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Oficia" de gabi"
nete do mioistro

da Guerra
Conforme soubemos, as

sumiu o cargo de oficial
de gabinete do ministro
da Guerra o tenente coro"

nel Rodolfo Augusto [our
dan, que ultimamente vi

nha, com raro brilho, OCU·

pando o posto de coman

dante do 15 B. C, sediado
em Curitiba,

Madrugadas de
leada emdiverlol
pootos "oBstado
Abundante queda de
neve em S. Joaquim

A solução �u caso da ffisnorOrtrudl:'::.<sp::!:,:,S:aá ���::
'V'b I 'ól' d d P d G I I

RIO. 6 - O D. I, P.
I ran e e palrl 1&8 parecer a r. rucura or era ---

comunica o seguinte:
A industria carbonifera Essa empreza, uma das i Diz o referido despacho: O judicioso Acurdio da Egrégia Camara Civil do COlendtll "0 sr. Flon:s da Cunha,

está já alcançando os me mais importantes nos meios 1 Tribunal ue Ipelação ex-governador do Rio Gran-

Ihores resultados especial industriais do paiz, está "Agradecendo a Vossen- de do Sul, apresentou- se

mente em nosso Estado, de fato empenhada na ex cia a assinatura do decre' Sem �o_mentarios, poi� DE. APELAÇÃO: -

.
ás autoridades daquele Es-

graças a oportuna e inte- ploraôão da vasta bacia to n. 9.780, tenho a honra esta cerhdao fala por SI, Vistos, relataIos e dis I tado afim de cumcrir IJ

Iigente legislação do go carbonifera e já contribue de informar a vessenc!a damos a seguir o parecer cutid�s e�tes autos de a- pena' a que foi cond;nado
verno federal que tudo tem de maneira aprecíavel para que a produção de c�rv.a� d? d�, Manoel Pedt_? da pelaçao clyel da Co�arca I pelo Tribunal de Seguran
facilitado para o seu maior o abastecimento de carvão das. nossas minas atingirá Sllvelr� e o �cordao n.a de Jaragua, em q�e e ape ça Nacional. O sr. Flores

incremento.
,

ás necessidades nacionais este ano, a cerca de 100 apelação do registro da fi- lante Hermann R I C h a.r d da Cunha foi transoorta-

Ainda agora foi baixado em que ele é imprecindivef. mil toneladas, e já toma- lha do pastor Waidner: Waidner e apelado o Dr. do ontem mesmo, por via

o decreto n. 9980 que au-
Para o corrente ano está mos tod�s as providencias

..

Certidão Juiz de Direito: '-- AC�R- aérea, para esta �àpit&l,
torisa a Sociedade Carbo para maior expansão ca Certlfico que revendo DAM, em Camara Civil, sendo recolhido pela Po-

niíera Prospera S.A a pros �:����d:ata�in�;�:�i!°ce�e paz. de elevar mos, ?ent�o em meu poder e c�rtorio toma� conhecimento da � lieia CiviÍ, após o seu de

seguir a lavra nas minas de 24 meses, a meio mi- os autos de um pedido Ide pelação e dar lhe provi sernbarque ao presidio da

de que é proprietaria em
ca de 100.000 toneladas, Ihão de toneladas, anual- registro de nascimento, em mento para mandar que se I1h" Grande".

Cresciuma e Araranguá, re como acentua ,o telegrama mente, atendendo, assim, ao que é requerente Hermann ja registrada com o nome
__

o

_

-----·-----1 servando �o. governo ·d.? passado �elo seu presiden patrtotico apoio de vossen Richardt Wei?ne�, neles C?RTRUDES, s�m multa,
_ • •

"VidaDomestica" I
Estado o direito de parti' I te,

sr. Irineu Bornhausen era no sentido de cada vez consta o seguinte. PARE filha recem nascida do .

a ,Registro Civil
, . cip�r dos lucros da expIo I

ao s�, Presidente da Re I m.ais desenvolver a i!ldus CER DO EXM·. SR DR. .pelante .'. I
'

O número de Julho da raçao. publtca trla do carvão no patz,> PROCURADOR GERAL Razão houve para a Im- Artur Mueller E.scrivão e O.

