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Programa das .solenidsdes. que terão lug ur na

Capital do Estado de São Paulo, nos dias

3, 4 5, 6, 7 e 8 de setembro .proxímo

Anos que estão
..

abalando o Dlundo
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ßinasio Parllienon' ,Paranaenso BANCO ·PO.ULAR E AGRICOLA j.M....... ;DIOSDE3TAMÁNHOS';':,'�;;:�;;;;ó':;:.:;.,�:il�, ,

(BOb ins�.çäo federal. permanente) , 1111] DO VALE DO ITAJAI' ,I 'Pómada MinancoraDiretor: Dr. Luiz Aníbal Cal(jf!rari.i'" ).,IIXI, ,I!Cooperativa, de CredU" de' Responsabil,i(;lade' Limitada ll:li:II
_lhlB Com. Araujo 111· 176 - CURITIBA' - Paraná III '" ' I 1fIJ' E' a pomada: idealf'stão em p'leno funcionamento as' áll.llas de II

Autorioado a funciopllr pelo De�réto n. 7525, de 9 de julho de 1941, iii CU�A TODAS ASdmiss- '1
.

d C f' d t I assinado pelo Sr. Pr�'8idente da Republlc8 e registrado JI)O Serviço ClQ",8. . _

ao a a.' sene o urso un amen a
de' Economia :r;tUf8r do Ministerio da Agricultura 8Gb D. 1197, ICIQ- F E R I DAS, iantoNos ,mezes de Dez!mbro e Janeiro ael aulas deste III em 16 de J'ulho de 1941. III humanas como de

curso sao GRAT'UITAS. E· III II' animais.Waculdade de Comerdo do 'Paraú III
I

SE'DE, EM BLUMENAU lliI
F. (EI�OdlA IR�G,MINGTOf,N� I' III Rua 15 de novembro n. 923 (em frent.e á Igreja Malriz) iii
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CAIXA POSTAL N 1104 E d' t I BANP'OPULAR IIJCURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au- I .
-- n ereço e egr.:, ,

iii:xjliar ::Ie comércio. - Internato e Externato,' III Escritorios em: Gaspar, Indaial, Hamonia e Timbõ
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Blumenau -:- Santa Catarina �
I

Paga para D�PÓ�ITOS as melhor<:s taxas, a saber: ,- .111
C! •

�
. Conta Corrente á DISpOS1,çãÓ - - - s

' 2 0ln a::r

ti'
TIDtas e vern,üa .111 Mate�1 iJ

I .

Conta Corrente com. �viso Prévio • '_ 5 á/o II
C!I para pinturas' em leral EI iI' Conta Corrente Deposlt?S Popular�s • . - 5' 1/2 %

W. '. � iII) Conta Corrente Prazo FIxo: por S�IS mezes - .. ,() % ;.
t! Tmtas em biSDaps !lIlII por doze mezes - 7 %

(ii'
WI
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CONTEM

de

Dr. RENATO CAMABA

SANGUENOL
oito elementos tônicos.

DIRETOR DO HOSPITAL S. JOSE'

C)per�ções, Doeapa de seaboral,
Partos

Arseniato, Vaaadato,

fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREB�O

TONlCODOS MUSCULOS
Consultas á qualquer hora, 100

Hospital ou no consultório
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que criam,Magros, Crianças
raquiticas, receberão a. to

nificação geral do organis-
mo com o

I

H, o' t e I Becker
Rua Oel, Emilio Jourdan Jaraguá do Sul
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vls-ã
Vi50 á Estação Ierrea. Dispõe de ótimas acomoda
ções e oferece o máximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
HIGIENE CONFORTO PRESTEZA
Linha de Onibus á porta Preços razoaveis.

Proprietarío : Carlos Albus.

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

M[]INH[]
J DINV·ILLE

1 _

I ÕiSPERTE A BILIS
DO SEU FICADO

--
t s-CaIotaeIMN-ESIItd..

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

BANCO AGBICOLA E COMERCIAL r��J�o=s�id�l! :.!F:i=��� Todos �::�:;ã�edOa:!�;:::':'C�in agua

a O
alimento. não são dieeridoa ea� ,,' eorrente, quente e fria

d BI
Hansa _! Sta. Catärina s:,b;e��g!z:rf:"do�: ..�n:�D\;::' Elevador - Fr/gorilieo . Coslnha de l.a ordem

B umenan
Filiais: joinvi- O O sente-se abatido • ..,mo que eDV_ SI."" t .

, Ie, ]araguá, O
M-aior Estabelecimento de Atbori & floricultura do

O, ::..aa���,?i:.do é .mar.o e a vida é... li as ue amos ras para (JS srs. YJlilantes
, Hamonia I Estado Uma simpleuvacuação Dio tocar. Autornovel na Estação

� E di
-

d'
x .. causa, Nada ha como aa lamo... '

A
". Sp.. çoes e u Pilluja� CAR'l:ERS para o Fígado.gencia em Mafra _ fíliais em inst: Rio do Sul e

'

� para umaaeção certa. Fazem COl'r_ C U R I T I B A PARANA'. Plantai frudfens e ornalDentaes Iiy"emen� e••e litro de bilis e ,

e vdIndsíal Correspondentes nas maiores praças do País
,

, ':::d!�'!'���� :.,�:.,!�d���doc::,;
O ' para ·todos os Estados O I maravilho.... 1'&r.. fazer a bi}ie correrCapital autorizado � I 200 0001l!o000 I.. ..' Ia. livremente. PeÇa .. Pillula. Oll-• .J •••• -. • : <II'

O
' Peçam Calalago O TF!RS.para o'"Ficado. Não .....iaReservas ....1 •••. ;{ . • 663di9$560 ' "

'imlta�...... Preço 3$000
Depositos e saldes em C/C 25.000:000$000 X�II:::lIOIIOCZIOC:II::::lII:::XC:X dC:::lllé:.a::::xCllc:::lUOlCII )i

fzz todas as �p�raçõ;s(ban'carias no Pait: cobranças, des GRANDE· EMPREZA AMERIC}�NOPOLlSt:ont�s e caução de títulos. de exportação e outras operações de
credito; pässes para as priacipais praças do paiz. -Taxas. moäíeas

Va. Sa. já abriu uma cConta Deposito Popular»
no Banco Agrícola e Comercial de Blumenau P Seain
da não o fez, procure irnediatamente nossa .Secção
de Depositas» quê' lhe dará pro .. tamente Iodas as in
formações desejadas.

