada e residente neste dfr. ,Consultorio 8' res\den::ia: -

1 Rua Marechal Deodoro

8bo'$ooo, cujo bem coQstaúre do auto de':avalfa'- r�i'f Bzraslbl.
:' trito,' em esta cidade, sendo fi-

." t d h
1 �

'-d Ih
;t .

sa er que compareceram lha Iegijima d t elieio Jl.mlo e

çl:lO e nu o ti pen (Jrfi·:as f.o 8S doa autos dt! filo cllitorio exibindo QS dQcu· de Muia Paulo, falecidos. A-tel1de chamados a' qualquer hora_ do dia ou Qa noite

r�rerfda ação exeoutiva; 8brll levadp em primeira'menfus exigidos pela lei i afim Jaragua' .18 de maio de 1942 !

PtalÇd dJi� Ht6Stt8t PdUbHC8S dec6>vend8A ai' af.rema,t8çä·);
de s�·:'ha���:�I�. f��

càsar,se E para que chegue ao co-

p" O na or o a e rs. oo,.ooc, 8s m 8�râ o re João Dunker e Teonila Benta:
nhecimento' de todos' passei o "'''sa S'on'is

fér�d\) bem arrematado �or quem malS der e Ele, solteiro, operario. brasi- �;��e�t:Iae��a�r��� ����I �l!�� ..,.
maIor laUCH oferecer, no dia, hora e lugar acima leiro, natural de Jaraguã, onde cartorio.e será afixado� durante

I( j I

mencionados, podendo o, <
D)e�mO ,aer examiQaaÖ, nlilsc� em. 28 de setemb�o de 15 dias'

' Casa 1 especialir,t� em roúpinhas para crianças, arma J

por quem interesse tiver a Estrada morro 'do 1907., d.om�tlllado e resl.dente Si alguem souber, de impe. rinhos, linhas, fios enf..ites rendas, fitas, botões, ele.

J. li' 1· l h l' li
.

d d't I E
neste dlstnto, em esta cidade. dimento acuse·os par. fins lé- Mantem sempre tm stock um belo sortimento �e ris

liragu , on( e 81.:\ fie a oco 88 o o I o lem. sendo filho de Carlos Dunker - bo d d' d)
J

paf.& que chegue '8 noticia ao conhecimento de e Ana Siqueira, falecida.
gals.,

Artur Mulle.,.

� cos para r ar, os n:sa18 novos mo e 08.

todos, 8e passou o próseote edital que será afixa .E!a, soltelrà, domestica! bra- Escrivio e Meias de seda para senhores" e senh(ora e 'outras

do no lugar db'CoBtume e afixado pela imprens8 stlelra, natural de _Iaragua. on- Oficial do .Registro Civil 'd d
.

At'
_

C A S A S O N I S

ldcal. Dado p. PSI8840 Dellta cid8q� de j8raguá, e_oa_sc_e_u_e_m_28.__de_ag_o_st_o_d_e
"

�OVJ a es, s�men e na ,'"
. "

i

aOI dezesseis' diás do mez de maio dI) 800 de
mil nUVe.centos e qua�en.:t� 8_doJà. �u, NAy Franco,
eacrlvAo o' subsclevi.· (á8Ilina4o) Tiago Rib�lro
Pelo te.·l ...,.;. Juiz de DI,ett(}� <; '!Está O.mlforme o ori

efURJ. do,qu8',(iau:fé: }.;-o G1J�.- éê()�':.. 'lf.:'.' \.. v_, ,.)

! ,'Jara,u', 16 de maio'1de:.l,042 ,:) ::J '. ":0 'c:'
,

,., "

'

"
' O elorivAo

"
; \ Ney Franco

Cht.m.tl IIl03 a atenção dos senhorcs comerclan

t�}8 e indus\riais, ti de quem tnteressar possa pfHll

II decreto-ter D. 4,274, de 23 de abril ultlmo, rete.

reute '\0 novo f('gulawento do selo, que, outra em

vigor hoje, em touo o terrítorto nacíona].