"Vida Don-estica" não cau I
"Tenho que se deve co- pugnação do prenome Or-I ficial do Regist�o Civil do 1.

sa :,p" 11;,5 agr;.(1o: a-sorri "
'-

�

I
nhecer da apelação" por trud, como 'bem entende Di�trito da Comarra de Jar�w

bra a possibilidade concre-, LOTHAR SONNENHOHL
que na,-o sendo caso

e,xpres
ram o Oficial do Registro g,

na, E�tado de Santa Catari-

d f bli d d
. -

d C"I D J' d D'
. a, Brasil.

ta ,e se o erecer ao pu I,
so e agravo, a. eCI�a.? e

t
lVI e o r. UIZ. e Irei (Faz saber que compareceram

CO uma obra ;'11') vulto pu que se recorre e defínitíva

I to;
uma vez, porem, que no cartorio exibindo os doeu-

blienario da edição que BICICLETAS RADIOS fAZENDAS (c. P. C art.' 820) No .o apelante se conformou mentos ex.i�idos pela lei afim

temos em mãos, num- e-
,.

'.

mérito, penso que é de f e abrasileirou a grafia pa de se habilItarem. para casar-se

ooca em- que a.s. matéria,s Peçal Material Casemiras I Ser autorisado o registro: I' ra Ort_rudes, �esaparec:u,
Edital D. 1.367

-

de uso nas oficinas grl:i. A
- I j S d uma vez que Ortrudes e a razao da mpugnaçao I

Cassiano �ereira com

ficas, quando não nIcan-1 cessorlos e etr co . e as
prenome abrasilerado pela anterior. Alias, não ocorreu Clara FeUclo.

çam preço proibitivo estão I Concertos. Lampadas Brins grafia e fonetica vernacu.' a hipotese prevista no pa- Ele, lavrador, com trino

totalmente ausent�s

dO.1
Pioturas, Li. Ia. Nem é tal nome, digo" ragrafo unko do art'. 69-1 ta an08 de idade, domf-

mercado. N� re2lidade, é 1 V I i õ
'

P" T fi it prenome suscetiveI de. ex 'do Dec: n', 4857 de 1939; I ciliado e residente nesta

notãvel a abund,;ncia de'l
U can laç e. ara-ratOS ernOS e os I por ao ridiculo sua

pot,ta. ! Custas p e 10, requerente: cjdade de Jaraguá, 8(1[,,1'diehes nas cento e quaren·
.

ARTIGOS BeNS! PhEÇOS BARATOS! dora (dec. 4857 art.

691 Fpolis.
18 de maio de 1942, i do filho de An�ré José

ta e oito oaginas da edi"I,
unko). Nada obstante, são ASSinados) A, Ifredo Tro!1 Franscisco PereIra e Ma-

Ção, toda:, em papel cou I
de se endossarem as opor powsky. Presidente, com ria Dominga8. Garcia.

cb(:�.Mas não wmcntc pc-! Ale
-

d
.

d T ·b' I d tunas considerações feitas 'voto Silveira de Souza, re Ela" (10m VInte e q�8-

lo ,cmprêgo de bom mate I
.

maes
'

enUnCia, os no
_

1"1 una e pelo ilustrado dr. JLJiz "a. I�or-Fui presidente Manoel· tro a.nos de idade, dü-

rf::!l, "Vid':1 Domestica SI:
,

Segurança·Nacional que" so.bre a resistencia o' Pedro da Silveira": Era o mest!ca, e residente em

tarn" surpreedt ntr:
. tam

'

.. ...
posta por certos estrangei que se c�ntinha que para Ri� de Peixe, d!strito d8.t

bfm o �el(Qão cuidadosa I ..

0s�r?curi:)dor JoaquIm I mesmas utthzavels como Crlil)O" C1.lrl?s Zenke. ros á integração de- seus aqu, i bem e fielmente tranß� Lu!z Alves, mUßlcipio de

dél mciteria, mormente a I da .

"tlva Az_C'�edo, apre� de guerra.
"

� .? �'rquertd(l o pro�9IJ filhos na comunhão brasj- çrevi me reportando aos Italaf, sendo .. lilhfl �e Vi

da Stcção MITO EM 5,;�10U ao M�l1tstro Bano.s I �t -ho:'a r�r.:ve que atra· gUlmc�to c1o.�rocr!llel{), nOIl leira a que pertencem· pör 9rigin .

em meu poder e I cente 'MaIfotl FéUcl0 6

MODA, -c . 110Vú)"
Ba, reto, PreSidente do Toll vesssmos, _m, que. a, Alé- lermos da 1�1 . nascimento. Fpç.lis, 7 _ 5, cartoFic, de que dou fé. - Frutuo8a Maria JuHs.

fi�urinhos, é u �teshdo
buna I �: S:gurança N3.��0 ":3nha e s:us sa�E'htes. !r�. ,0 proc�ssn. que ..