.' Além da 'conta <Deposito Popular- Depósitos iniciais a

partir 4� __00, 'para � .qnal são. abonados juros de 40/0 aja,
O Banco Agrícola � Comercial de Blumeneu mantém' .aínda as
seguintes contas:

. r Lo �io:
c. c; C A DISPOSIÇÃO.
C. C. C COM'ÄVISOPRÉVlO� conforme eon-

,

(ijçees na caderneta 3,0 %

DEPüSIJOS POPULARES 'LIMITADOS 4,-0 010
"

DE'POSrrOs: A l''RAl,O fiXa' de � me ses 4,5,· 0/0
DIE�SI,rÖS A PRAZO rixo de 12 meses· 5,0 oj«

Qs i»T,Qs. sio"p.agos ou c.!lpitalizado8 semestralmente. ,s.o
r. �:... I,;, ... r • � � 1 ...·!·· . ...

l ..

FILIAL JAAA�UA • R. Cel. E. [ourdan n:tlS :'j
Caixa :Postal n. 65 -, Endereço Tekgr�fiso ��Ç,A}.�A, 4�o Premio:
Horarib: Das 10 ás 12 e das 13,30 ás l,5" horas . .! "

.

Sabados :, Das 9,00 ás 11,00: ,i' '. .

Palace HotelCAIXA POSTAL-llO
Ji) JOI,NVILLE. _)TA. CATARINA•

lD.mü., ri .

Matriz: Blume.
nau Rua 15 de

Novembro
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l I<ÚLtA E �..._ A RAÇA. COMD

I UM- AUX,ILIAII - TRATA
M_"'_ eIlANDEPLAea..

us ••

'Séde em SÃO PAULO Diretor - ProprietarioRillt Sena:�r :nej�� n, ,205· Dr. Afonso de O, Santos
A WII.UI _ APltEIllENTA _
rNÚM.__--. TA" ceMO:

lWU...A.T.....

ac:1l6FU1..A8
_JHHM

FiSTUI..M
ÍlLCllllMI
IICI:IIIIMM

.....'.M

.....1tTII811

"'ANCHA.

Agencia no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n.9

20. andar

. Fundada em 1921 Carta Patente No. 32

'Resultado do sorteio reallsado .no dia 30 de Maio de 1942

, '.574 PLANO MAGNO .. mensalidade 5$000
Numerações premiadas:

2,0 ojo N.08 10. premio 574 Um imovel no valor de

3.0 premio 691 100:000$000
-.10, PreiDio:, '

i .

Cf· , ....
� ...

'f 1 "

Galinba.
"EUIII IE NUGDEIIA· ofeceço a preces modicos

'VEN�= � �.,... Angelo Benetta
' .. 4.. 0 premio '946''um imovel no valor de ' ENTREGA a DOMICILIO

3.0 premio'"'69i" 10:000$000 ----- ---- FONE N. 35
- Rua Mal, Deodoro o. 1149

'"

5.0 premio 445 Imovel no valor de / S�IFUil� �3.0 pr�mio691 5:000$000

2.9 premio 796 Um imóvel no valor de
3.<;> premio 691

'

20:000$000

0.946

s.o
.

Pl'emiQ: . CeIitenà 574»100$000 -

Unid�de 4 isenção na mensalidade de junho0.445

HOTeL' "JA"RA()tUAr" ';.
.

,
�

"

, .
\.,

" ,

Prop rJe ta;ri.;o: -ERVINO R,EINIiOLDT
=-tOSINHA Dl::: 'PRIMEIRA Q:RDEM-

'c �
", Completos serviçps (Ie restaurante" ,

,

Preferid� PELOS 'SENHORES V I AI..A.�_T); S

�
5ÓNS aU,ARTOS _' p�'eços RASP�V�IS

'I' ' - Rua Mal Deodoro ," ;p;
••••

J .•
.. :;l�··

o sorteio' do! mk, clt! junho' realizar::se·á lilO dia 27 Um valioso atestado söbre os delt" •

do Xarllpe To�s I .!

Não hA mel�or cumprovação da eil.
cácia de 1!1'l; r"pdk[;!p<"'r,to, do lIue 88

---------- f:.i,!';!)!·jas opiniões dos que ']tr o usal'''uu.
1,; Lt�.':l�m ,�pmo H UCeI8n�(:iio acimn.. do
SI'. C. C.1J .. do Rio, S�lO inÚnWI'L':; Od:

�!.,- -;_tH.<,;�, �ôbJ'e n ll�i;o po(jer(lQ�1 do
��,(l:"}.1 J { ••'-\�' 1:0 !_"'at��!'!le!lt9 flur-. �(.:-:::-,es, .

�rirt-�. r{'�"fl·jnI1t)�. b;'oiil!llites e coqt�f'-tu� l-

ebe. j)!;:s () X(..: rope 'fuss t cl)nq�l;silJ de f... -

eh::rrllíDJ d� :'\:,,0 cunjunta súurB tUi
\ih!:' lU J.1�J·�íOl'itu�.

) ,

,,'
k

.,

Atende chamados a qualquer hora do àí� ou da noUe

Medico

,

CL\LCL\bo..z.

,

l' ,

, I
I

Dr. \ValéleàúrO Mazurecben .

,
'

CQmrultorio e residencia: - Rua Marechal Dé�odorõ

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A FarmâCia Cruz;
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a eMI-
NANCORA,- úlce
ras que nem 0014
conseguiu curar.