Damos 8 seguir tAlguma.s taxações mnis ne

cessarias do novo regulamento.
Selo de ·reciboS --

de maís de 2()$noo 8 5üo$Qco
,

de maís d€J 500$000 a 5:000$000
de maís de 5:0:10$€100

e maís $200 de educação.
Selo Propofcioosl -

de mais de 20$000 a 50(.,$000
de maís de 500$000 a 1:00(;$(;00
de mäís de 1:0(·(1$000 por conto ou tração

e maís $200 de educaçào.
Selo por Verba -

Livros Termos de Abertura 10$000

por Ialha de 0,33 x 0,22 $200
,
Excedendo será devido em dobro o selo de Iolha.

De ordem do sr. Prefeito Municipal torno

u blico que durante O corrente mês de, MAIO

arrecada-se na Tesouraria da Prefeitura Munici

pal de Jaraguá e na Illt�ndencia de Hansa a

TAXA DE FISCALlSAÇAO [: SERViÇOS DI

VERSOS (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
Não satisfazendo o pagamento no referido

mês, ficará o contribuinte sujeito á multa de 20.j'
sobre a referida taxa no primeiro rnés, sendo en

tão feita a cobrança judicialmente,
2$000 Tesouraria da Prefeitura Municipal de jara-
4$000 guá, 4 de MAJO de 1942
-4-$000

$õüo
1$000
2$000

F. Vosgerau
Tesoureiro

Refluerimeatos despachados
MEZ DE MAIO

Dia 12
3948 - Miguel Leitold - Requer baixa 'im

posto s/'Industrla e Pn.tíssões (Agrícola) - Como

requer'.
'

Herbert Marquardi -- Requer licença para I
.canalízer agua através á. estradu Jararaca - Co
mo requer, de acordo com o parecer do sr. Fis

Icá).geH11.
'.

,

.

Secretaria da Preleitura Municipal de Jaraguá,
12 -de Maio de 1942. I

,Interêsse de uana
I' l.... ,

tirana carioca
".. " '.

Renato Sans
Secretario

01"" 1

--
__ --�--

Credito .futuo Predial
fUNDADO NO ANO DE 1914

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado

FLORIANOPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

RESULTADO DO 421 SORTEIO REALIZA·
DO DIA 18 DE MAIO DE 1942'

CADERNETA N, 18.155

Premios em mercadorias no valer de 6:850$000
foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis contos oítocentose cincoentamil réis (6:850$000), a caderneta

n. 18'155 pertencente ao prestamista, Delfino Bernardino Rosa.

residente em Morro Alto
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS; �O VALOR DE 30$000

10118 - Dinorá Barbosa, PontaGrossa
2816 - Adelaide Siezer . Brusque
15123 - Maria Estorito Mattos, Laguna
17288 - Benjamin Teodoro Sobrinho, forquilhas
1269 - Ivanice Gegulalo, Fpolls.
11704 - Maria Leite, fpolis.
12914 - Orlandina Bspindola, Fpolis.
8241 - Rogerio Braunlg, Santo Amaro

1441 -- Olegarío Monte Belo, Nova Trenfo

13880 - Adulce Vidal, Fpolis
NO VALOR DE RS 20.000

9113 - Walter J. de Oliveira Costa, Canasvleiras
7837 - Frederice Aire, Brusque _

2163 - José Paulo Dutra, Fpolis.
79[0 - Irma Oísen, Joinvlle
10758 - Pedro da Cruz Pereira, Aririú
19970 - Alfredo Funcke, Jaraguá
2134 - Rogeiro da Silva, A,rlriú ,

3006 - Manoel Cristino dos Santos, Coqueiros
16485 - Alice Borba, Biguassú
4620 - Oorvalina Pereira, Ribeira'

NO VAEOR P5 RS I�UOO
.15810 - franscisco Moorer,,'Mafra
13891 - Barbará luhoff, Brusque
,15769 - Fluvio e, Dopxalisto A. Barreto Coqueiro
17086 - Oscar Henning, joinvile
18060 - José eJ'oão dos Santos; Corveta

,J3544 - Maria e José Buch. Fpolis .

I, �9'- Serglna Soares 4a Silva, Tres Barras

; .

l 12860 - Olga l Juvenal Jaqut:8, João PlMJsoa. .

6537 - Ald:> Santi Teles, Joatl
-

. .' .' ,

.

':, 1169 - Ivo de Varistro Carvalho, ImbItuba.