tem o _ 42 .(as�) Manoel Pedro I Jaraguci, 8 de julho de. Jaraguá, 2 de ju11\O de

'fqz�nt� de qu� "VIda Do, nal, a :.tiumíe dFnunclêl: �am _ comb�te cem éI CIVI ' n�mero -.293,. fOI enca da Silveira "ACORDAM 11942. 1942.
_

m"stictl" justifica o eon! C�nsta. do presente 10 hZilçao, abrindo na terra?s mmhado ao J�:lZ Raul Mn DO EGREOIO TRIBUNAL O escrivão Ney Franco EdItal n: 1368,
.

eeilo popular qu� lhe atri qué,rl�O, ,Instaurado. p�la. S�k08 de um1'l sanguel�a ch9do,
.

Ele, solteiro, lavrador,

bUr! posição primacial MrI POIl;:I" de. Sallta, Calhann.! diante da, qual. �� horró�l- . q/o "Jof!1al do Comer· A5sociar�o Comercial e brasileiro, oatural de S4(a

imprel:lsa ililotrada, do COfl- qu� no dia .14 de Abnl za o mundo c�vl.ltzad() nao I
CIO, do Rl0.) :r- Pedro de Aloantara, 00,'

fin,"nte. O preço .do exem-
ultImo, em vl�tude de um� deverã h,aver. dUVidas qua�, . Industrial de Jaraguá de Dasceu em 5 de julho

plM avulso ê de sete mil b.u.sca prú�ed.l(I.a no doml to aos mtuItos que ali-l ,

.'
""

de 10t5, domiciltRdo t:l

em tedo o Brasil. .

ctllo dos Indlvlduos Her mentam �eus perversos ��\marnae 'Aviso aOI Associadol
resident,e neste- distrih.:l

""'iiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiii�·'
mann Furnhagm, C:ulos agentes eso31hados pelo �c6.0S os rt;.. )t/� em Tres Rios do SU1,86D.

� J Zenke e Matshans We.h, universo, cheios de ódios �9.J J(,!
,,-,. Qis�.p do filho de Alfredo Al.

AVÓ! MÃE! FILHA! no loeal denominado es- e de ambiçõ�s desmedidas. � :\1 �
Na qualidade de 'Pit�idente desta entidade berto St�eheliLl e de Ca-

Tadas devem usar
trada de "Três Rios", mu- E' impossivel pretender I? comunico aos senhores associados que dentro de ta fiDa . Freiberger fale.

nicipio de Jaraguá, naque que súdit�s dos d7nomi. J)Y /t, breves dias devt!r3 passar por esta cidade aHo cida.
I

Ie Estado, foram encontra· nados palscs do eixo ou . '-('-dlf.�?:"!"'T'. '; funcionário do Ministéric do Trabalho, Indústria Ela solteira domesti .

da, a:'rnas e ,m�niçõt:'5 em máus br3sileiros a serviço m,

�
..

�'�-_._. i e Comércio que pretende entrar em cóntáto di· ca, b'raSile, ira,' natural dêquantidade c(,nsldi!ra.vel a· desk.s:_ possuam flrm,,� e
dO,

( ��ti .1 réto com as clas::cs trabalhadoras do Municipio. Jaraguá, onde nasceu ,em

lern fie algum matenal de mUnlQocs de qU;jlquer na � , ...... >.,�:_. • ! 13 de junho àe 1919, do.

propaganda nazista perten tL;rl:'za ou origem, sem que � _I 'í,-\�
..
'

��{ <\'..,
.

Assim, de ;<llle:rnâo, aviso aos senhores asso· miciUadae residente nes-

A mulher evitará dôres ccnt�ao indiciadoMatshans haja o propo:.lto é. ti preten· ?),;�#,'I "l.'5.� clado:?, em g-cral. €)ue. caso tenham alguma dú te d,istrito em Tres Rios

Alivia as cólicas uterinas �('h, que. s,�gund? afirma são de utilizá las como ' -,,�., �'!, vida referent..; fi assuntos trabalhistas,· que as t do Sul, sendo. filha legt.
I'ldota a IdeIa pohtlca do dr. guerra. 'I,.". apresentem, o!"Hlmente ou pot' escrito,· na reu' tima de Eugenio Bertol-

Nacional Socbdismo" O conceito de arma de
.