Dna. Ca�olina Palhares•. de. joinvillp., cur.ou càm
UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! ! I

Adotada em muitos hospitaes, casa� de sa&lde e

clinicas particulares.
'

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancora· mlnea existiu' 8 não ser, em suas

latinhas originais com o, emblema simb6lico aci��.
Recusem. imitações,! Exijam a v.erdadeira-MlNA:N·

CORA em sua latinha eoriginal. '

' I

REPAREM BEM AO COMP.RAR!
E' Um produto dm;: laboratorios «MINANCORA»

de JOENVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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para iÍ'umio,r leu lar, litio,' f�zeDda:t' J-e�c
Funcionar seu radio, etc. " :, <: ,"�. 'I-

�,
. ,( ;

carregar bateria. de automovel, radio, etc.
, ,N•. o ..w';:" ,bI, :-.1:l1'Jl{'."

, - �

-

-

PR�FEITU.ß,,� MUNICIPAL DE JARAGUÃ

Requerimentos, despac�dos

-- �

�,Édita'- �é Citaçio .

o I\touto� J :TiJgo Ribeiro Pontes, :Juiz
:reito da COID!1rC1'l de Jaraguà, Estadç de

Catarina, Brasil, na forma da let, etc, 't "

Mês de Maio Eaz saber aos que o presente odiltal, bom (,

'_I' ,I, III' ,I' , ,
.Qla 2p.,� ,�, c '_.i. f� ;r

_ rtm�zo de sessenta (60) días virem, oul dele notí

3969 - WendeHn Stein - Requer Itcença �ons. oía tiverem, ou Interesser pos a, que i estando se

trução dois aumento"! em sua casa n, 613, slta á procedendo por' parte da Fazenda Municipal a

ru'� Qointinü Bocaiuva, conforme plantas. apresen- execução contra Kaethe Hutmacher, tendo o Ofi-,
ta�as - Como requer.

. '0, o
v

, :eial de Justiça vertttcado não haver encõütrado fi

l,i 3.990.�.•André .) Athflnazl� .Roaa- ---", Reqll\ßf devedora Kaethe Huthmacher que se encontra em

.Iíceuçe construção casa m.adeuä em seu terreno lugar incerto e não sabido, cita e oherqa-a a com

á �1�tr8da Vila Nova, zon� rural - Como �equer. pflrecer ou tazer.ae representar dentro do prszt;
:

.

3 992 - Germano Stemert - Requer Iíeença de sessenta dlas, para dizer sobre a execução
construção maosoléo 8epultu�1:\ de Carlos Stefnert que lhe move a Fazenda Municipal, sob as penal'!

e 1:'blocação l'F',�pectIva lUSC rlção - Como requer. da leí, E, para que chegue a noticia ao conheci

I�J 3.996 _ Bernar�(j Grubba - Requer .lic�n IDf3:nto de todos, mandou lavrar o presente edital

ça Çl Çl n B, ,t �. u ç )a u,. a,�mEill�o., ·119 \ö,��.P. �\:J.g6;., .que será atíxado no lugar de costume. e outro de

nho' àe arroz para fmB de deposito - Como re igual têor para serem publicadas pelo Jornal' 'lQclil
quer, . .,

. e Diário Oficial do Estado. Dado e passado. nes
3.997 Artur Borek - Requer Iieença CO�B·· ta cidade de [araguá 80S quatorze días do mez de

truçäo cerca ,d� Baratos em. frente sua. propere- maio de mil novecentos e quarenta e dois. Eu,
dade á rua D. Pedro Il, medíante termo ds pro- Ney Franco, escrivão o subscrevi. ass.) Tiágo lti,

messe - Como !-,eq�er. .
beiro Pontes _ �luiz de Direito. Está çoatorme o

3.998 - JulIo PlIiZ81'a - Requer licença cons original do que dou fé.

trução um rsneho de 2x3 mtrs - á rua Mal. Deo- Jaraguá, 14 de mato de
doro da Fonseca, Iundos - Como requer.

3.999 - Manoel Bernardtnho Beaz - Requer
Iíc snça oonstrução cerca de arame farpado Iren-

te seu terreno eíto á rua Blumenau, medíante Edital de Citação 1

termo de promessa - CnInD requer.. O Doutor Tiage Ríbeír» Pontes) Juiz -uWDi..
4.000 _ José Stetertela - Requer transteren. retro �a 'Comarca d� [araguä, Estado' de1í Santà

ela para seu nome imposto carro de lavoura ad- Catarina, Bravíl, na forma da Iet, etc.
quírtdo da Vva. Miguel Eigner - Como requer. Faz saber aos que o presente edital, com o

4.001 _. Alma -Baggensrosa - Requer baixa. prazo de sessenta (60) días, virem ou dele conbe

imposto de seus dois caminhões - Corno requer, cimento tiverem, ou ínteressar possa que estando

4.002 _ Alma Baggenst088 -.- Requer baixa S8 procecendo por narre da Fazenda Munici.pal 8

para 20 semedtreJ imposto. s/ Emprez8 de Trans- execu'ção contra Hul(ja Koening e tend9 o Oficial

porte - Como requer. de justiça certiffclldo não haver encontrado fi

·4.007 ..,- Carlos Viebranclz - Requer alinha- devedora HuIda Koeniilg que se encontra em lu

mento de 'seu terreno sitQ em Hansa, séde -

gar in'certo e não sabIdo, cita e chama-a a com

Como requer. O sr. Auxiliar técnico para quan- parecer ou tazer,:,se representar no prazo de ses.

do tör a Hansa, aproveitar a oportunidade e fa senta dias, para dizer sobre a execução que lbe

zer o 8Jinhameuta solicitado. move 'a fazenda Municipal, sob as pf'lDaS da lei.