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
,

12529 - Tarcilia Andrade, Canasvieiras
:' . 8739' - Umbalda Medeiros, Joitl'vile

3485 - Euze Etangue, Indaial

,
8335 - Aivina Andrade, Barreiros
0707 - Dilce Gomes de Melo, Fpolls.
2094 - Frederico Deden, Barreiros

, 16860 -- Gustavo Regere, Mafra
. , 10755 - Lucio e Luçi�no da Silva, fpolis.

14447 - Alexandre Galdino Correia,' Palmltal

10897 - francisco ê Estefanio, POnta Or08sa.

Florianoplois, 18 de Maio 1942.
VISTO; João Pedro de Oliveira Carvalho,

fiscal do Governo federal

Proprietarios: J. MOREIRA & CIA.

Cure seus males t! poupe seu bom dinheiro

comprando na

. FarDlacia Nova
de i-<OBE�RTO M. HORST

e oferecedispõe de maior sortimento na praça

seus artigos 'á preços vantajosos.

Rua Marechal Dl:'odwo, 30 Jaraguá

")ARAGUA'
"

P rop r i e ta. rLo: ERVINO REINI10LDT

COSINHA DE PRIMEl RA Or{DEM

HDTEL

,
,

I\"edico

,',

PROPRI E TARI A.

"Da. Francisca Buch

�1I�... rQl�

"A ••• CA
"

1
�

l!J íf�1 fR1
I

'� IT] jg]

-,-
d!'

SANGUENOL
CONTEM

oito elementos tônicos.

Arseniato, V a nadato,

fósforos, Cálcio etc.

ro-nco DO CÉREBQO

TE>NleODOS MUSCULOS

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães

que ('riam,Magros, Crianças
raquíticas, receberão a to

nificação geral do organís-
rno com o

Sanguenol
c. D.r"f.S.P. de n. 1992 1921

DESPERTE A IIUS
DO SEU flGADO
Sem Calcrnel -E s.lbd ..
c.u ..

"'

8ea tcaao de.... Hrramar,�

....t.. BA ej;tom.co, um litro debi""
Se a 11m. 111e cone HU"'eIlte. .'

alim...toa não são digerido. e _pol...
eem. Os ga... iDdIam o ""tolll....�

Spbr"_Vetrl JI. PriÃo V nntre.,V'" .

�en{<:...ê abatido ...o que ..........'

nado. Tudo e amargo. a ...wa , _
m.artyrio.

("

Uma simpl......aeuaeiO Bio tee.rt
a causa. Nada ha eODlo a. laJllOllM
Pillula. CARTERS para o Figa",
para uma acção certa. Fazem eorMli'
livremen te ess .. litro de bili., ....d
sente...e disJlOsto para tudo. Nio eaa

"'00 damno; sio &.......... e contudode
maravilhOllaa pua fazer a bllia eor....

Iinemente. P,,�a .. Pillulas CÁ••
TERS para o Fill'ado. Não .....
lriiritaç0Õe8. Preço 3$000

'

Gal'inftal'
ofecsço a precos modicos

ADlelo .metta
ENTREGA a DOMICILIO

FONE N. 35
Rua. Mal· Deodoro ß. '11.

fRACOS E ANiM1COS!
T�:

VINHO CREOSOtAOQ
Do PIo. a... J.ie • s.. .....

E ••••• ..,.........

TOIMe

R.......

i
Esc:rop�

"
eo..,ai.< I , I

VINHO CIEOSOTADO
._ .....doret. ......

.--�---.------�--_.

M i I '11 õ eÄß
··N� C�\ i

' J

de pessoas -tem usàdo
• 1 ':"1-...

com �m resultado o

popular depurativo

ELIXIR 914
A sifilis ataca todo 'o

organismo
O Figado, o Baro, o Cora
çã�,o Estômago,os PidmÖ'eli,">

. e a Pele. Produz nôres-nos .

Ossos, Re.lmatismo,· Ce
gueira, Queda "do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

,individuos idiotas. Consulte
o "medico e tome o popull\f

depurativo
',Elix.ir,gf4
Inofensivo ao organismo.

, Agradavel comQ' um, Iic&r.
AprOVAdo como aUDliar no
tratamento da Sifilis e Reu
matismo dal mesma origem

'

pelo D. N. S. P" sob o n.