. di e de Vitorio Methedl

Ouvida!' as h:!stemunhas guerra ou utilizavel como
mão que sc realizará em dia, hora e local de

Bertoldi.
'

Afundado mais um na-
-, .

t t'f' d
em número d,�_ cinco, afiro tal, nos termos que correm vio mercante bra- que - serao prevlamen e no I Ica os· Jaraguá, 2 de julho de

mam que as armas e mu- não pode ser admitido ou sileiro Jaraguá, 11 de Julho de· 1942. 1942.

nições aprendjd�s perten- ajustado a textos de leis RIO. 6 _ Comunic nos
E para que chegue ao co-

cem aos: indiciados. Nas elaboradas em épocas dis O Departameto de Impren
Arnoldo Schmitt, Presidente. nhecimento de todos passei o

suas declaräções 05 indicia· tantes de calamidade que "'a e Propaganda.'
presente edital que será publi-

u
cado pela imprensa local e em

dos confessam os fatos ameaça o mundo. Quando navegava no dia Ins.'.ufo Ro�ba Loures cartorio e será afixado durante

const,;nte� d;:, inquérito,! Na atualid�de, toda e 26 de junho ultimo, rumo
15 dias'

e como e na'ural

procu·1
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos, Si aIguem ,souber de impe-

': . ". '_ '� ,qualquer arma, salvo se aos Estados Unidos. e naris
..

e garganta. dimento acuse-os para fins Ie..

r"m JUS�lflca-lo::, da forn,a estiver definitivamente im achanjo se tlntão a cer ca
-

" gais.
ql.l" mais lhes convem

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
... ,

.

. prrstavel, pode ser Utili- de 300 milhas de Porto sua especialidade.
.Artur Muller

I- < O" aU}f: de. :x,a�e ,das I nvel como de guerra, de Rico. foi torpedeado por Richlin. Rua do Principe. Fone, :S34. J OINVILLE
Escrivão e

a:�,,:-. ,_

mu,ntçoes
aprt.en

,'pend",ndo apenas de mão um slJbmilrino do "ei�o"
Oficial do Registro Civil

�����������,d�l�j�aS�c�o�n�st�a�to�u�s�e�rp�.m��a:;� de quem a man�jar, O nav� bra�lfiro �Pedrh�����

, No nosso caso, isto é, nhas", pertencente í'l uma

II no caso concreto, as ar compgnhia pernambucan;1,
mas e munições apreen

I didas são utilizélv,!is como Dr. Alvaro Ide guerra, segundo ja s;� B t lh
. dit:!se ecollsta doauto ii fls. a a a

A vistô do rxposto e

'mds que dos 8UtOS cons

ta, declal'o incursos nos CIRURGIA, PARTOS, MO

incislIs 9 t: 18, do art. 3'
.

LESTlAS DE SENHORAS E

do Decrete lei n·. 431, de CRIANÇAS

18 de M a i o de 1938. nOENçAS INTE�NAS E

Matshé.:ns Weh; no inciso TROPICAIS-DOENÇAS DA

18, art. 3' do mesmo De.
PELE - TRABALHA DIA·
RIAMENTE NO HQSPITAL

ereto-lei. HermarlO Furn- sÃO JOSE '

hagen ambo:; cpm a cír 'AIEIOE CHaMADOS acunstância agravante do 'I (1

art. 18 do mesmo Decreto·l· QUIlQUER HIlRA
iei e no incis? 18 do men- Rua Preso E Pessoa 206
cJOnado art. 3 de'!te De " '

.

A onda de frio que atra
vessa o Estado, fez em di
versas localidades o ter
mometro marcar 10 e mais

grãos abaixo de zero.

,

Na Capital durante a

madrugada do dia 5. a tem
peratura desceu a O gráo,
e a Serra do Capivarí,
contraforte do "Taboleiro,"
amanheceu com um vasto

lençol de neve nas cumia
das, o que poude ser ad
mirado desde cêdo até cer

ca das ,12 horas,
Em São Joaquim o ter

mometro variou de 10 a 15

gráos abaixo de zéro, co

mo em toda a região ser

rana, alcançando a 80 cen

tím-tros a .altura da néve.
Nos municípios de São

José, Palhoça e Biguassú
a ternperatura desceu' a O

gráo.
Aqui tambem devia ser

essa a temperatura expos
ta, pois fez frio a valer,

Redator: João Crespo -.- Díretor-proprietarfo. HONORATO TOMELIN Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontes

Oficinas e edifício próprios Assinatu ras : Anual 20$000 St rncstr c 12$(:( () Rua Morechal Deodoro, 392

CARVÃO CATARINENSE
Meio milbio de tGneladal� dentro de 14 mesel

Encontracse em toda
fjMif'

Ue DNSP n. 67, de 1915

.