4.008 - Henrique Krueger - Requer traus- E, para :que chegue a
.

noticia ao
. conhecimento

ferencia para seu nome im�)o8to bicicleta �dqut· de todos, mandou lavrar o presente edital que

rida 8 Guilherme Holler - Como requer. .)
será afixado no lugar de costume e outros de

Dia. 21. igual teôr para serem publicados pelo jornal lo.
3982-, -- Reinoldo Rau _ Requer vistoria do cal e Diario Oficial do Estado. Dado e passado

serviço executado_ no n.egocio de secolJ e mGlha� nesta cidade de jaraguá, aos quinze dias do mez

dos do sr. Same Mattar; instalado em. sua casa de maio de mil novecentos e quarenta e dois. Eu,
D: á37, �,J�a, á rua Mal. Deodoro da Fonseca, em Ney Franco, escrivão (; subscrevi. ass.) Tiago'
cumprimento ás exigencias do Centro de Saúde Ribetro Pontes - Jujz de Direito. Está conforme

de Join-vHle _ Como pede. .' o original, do que dou fé.

4.004 _ Affl}tlso�' Piazera _ Requer tra:lBfe Jaraguá 15 de maio de 1942.

rencia imposto sI 3.025 mtrs 2 seu terreno �ito ii O escrivllo

rU8 Mal. Deodoro da Fonseca. para C�mercio e Ney Franco

Industria H. Jordan S/A Como requer.' .. Prim��4:.006 _ Carlos Langhammer - Requer licen- ,Edital de .,..._ Praça
ça concertar telhado sua casa sita ii rUIl Joio' O Doutor. Tiago Ribeiro PonteR, Juiz d� Direito
Oroth. em Hans!i '":- Como re9._uer.· da Comarca de Jaraguá, Estado de Santa Catari.

4009 - Joio Fernandes d.e Moura - Requer n.a, Brasil, na forma da lei, etc. r

Uoer;tça construçAo casa. madeira em s�.u" t�rreno ,

.

Faço "salJer a todos que o presente edital de ,;

á estrada Bompland, zona rural - C?�O requer. p:rlmeira praça, com o praz1) de trinta dias virem,
4.010 - ErlCG Schulz - Requer l�c,er;tca.coD�.. ou dele co.nhecimento tiverem, 'que fintio esse

truçäo casa material á estrada Izabel, ZO�� rural, pl'aZ9 ha de 8Hr arrematödo pOor quem mais der e

Como requer... . maior lance oferecer, D9 dia 23 de junho jPrDximo
4011 -OtavlO Clel.usmskyReqfter hcença para vindoul'o, ás 10 horas da manhã,. o bem penhora.

pequen{)s reparos e pmtura externa. aua casa d�) a Thomaz de Góis, na ação executiv� fjsca
'

aita e.studa, Bomplandt zona sub url!lll,na - Como que contra ele move este Juizo a Fazenda Muni!

requer. cipa!, a saber "
.

,
I

Dia 22. 1') _. Um terrallO com a area total de 15000
4.003 - Egídio BusareUo - Rgquer seja re- metros quadrados, confrontando na frente com um

levada' 8. multa imposto por infração ao' àrt. 1. da picadl.o, e terras de Utpadel, fundos com terras

Lei n·. 53 de 24.6.37 - INDEFERIDO. A Lei ape de augusto Behling e Marcos RosR, avaliado em

sar de
/

nllo determinar dias certos para o respec- 800$000, cujo .bem constante do auto de avalla
tivo cumprimento, o edital publicado na Im�rensa çäo e auto de penhora das folhas dos autos da

e afixado em lugares pubJicus. estabeleceu o pra- referida ação executiva, abril levado em primeira
zo pßfa esta exigencia. !'-lão cumpriu é. desobe

praça de Hasta Publica de. venda e arrema;taçä.'),
decer, 'dai, o recurso da autor.1dade aphctlndo as pelo nalor total 'de ra. 800$00c. Assim serà o re

penalidades refer1das na citada LeL, rerid,) bem arrematado por qU9ID mais der e

4.013 - Max Fiedler - Requer licença, pa- maior lance oferecer, no dis!," hQ'ra e luga� a<!\ma
ra explorar para fins indu8triais um terreno do mencionados, podendo o mesmo ser examinado,
Patrimonio Municipal, sito á rua CeI. Prúcopio por quem interesse' tiver, à Estrada morro. do I

Gomes dr, Oliveira e aforado ao sr. Harald Mud Jaraguá, onde 8'3 acha locaUsado o dito hem. E
sen - Como requer, de acôrilo com o parecer p�ra que chegue a noticia ao conhecimento de

do tiscal·g�ra� e mediante termo de compromis' totIns, se prissou o presente edital que será 8fixa� c

10 dJ no lugar de costume a afixado. pela imprensa
.

Dia 26. local. Dado e passado nesta cidadA 'de laraguá;' .;;;...._.."..._.......,............. _

4.010 - Guilherme Krueger _,.. Requer licen- ,aos dezesseis dias do mez de maio do ano de , J � . um bungalow á r118

ça constuçllo ca8a-d� madeira á estrada J�ra mil �ovecento8 e qua:renta e dois. Eu, !ley Franco,' V'OnU(J-se «Pre8ideq�e Epitaci()�'e
guá, zona rural _ Como reguer.

'

-escflvllo () subscreVI (a8sln�do) ·TIago Ribeiro uma' cas'a e terreno á

4.014 - May & Fiséh�r - Requer licença Pontes _ Juíz de Direito. "Está. cO!lförme o ori mesma rua, esquina de "Coronel Emilio joUrdaD"
para modificarem o letreiro reclame existente na ginal, do que don lé. . ">.,

.
lnformllcões nesta redaçllo.

parte externa da vitrine do predio n·. 184, sfta á
, Jaraguá, 16 dá maio de 19-4<2 ", _.'

Avenidá Getulio -Vargas. - Como requer. O escrivão
4.0'15 - João A. ·Zako - Requer transferen-

/.

Ney Franco
cia para Bertoldo Gumz, imposto s/negocio de

gener0,!i alimentícios sito á estrada Jaraguá
Como requer.

i'
,

1942.
O escrivão'
Ney Franco

r 1;
�ODE�pS"

com .

capadclâéJ� de
100 "_450 w�tts

_ 6� 11, 110, 110
volts

. Peçam demcnstracêes aos Distribuidor::l �

·Cärlos
i'

HoepCke S." A.
Malriz: FLORIANOPOLIS

FiHaes: BLUMENAU. JOfNVILLE, CRUZEIRO, LA,OUN'A,
SÃO FRANCISCO - Mostruario em TUBARAO

Artur Mueller, escrivão e O
fieial do Registro Civil do 1.
Distrito da Comarca de Jar:l�
gná, Estado de Santa Catari,·
a, Brasjl. .