26, de· 1916
"

J" ," .. J'
. 1

-----------------�
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Banco do Brasil� Joinvile "Correio'
CARTEIRA DE CRÉDITO AGRICOLA E

INDUSTRIAL

Comunicamos »os senhores agricultores, criadores, industriais
e fazendeiros que a Carteira de Crêdito Agricola e industrial se

encontra em pleno funcionamento, prestando assistência aos in- Toda a humana lida como que se atenua, suaoisaâa por

teresssdos de forma permanente, Afiín de melhor atender á� ne- u,rna paradoxal unção de graça e sacrificio.

cessidades da lavoura e da industría o regulamento da carteira Os [ardins e os altas es fiorecem,

fOI recentemente reformado, facilitando empréstimos nos seguiu- jJ!Iaio chegou. Traz asbençãos de Maria Santissima, a paz

tes casos:
' pera o trabalho, E canta hosanas ás portas das fabricas e ofi

cinas,

PARA AGRICULTO�ES (juros 1'/, a/a) , E seqreda madriqais aos lavradores que, cedo,saem a plan-

a) para custeio de- entre-safra, aquisição de adubos e sementes, tar e a colher, ,

'

"

Prazo de nrn ano.
Mês das emocões sttaves, és umt: encam to para os que ain-

b) .para aquisição d.e mãquinas agricolas e de animais de servi- da sonham.. um alento para os que ainda creem. uma certesa

ço para trabalhos rurais. Prazo de 2 anos. de. vida pal'a os que sofrem esquecidos, anonimos, perdidos nas

C'l para custeio de criação e aquisição de gado de engorda. Pra- qrarules massas
.

zo de umano..
Fico mais senhor de mim mesmo sentindo melhor a vida,

d) para aquisição de reprodutores e de gado destinado á cria- na verdade de tuas ereações ambientes: o colorido das flores, a

ção e melhora do rebanho. Prazo de dois anos. . corrente mais calma do rio, as mutações súbitas dos teus ocasos"

I
a acão do Homem-forca, da forca- motora que se m�dtiplica e

PARA INDUSTRIAIS (juros a combinar) produz. que se transforma e qera, sem pj'e.ssa � sem c;lnsaço

a) para aquisição de matérias primas. Prazo de 1 ano. porq�w tu não és como os outros mêses, tu es matO, o mes pre-

b) para reforma OU aperfeiçoamento de maquinari-s "das -índus- dileto de Maria.

trias de transformação. Prazo' de 3 anos. ,', '
.

Quando anoitece tu suqeres a .Ave! María, de Schubert, em

c) .para reforma, aperfeiçoamento ou aquisição de maquinaria pa- sUj·dina.

ra outras industrias que possam ser consideradas genuína- E eu comprllendo porgue 08 lirios e as açucenas estão

mente nacionais, pela utilização de matérias primas do Pais rezando. '

e aproveitamento de seus recursos naturals ou que Interesse Estão j'ezando porque maio chegou.

á Defesa Nacional. Prazo 10 anos,

.

_

GIL VAZ.

NOTA - Durante o expediente das 91/2 ás 12 e das 131/2 ás

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

agricultores, criadores e idustriais para prestar informações
sobre os emprêstímos na carteira agricola. ,

Mês de maio. Dias calmos, muito 'azges, tão calmos e

azues que a gente se surpreeruie quando anoitece.

Os lirios e as açucenas parecem estar rezando me.�mo de

dia.

MEDICO

Social.

Dr._ Alvaro Batalha, avisa
.

"'
.

aos e ,clientes,
,. .

clinicar em /

seus aanigos
que voltou

·Jaraguá.

a

<

.. '"'t,

Curam- se rapidamente com

VIAJANTES
- Regressou terça feira

Max Meldola de Curitiba â gentil srta.

Viu passar rnais um ano Ivone Luz, filha do sr.

de existencia. dia 14. o .Nestor Luz
distinto cavalheiro,sr. Max - Passou por esta ci

Meldola, gerente da filial dade com destino a São
do Banco Agricola e Co Bento, o sr. Antonio Duar
mercial de Blumenau, nes- te, Inspetor da Companhia
ta cidade. de seguros «São' Paulo",
Funcionario bancario de residente. em Blumenau.

longa pratica, em centros - -Esteve nesta cidade"
mais adeantados do paiz, o o sr. Orlando Scarpelli,
sr, Max Meldola tem sabi chefe da importante firmá

do impulsionar
.

de forma «Casa Santa Rosa» de Flc
cabal os negocies .a. �etl rianopolis.
cargo,.. ne ste �unJcJpJo, e - De Curitiba, regres

merc� de seu, fino trato, sou terça feira ultima, o sr..

angariado muitas e boas Hono-rato Tomelin, diretor

amizades, que lhe testemu deste jornal.
'

nharam o seu apreço por
tão grata elemerlde.