Faz saber que compareceraiU
'.

11 que dispõe de maior sortimento na praça r e oferece no canorio exibindo os docu-
� I mentos exigidos pela lei'· �fin,

•

seus artigos á preços J v�Í1t.i!jç,so.s. 1 "de se habilitarem para casar-s�
..

,

"I I E·dital n: 1.349
RUlI Marechal Dtodöro; '30 ,., Jaraguá OOTTlIEB LEITHOLDT COOl

MARIA BUROER: J _

.

Ele, s,Qlteiro, I�vlii'lio�f, brasi
leiro, natural de Jaràguã, -ond" ,,'

. nasceu elU 1 de �bril dt!l \'11920', .

domiciliado e residente' nesta

�i5trito, �� J.aral(uá Alto, .sendo
filho léglbmo de'Pedto L:eltholdt·
e de Madalena Leithpldt.
.Elä, solteira, -.domf:stieà. bra':" I.

sileira, natural de Jaraguá, on

de nasceu em 4 J de abnl dß

1921, domiciliada, e r.esidedte
neste distrito, em Jaraguá Alto,
sendo filha legitima dos lavra
dores João B\lrger e de' Rosa
lia Nass Burger.
Jaragüá, 28 de maio de 1942•.

.
_ Edital n: 1.350 •

HugoHorst comMariaSchmidt:

Ele� solteiro, alfaiate, brasilef..
ro, natural 4e Jaraguá onde nas--

.

ceu em' (4 de setembro d� 1911,
! domiciliado' e residente neste

distrito, em esta cidade, .sendo
filho dé'" Emílio Horsf e de
Mirta Scltellin Horst. .

Ela, . solteira, domestica'. brui.. · ,

lein,' natural de Jaraguá, onde'
.

na�ceu em 21 de julho de 192U,
domiciliada e residente neste dis...

tritó em Estrada Itapocu Hansa,
sendo filha legitima de Oush
vo Schmidt e� de . Adele Pies&:e
S'Chmidt.
Jaraguá 29 de maio de 1942.

Edital n: 1'351
Alftedo Piccoli com I>elmaMat-
tinelli: ' ",

Ele, solteiro, lavrado.r, brasi
leiro, natural de Jaraguá, onde
nasceu'em 5 de janeirode 1912.
domiciliado e residente neste

I
distrito em Itapocuzinho, sen-

..

do filhoO'de L)lro Piccoli e de Co-
lastica ber.
Ela, solteira, domestica, bra�

sileira, natural de Nova Beluno,
onde nasceu em 10 de fevereiro
ce 1920, domiciliada e I esiden-

I,'
te néste distrito em Itapocuzi
nho, sendo filhalegitima de Ca
liIeo Martinelli e de Marieta Pa-
tel, falecida,. !

Jaraguá, 1 de junho de 1942,
Edital n.-1352· ,

Ewaldo Siewesf com Elsa-"
Schuwarz.

.

ele, solteiro, lavrador, brasi-
leiro, 'natural de ...Jaraguá, onde 1.,

nasceu em 20 de março de 1916,
domiciliado e residente neste

distrito, em Rio da Luz, sendo
filho legitimo dos lavradores Ri- ,

crrdo Siewert e de Alam Doege
Siewert.
Ela, solteira, domestica, brasi

leira, natural je Jaragui, onde
nasceLl em 15 de ag-osto de 1921,
domiciliada e residente neste
distrito em Ric d.a Luz, .sendo
filha legitima' dos lavradores
Augusto Schwarz e de Bert�

I tamp Schwarz.

Do f'h, 0., .i<>io ... Sh s.... I Jaraguá. 2 de junho de 1942.

Fa. F'.'. -..-.-. I E para que chegue� aO...··c0l4
nhecimento de todos passei öl

TOQIrI presente e4ital:,que s�rá >pUbli�
R� I cado pela imprensa local e eml

.cartorio .e,.será . .lIfiliiado·, dur�te
15 dias'" .. ,�l 'I

Si alguem souber de. imp�
d.fmentg::{�-os para fl.n.S .... Ie-

fiais.

" ...... ,

Cure seus males e 'poupe seu bom dinheiro

, comprando na

I'aranada Nova
dt! ROBERTO M. HORST'

.

Renato Sans :- SecretarIo M'adeira em lõr.os o Tonico capilar por excelencia.
Destina-se a manter uma:higiene perfeita' do

<

couro cabeilldo'e embelesatrlento dos cabelos.

Evi'ta a QUÉDA DOS CABELOS' e des-
.

' -....

I
.

,,-,

troi a caspl,'por mais rebelde q�e seja; E um

remedio soberano contra! joda e qualquér
. .'

, ;
\.

\...'" �

AFECÇÃO' DO COURO CABELUDO.'
,

,

, ,_

< Edital de Citaçio;.,
, o Doutor Tiagu Ribeiro Pontes, Jui�de

..Qi
reito da Comarca de Jaraguá, Santa Catarina,
Brasil, na ·forma da lei, etc. /

Faz saber a08 'qUl3 o presente edit�d, com o

prazo t;le 15essenta (6'0) dias virem., ou dele c6nhe
cimento tiverem, ou interessar possa, que eslando
Ie proc'edendo por parte da" Fazenda

.

Municipal
a execução' contra Angela '-a-uli�nelli � e tendo o RIß} 'MOLHA
Oficial de JUSUÇIi certificado .näo haver encontra··

do a devedora AngeUca JulianeUi que se encon- A,.àalf Hermaan Schultze
tra em lugar inéerto e não sabido, cita e chama �.,.,

. . "

f t
_0-.

.

A pedido -

.

a a comparecer ou azar se represen ar, no prazc
1'.' A." I B' R I C A DEM O V E I 'S . Projbi'-�o

de sessenta dias, para dizer sobre a execuQäo...... �

que lhe move..a . ..f..az.enda.·Municipal, sob as penas ._... Helmudt Ranthun e Fre-
da lei. Ê, para que chegue a noticia ·ao conheci -

I "'E�pecla\�dJades�.em bancos escolares.
. derico Ranthun, residen-

m,ento de todos, mandou lavrar o presente ecitalf
'

, I tes em Poço d' Anta,
que serA afixado no lugar de, costu.me e ?utros Ru� Rio Branco, 964 Jaragua neste município, pr.oibem
de igual teôr para. serem publIcados pelo Joroal
local e Viária Oficial. Dado e passado nesta ci- DR. LU\'I'Z DE SOUZA

a passagem de pessoas
dade de Jaraguá, 80S quatorze dia" do mez de estranhas" em suas pro-
maio de-mil noveQ,�ntos EI' quarenta e doi.s. Eu,

' .

priedades bem como de
Ney FrfVlJ�,93. e!lCl'ivllQ ".9u8.1lJ>,c�e_vi., ass) 'flago. Ri· ADVOGADO '.

d N-
beiro Pootes - j'l(�,]�plr�l�o! ��1á cpJ;l�q�me o

pescarias e caça as. ao

original, do que do1,l te.,� , '.

Escritorio • -Avenida Getulio Vargas, 160 se responsabilizam pelo

Jarrguà, 14 de· mâio' de 1942.
.
Resid�encia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814( que possa �coriteceràos

,\ J ... , • •• ,�. O 'f!scrivllo lJ . 1· . .}� trarisgressores.
Ney franco Telefo�, 34 .r-

'
., Em 1'= 6-",,"1942

Com,ramos de diversas qualidades

Tratol7. com
SOC.IGUASSU'

,

,·a.h
LTDA.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
'Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

joinville.
·,it

- :

---�.--------------�

ntACOS E ANEMleOS I
Tomem:,

vlNHey CREOSOrADO

m-�·, ,'- 1 -_/. 'I, ..

-1.',

.. f.'

••trö CiVil
'J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A:ssociação pro'-Prevenfó:IO r an d e FE S T I VA L; "Correio" Social
1"10 do Est:'�Dço Jaragua

DOMINGO __ DIA 14 DE JUNHO I. L E S MAS ...
..... São animais de tamanho medioere, meio alongado, quasi

�����!�i� 'de�' de janeiro - 30 de maio de 1942 no páteo das Irmãs da DiviDa Providencia cilindrJ�� iMfensivos", Diferem dos cara�óe� por 'nao terem

Donativo das Ind, Reunidas Jaraguá S/A 1;000$000 concha, São moles tambem, ajustaveis ás reintrancias dos mU1'OS,
Mensalidades cobradas pelo cobrador 838$000 Te:l'á inicio depois da ultima Missa e constara' de varios di como ás situações da vida; rasteiam e por onde passam. vão dei-
Diversas mensalidades 42$000 vertimentos e jogos infantis xando um visco - que é a unica lembramca, a prova que as

Nenda bruta da «Soirée» reais, em 19 - 5 - 42 1:381$500 identifica, Rastejam sem destino, ao acaso das circunsiancias,
Donativos '13$000 � l:à d

de dia como de noite. Vivem de substamcias vegetais ou animais

Resultado bruto Rs. 3:274$500' Bebidas, Churrasco, �Imoço, Jantar, �a&..., oces etc. decompostos - essa decomposição p6de deixar de ser material.

Despezas ;
E sóbem, com pacieneia, vencendo obstacuios. Quando

Comissão paga ao cobrador 124$800 P I '1' "
'

t d t d d �
não passann por cima, ladeiam, Vão adiante, porque nao teem

Nota Tipografia Avenida cie, recibo 53$000 e o cor"pmemltnen o e o os agra eCt pressa de chegar,
'

Idem Tipografia F, G, Schwartz idem idem 11$000 A COMISSAO Tanto se dão bem nos clima3 frios bomo nos temperados.
Desp. ref. -Soirée cte. comprovo N' 31/4 309$000 Rs 497$800 :IQI!-_-_-.·..'�:-'__ ;;n;,;;.;-_--_--_--_---·�ãiiiiiõ;;' ........... ---Ciõiióoo-,;;;;;õiiiiiiJIi;'-_L=:-__ iICC Depois que passam. por qualquer cousa o visco que 80l-

Resultado liquido Rs 2'776$700 �---_
... - --------------

---.--------

� tam - ao sol, brilha - Mas o brilho é passaqeiro. São dotados

Rs 3'274$500 III Hotel.- Pensão WESTFALEN III,
de tent�:���:::e��:. ;����!����:!J;'fI;�r�s oCi;:��s:n���;a�� tuber-

RESUi\:10 - Exercicios 1940/42 (Junho1940 a 30 de Maio de 1942) III 1 d 1
J h O b 194 III

. ' cu ose, o xarope e esmas."
un o -- ezem ro O

,

-

• • Ora, vejam sb! E dizer-se que, hoie, lia tantas que vivem e

Renda liquida (imp, remeto a florianopolis 2'876$800

II
Pa r a seu coo.. No Centr o da Cidade, prox.lmo III

mm'rem sem nenhuma utilidade !
Janeiro - Dezembro 1941

d d b GIL VAZ
Renda liquida 3'338$400 & t de to as as emprezas e om us

Import, rem, á Florianopolis 3'088$400 II',
.or O e socego to-vi

-

lquer des IIIIdem paga ao sr. João Karger 250$000 e au o-vlaçao p�ra qua .

ANIVERSARIOS ,- Procedente de Omiti.
Janeiro - 31 de maio de 1942

III p r o c u r e bos.. tino dos Senhores V i a] 3 n h�Sill - Fez anos dia r des ba, passou hontem por
Renda liquida . 2'776$700 I

Import. rem á Florianopolis 1.000$000 pedar.se ne s t e Conforto para FAMILlAS e distintos CAVALHEIROS t� mês o meni!l0 Mario, esta cidade, o sr, Rosalino
Idem para ao sr. J. Karger 3CO$000 III

.