«Correio do povo» apre
senta, com prazer, votos
de muitas felicidades

residencia na

Eduardo

Tean a sua

�ntiga casa do snr.

Kelleranann, onde anantean·

o seu consultorio, trabalhali'"
_,

do tambem DOHospital "São

ANIVERSÁRIOS

GRANDE

I

FESTA
84ALTO JARAGUÁ

DOMINGO, DIA 31 DE MAIO

Festa da P A D R O EI R A S. S, Trindade

Constará de rttas, leilões, tomboles, etc,
Bebidas, enusrasco, caíé e doces.

C.ompleto serviço de almoço e jantar

Abrilhantará li festa UMA BOA MUSICA

Convida· se a todos
A OomíssãoJost".

Atende a qualquer hora'
da' noite.

r.

i1�=�"�' ';�-���,�

Saúdet e� beai�estar'
pelo ,ikJit> .

NUPCIAS
Contratou casamento com

a senhorita Iraci Felisbi

no, filha do sr. José Fells

bino, o sr. Rui da Silva
Azevedo do segundo bata

lhão ferro viário 'de Rio

Negro.

do dia e
- - Fez anos dia 18 a se

nhora Edvirges Voigt, es

posa do sr Alberto Voigt,
'empregado no comercio.'

- Dia 19 aniversariou o

[ovem Alvaro, filho do sr.

Santos Tomazelli.
.

Dia 20 fez anos a
Esta distinta sgremta-

çäo de moças de nossa
menina jlse, filha do casal cidade, realízarä h':'J'e no

OneIia farmaceutico Rober salão Buhr, o seu espe-
to Horst rado baileem beneficio da
- Hoje completa mais CruzVermelhaBrasileira.

um aniversario o estudante Club d0 elíte, as suas
Luiz Carlos Crespo, 5<>. a _

_ .A

nista do «Instituto Bom
J euníões tem seDlpre um

Jesus. de joinvile.·
cunho d� bom goste, 00-

_ Tambem 'hoje faz a-
de 88_ toüetes e 88 bo�s

nos o sr. Adolfo Knaben,
manerras. emprestam as

coletor estadual em Bana-I dans8� um. encRntQ de

nal
.alta eA�ganCla,

,

_ Ainda hoje' festeja O baile de h?Je, que

mais um natalicio o jovem
está sendo anel,osamen

Claudio Bartnikowski fi-
te e�per8do p.elus nossas

lho do sr. Silvestre Bartni gentIs conterraneas:seráj

1:bZ:íiA')m;O_���m"""'S1?2':';�Z��2�
...w,�.�2& . kowsky resisente em Hansa� ,��tamo8 certt.�.' m!:l.!�Gum

End. Tel.: .OROMAIA.'
� - Hoje ainda vê pas- .r�unfo do dis'tI,�to .rre-

.

Codigos :
� sar mais um aniversario o

filO, das Ros8.:g .

B.ANCn AG.RICOLA E COMEßflIAL _ BO�Gi.'é�(�'iJ:O,
.

.

i
..

1:'
�����°Jt�f:�r. filho do sr. pr�::;'de�e��:�itec �o:

U lJ �
:' Faz anos amanhã o jo Que tomos 1 "wbr9.dos.

� CAIXA POSTAL 34
. vem Angelo. Piazera, filho

Matriz: Blume-

d Bl
' Filiais: joinvil 1-

. n.

B umenau
Rua Manoel L de Andrade, 1 4

do sr. Affonso Piazera, e

nau ,Rua 15 de
_

Ie, jara�uá, TELEfONE n. 155 auxiliar do escrivão do

Novembro Hamoma , •
juizo da Comarca.