_

I II! I
filho do sr Tufl Mahfud Mazaiotti, representante da

Dinheiro em caixa 1'476$700 . HOTEL"PENSAO B· A N H'O S QUENTES E FRIOS i - Dia' 2 aniversario� conceituada firma psulista

T_,o_ta_I R_s_8_'9_91_$9_00 III Cosinlla de primeira ordem, rigoroso assein e prontidão !II' �i��:hm�t: d�r��,e; Fr���f:: Laborterapica Limitada,

III CURITIBA - Rua Desembargador Westfalen n: 56 - Fone, 2774 III co A. Voigt, e auxiliar (�a Perdeu-se

iii HOTEL _ PENSÃO WESTFALEN - PROXIMO À RUA. 15 UE NOVEMBRO 11'1 ATglenfcl� dCa t
Companhia um RELO'OlO PULSEIRA. DE

� .. II , I e e ell.lca a ar!nense, OURO na manhã de quinta-tel-
Livre e desembaraçado um terreno situado na Estrada Ilha da

III DI'rl'UI'do pelu propil'etar,'o e Dsposa
• Leonardo Reln.ak 1'111

- Tam,bem dia 2,c?m ra da Av, Getulio . Vargas, até

Figutira, nestemunicípio, medindo 55 metros de frente por 100 'II • .., pletou mais um natalicio a
as proximidades do H o t e I

de fundos, com uma boa casa do morada, e dentais bemíeitorias, lJOC jaraguã, na Mal. Deodoro,

por preço de verdadetra ocasião, O local é próprio para instalar BmRiNiiiii---- ..........-;;;;;;;;;;;;;�ãiiiiiiii'�-·---JC� ........�===_�:!f!§!!_�jlJOC senhora Wanda Nicoluzzi, A pessoa que 6 encontrou.

uma industría ou para casa de negocio, .

___:::::::::---__
-

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

---

esposa do sr, Venanclo poderá entrega-lo nesta redação
. ��s informações com o S� Leonardo Reinjak, no Hote�.�������������������� �icoluzzi, que ser� bem graUficado,

Pensão Westfalen, á :rua desembargador Westfalen. rr 56, em ;!BL :m: Fe n h t
'

Curitiba, ctr na gerenein desta folha. I EJ:jd, Tel,: .OROMAIA> 1\
z ri a� o� em o JO- Sempre optimos

_______________________ Codigos: i vem Alderico, filho do sr.

. BORGES, RIBEIRO, � i Adolfo Kn oben, coletor Es- resultados
A V I S O I

A, B". C, 5,a Ed, � I tadugl de Bananal. O Sr, Floríndo Brasl-

� I
BEBE . lluo de Figueredo Mßs.

As Diretorias do Colégio «São Luiz» e eDi CAlXA POSTAL n. 34 �,; - Acha-se em festa o cnrenhas, inteligente me-

vina Providência» desta cidade, avisa ao público. Rua Manoel L de Andrade,14 Illar do distinto casal Paula díco, lícencludo, do se-

qué, em vista do decrete-lei federal n' 4244 de � TELEfONE n. 155 May dr, Luiz de Souza,com gundo distrito do muni-

9 de abril altimo, os dois colégios passaram a � 210 nascim' nio de seu pd. cipio de D. Pedrito, on-
2

O f4 m·
E I mogenito, : de possue va.sta"'i:.llente-

denominar-se I"t'spectivamante: Grupo Escolar � 'f4'on �C' ala II
VIAJA!\lTES Is, tendo na sua pratica,

'São Ll1iz� e.Grupo Escolar «Divina

providência»'1 ' l �� I - Encontra,se sm nos colbidn iJpHmú� resulta.
'

Com esta liWVa denominação foram registra : I
SR ,cidade, ,a, passeio" o sr. dos com () emprego do

dos no Departamento de Educaçlo do Estado. ,REPRESENTAÇÕES 'I m,3jOr S�:vlrum? Cld3de, Peítoral de Angico Pe',

Ja.raguá, jU!lho de 1942
. ,

• . DESPACHOS, FERROVIARIOS E MARlT!MOS REDESPACHOS

1.1
digno progeD:tor do, sr, lotense. t.rd.duz (I f.eu

c

I
" .

.E M B A R QUE S
dr. N�!zn,a�1 Cldadsí, �ele-- fundamen.tado jUjZOSobf.e

E SPORTES
----------- gado a�x,llJa,r de, PoliCIa. (J magnifico peitoral por

M
.

I h
- SA-O fRANC'S'"

�',

DC) SUL c .

d J St
� t' B ')

.

'I
- Viajara hOJf, para a eSlas pe.hl. vrH 8,

I Oes, ) '._..U l!...s:a o (Le Ci Ca�1Hll1.a, rasl I� Capital do E�slado, onde "Atesto que ten.ho ßm-

de pessoas tem usado ����������� te� curta aimora, o sr',pregadG �� Ininba cli-
com bom resultado o '. I Joao Cre!-.po, nosso reda- i nica' o pUlÍen80 PEITO-
popu�r depurntivo ��������������������._�������_.���IJor, que ,aeaaompanhadojRALDE ANGICOPELO-

E'L IX Iß 0·t·4
i

I
de stla E,'xma s�nhora, i T=.NSE. formula do Hu� ..

I i twdo SI', Dr.' Dumj figos

!Farmacia Central, da SHVft Pinto, I>; flTé[}ll"

r Va ro a a a!
I Acaba d� passar por rado ne. /1.üreG.i�éj(;,.i iLt,·

,

f umi� ri::Íorm;.\ qu"s: que garia du Sr_ furrr.uceu-

•
.

,
I completa o . predio onde Ueo Euduu 1 d.o C .sf�qll€'i,

SQ ach" estabclecidu a ra, de Pe!i)!l'Ul. contre. ,;ta

.. I
"Farmacia Central", do far cOfietipl-\çÕes, bn'tlchH0S,
maceutico Sr. Carlos Ha tetc, do que tenbt> tirano
ferms:nn, Isempre optírnoß ret:iulw·
A parte du predio on dos,"

de se encontra a farma:ia :O. PedrHü - Florin-

ffoi toda rdormada, de do ßrasilino de Figuei
i acôrdo com a8 novas f- redo (MedII.lJ)

IXig.:meias da Saude Pilbli ,Cön!Írrno este 8teEt�dl).

I ca, achando se agora esse' Dr: E, L, Ferraira da
,antigo estabelecimento ja ! Araujo (FÜ'wa recolf.lnf<
rãguaense pêrftitamente ca cida)

,

paz de Safi5f()s�r no seu I Licença 'N' 51 t de 26
.

aspeto ir1t::rno, com Sida I de Março de 1908
própr!f:I <lOS trabàlhos de, Deposito geral: Lftbora

I' maniD��açã,O"agr.;'ldav.eJ ex-, tório Peitural dE:! Angi�o
posIção,' �r. : seu estoqm� Pe!otense - Pelotas -

; de :t)rodutás especialisados,: Rio G, do Sul
! tud? �m milito bôa ordem; Vende"s6 em tOd13 a-

It; hJgl"ne, . parte,

v- end e s e

(Do departamento de publici
dade do "E. C. Brasil)
Conforme fo.i n0ticiado,

.

se

gu'iram domingo á aprasivel
baixada do Itapocúzinho, qua
dro de futebol, Extra e aspi
rantes do E, C. Brasil, e lá
enfrentaram respetivamente, o

20 e o 10 quadro do Aliança, A sifiIis ataca todo o
O Extra Brasil' não teve a

lorte, de estrear vencendo, sen
do derrotado pela contagem
de 4 x 2, Carecê o conjunto
caçula de um retoque em suas
linhas. '

INa principal, a eqllipe do
aspirante do E. C. Brasil quasi I
foi surpreendida pelo Aliança,
e Be não fosse a fibra e entu
siasmo os J araguaenses, co

nheceriam na tarde de dOJ;nin
go o. amargor de uma derrota,
O Aliánça nos minutos ini

ciais, consegue 2 tentos conse

cutivos, sem que a linha ata
cante do Brasil, pudesse siquer
esboçar uma investida,
As diminutas diversões do

"ramado e a falta de 3 ·elemen
tos titulares, são impecilhÓs
no desenvolvimento do

.

jogo
ofensivo, dos "auri-verdes", fa
tor este que diminue, com a

primorosa atuação de BaIIock.
a figura mestra em campo. de senhora, compra'seJá em meio tempo o Brasil
deminuira a vantagem do AIi- urna em bom estado.
ança por intermedio de Fischer. Informações: ,na geren,No entanto, este segue novo .

sucesso no· placard, em con- C1a desta folha.
sequencia de uma pena maxima ..--------
Faltavam 15 minutos quando ---------

os jaràguenses, excedendo com- AVÓI MÃE!
'pleta dominio sobre seus anta-
gonistas, faz�m dansar o pla-

,
Todas dev,.em usar

card; num tento de Fischer,

po?s eE�:�� n:�v1� fe:It��P��ar� r·luxo'.'S··.e·da-t'I'na,Marquardt cortar, de lado com

sucesso um centro bem cobrado
de fischer, no fim da partida, I (dá ensejo, a Marquardt marcar,. Ou Regulador Vieh a

,numa confusão dento do arco, A mulher evitará dôres
pondo-se á vantagem assim o

Brasil. por 4 a 3, até a final.
I

Alivia as cólicas uterinas,
Foi esta vitória, fruto de

u-Ima reação espetacular, da fi
bra do entusiasmo e principal
mente da diciplina dos bravos I

rapazes de jaraguá, �
O juiz, sr, W'Jldemar Costa, Iatuou com imparcialidade o I

que, lhe valeu resta amabilida, I
de por parte de alguns elemen.,tos mais irritados do S. C
Aliança.

organismo
O Fígado, o Baço, o Cora
ção, o Estômago, os Pulmões
e a Pele, Produz Dôres nos

Ossos, Rellmatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

individuos idiotas, Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo,
Agradavel como 11m IiGôr.
Aprovado como auxiliar no

tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D, N, S, Po, sob o n.

26, de 1916

Blcicléja

FILHA!

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

. dicas das senhorás

É calmante e regula
dor dessas funções
Fluxo - Sedatina

pela sua comprovada efica
cía é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo Sedatina'COmpro I

.

I

um cofie pequeno, I
I .... l1' ... \�r·'"ço-"'<' "",1(" fi"
,' .. \.�ld�.;, �.J t�' .. J} t.�

kfone l,i. 26 Ol: na gE:
re'n�la (1f[-: t�.s f:"\ In �:.

Encontra-se em toda
palte

LicDNSPn.67,de1915

MEDICO

Dr. Alvaro Batalha, avisa
seus alUilOS

que voltou

Jaraluá.

e clientes,'
clinicar ein (

•

Ima Ul

aos

'a

residencia Da

Eduar,de

Tein a sua

�ntila casa do snr.

. Kelleranann, onde lDantelD

o seu consulto�io, trabalhan.-
, '

do taanbean no.Hospital "São,

José".
Atende

[
'.

. Segundo informações de fon..

te segura,
- soubemos flue o

estabelecimento comercialde
Lothar' Sonnenhohl

'estabelecido com loja de Bi
cicletas e acessorios e artigos
eletJ;icos em geral, a rua Flo
riano vae anexar muito em

breve uma bem instalada

Seção de fazendas
de todas as flualidades para
vestir toda a população de

IJaraguá e arr�dores.

qualquer horaa

do dia' e 'da noite.

Jaraguá, 1",>41

o SABÃO

--

Virgem E spec i ai i dad e
de WETZEL & elA.

NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA
J0'1NVI LJ'..E (Marca registrada) s�ßÃ��:RO(At

. '-:ESP (CIAllDADE
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