Agencia em Maha - filiais em inst: Rio do Sul e I, Ol'��n'�n C'm
·

Indaial Correspondentes nas maiores praças do País :..: " V' I�� aIa
Capital aut�rizado . : . .. 1.200:000$000 I '

.' I
Reservas, , 663:779$560 •

REPRESENTAÇÕES =
Depositas e saldos emC/C 25�OOO:OOO$OOO _ DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS REDESPACHOS ;.

faz todas· as operações banca�ias no Paiz: cobranças, des' I ri E M ß A R QUE S I
contos e caução de titulos de exportação e outras operações de

.

.

credito; passes, para. as principais praças" do paiz. Taxas mojitas. SA-O fR J\NC'S ('
�

= .."\ J Uj DO SUL Estado de Sta. Catarina, Brasil Ii
Va. Sa. já abriu uma cConta Deposito Popular» s

-

rIO; Banco Agrícola e Comercial de Blumemau ? Se ain.
�:m'..lI.U4..m'.ím2m&1ilí:�_m_��'m���X:::(E«3Zt32Z��&

da: não o fez, procure imed�atamente nossa cSec.ção _,- ....
-----'

----------------;--.-----�---.

de DepositoslO que lhe dàrá proRtamente Iodas as in

formações desejadas.
Além da conta .Deposito Popular., Depositos iniciais a

p�rtir de 20$000, pflra a( qual são abonados juros de 40/0 aja,
o Banco Agricola' e Comercial de Billmenau mantém ainda as

�egujntes contas:'
'"

Jaraguá, 1...5.41
BAILE DO "ORE
MIO DAS ROSAS"

'�E BRESAssoçiação Prô-Preventórío
(Sezões, Malárias,' Impaludismo

Maleitas, Tremedeira)Em nome da senhora Presidente cumpre-me

totn!r publico o agradeelmênte desta Associa-

910 a todas as exmas Iamílías e cavalheiros que
compareceram a ,feISta que se realizou, sabado,
Do 8a1110' Buhr, em beneficio dos pequeninos Ia
Zt&lOS do Preventorio, em Santa 'Tereza, llIt!'

Outrosím, estando a Iíndar a presente gestão,
convido a todos as associadas e associados pare
li sessão de aasembléa, .que se realizará domín

go, dia 31 deste- mês, no s8�Ao Buhr,'ás 16 bOlas,
para eleiçAo e pósse da nova diretoria que deve
rá gerir os destinos desta AS80ciação no perio.
do de 1942 8 1944.

Jaraguá, .20 de Maio, de 1942.
Anésia W, Crespo

la Secretaria

"Capsulas
.

AntisezoDicas

Minancora"
,

Em todas as boas farmácias

E' um produto dos Laboratórios M,NANCORA
Joinvile - S. Catarina

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

'A V i s O
A V I S Cl os srs.

pr()priet�r ios de anim�lis

que evitçm él passagem
do� rh�smOs em minha
I'roprieàade, não me res

ponsabilisando pelo que
possa acontecd.

Luiz Mathedi

c. c. C Á DISPOSIÇÃO •

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

dições na caderneta 3,0 ojo
DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,0 %

DEPOSITOS A PRAZO fiXO de 6 meses 4,5 %

DEPOSI fOS"A 'PRAZO fiXO de 12 meses 5,l! 0/')
Os juros säo pagos ou capitalizados semestralmente,

FILIAL JARAGUÁ • R. CeL E. Jourdan n.115

Caixa 'Pesta] n, 65 - Endereço Telegráfico "CAIXA,

Horario : Das 10 ás 12 e 1.:,as 13,30 ás 15 horas.

Sabados : Das 9..00 ás 11,00.

apresentam-se noivos

ULÇ�DOL Jose felisbinó e sen'hora tem o prazer
de comunicar aos seus parentes e a�igos, °
contrato de casamento de sua filha. '

2,00jo Iraei

com o sr. Rui da Silva' Azevedo

j�raguá; 3,- ,5 - 42" ,.C:
,

O SABÃO

IRACI E RUI

II

. ":'

'Jirgem .

� "'-SÃO)11'RI!t{ .' .'

� .•• '4 �
... ,.,

[SPEClAlUTADE
'",-

de WETZEL -& elA. JO'lNVILL� (Marca registrada)
• ," "

,.j....., f.

RECOMEN[)A�SE TANTO PARA ROUPA ,FINA COMO 'PAJA ROUPA COMUM .

. .•... ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