Flnxo-Sedatina
(Ou' Regulador Vieira

Emprega-se com v<lntagem
para combater as irregula.
ridades das funções perió.

dic:ls dlS senhords

'É c�lmante e ff:'gula
do( �A::,s.aF funçõe"
Fluxo· Sl?datina

pela sua cornpflJvada efica
eia é muito rect'itada. Deve
ser' usada com confiança
Fluxo . Sedatina

Ir E BRES

MEDICO
CAIXA POSTAL n. 34

Rua Manoel L de' Andrade, 14
TELEFO.'lE n. 155

(St"zões, M�J}árias, Impalw.liuIlo
Maldtas. Trrmed,jra) I

i Oràl!!��T!!!aia.
II

DE�PACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS
� EMBARQUES

..
�=�::..

End. Tel.: .OROMAIA.'
Codigos:

BORGES, RIBEIRO,
A. B. C. 5.a Cd.

Curam se rrlpld2;l'r Ofl.: cem

"Capsulas Antisezonicas'

Minancora"
Em todas as bOils Farmácias

Ei 'um P�2duto dos Laboratórios MINANCORA

Join'lile - � C'llarim

__ Aguardem .a' sensacional abertura no, proximo diã 15 do corrente.

Estabelecime�to comnleto de 'generos alimentícios de l.a ordem,
Artigos para presentes _. Artefatos de ma.deira.' etc,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ij .1 'f

.: :bíret�i.t'êlo Hospital São José
---��"1-;il :.�� r�- --;....

� � .

. d�'11 V8�ta, de viagem reassu...

�ll11ju a ..clinica."

Es.pecialidades em bancos escolares.
,

(sob inspeção fe�er� �erll\anente �
..

',,_
" "" /: i 'pir�töf:! Dr(,�tft.z,,�\mbtll'i �a'��an ""1':Rio Branco, 9ô4 _. .Jafê�gua Rua Com. Afaujo n

.

� 76 - CURITIBA '.- Paraná
.

;' 011. .'i:> 8. ti I Estão em pleno funcionamento as aulas de
Cure 'Sê\l� males e poupe' ·�U< b�t1'!'Ídinffmr0l1 �<?idrnissKö· 'á . �'à. ';seri€ do Curso' Fundamental

Nos mezzs de Dezembro. f}:' ffJandr\),· aIO 3Ul!lS Geste
curso 'Sãö ORA'FUlTAS, E;,�. :lliDl

'Paculdäde., de '.C�.�l:ciit' 4,':" '�'�Wi.

de t<OBERTO M ':HORSf ..

.: . (ESCOLX R,EMINO�ON),'::rÉ �"<:P'
." que dispõe de 'maior sorfimento 1]:\ praça t. Df? �C( FjscaIi<;ada oi:'f(",'bQ�f:.'ríio "f" rl�râl'; , ß t",

." • :
.

...
• ..'t�" ._�.' t J ;Vseiis artigos á' preços vanEjosüs -T1." CURSOS: Pröp: d,,(�tico, Pente ';Codajor e Au-

Rua Marechal Deodoro, 30
. Jr.raguä P<.í'J'iá, :jP C0l11�'rdç),

v r l'r�t 'rn�ts)' e çx�r��ltQ .

. , • .. ". �
'"

�};..• lt! � :: .. 'II í.IUJ�11:::J.f

, comprando _n?

Fa_.macia' Nova-

,
I

\'. ). ". '} �

�E:} l' 1 ·�l"·:; Je I.,
..

Ulceras eJ· :,jvari�e•• :, .DQenças'
\.trQ ·cais. ,�A;nali,ses','.;�ae"'uriba. ,�f

t i.). �

�'):. l

.com

capacidade de
100 ;.. 450 watts
,6, 11, 110, 110

.

volts
- ,.. f

.
, \J

'

'.Peçam, dernonstrações aos Distrfbuídcres : I;

u Cârüls Hoepck�· S. A.
\/

'f
.

'r Matriz: fLORIANOPOLIS·
_ ,I

Fili<:és: BLUNIENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LAGUNA,
SÃO FRANCISCO - Most: uario érn TUBARÃO

, ,- .,
M '1 I h' 0-' 'e" 'S

t,
• • I I ! '.. ih.

- "'
...1 1 �r:

"

�,!!!l!!!;'�"'���===:!iii!ii!iE�===-;Df a
-

iiíjo\íe.!II!!�!ij!jjii'MiJf-� _ ,

•

'_
[ � ,

. i
_I de pessoas tem usado

'

, lIQtel ... Pe�sao w:laTFAL.EN I CO;opb�� ����I::��o o

, forto e loeegO f) de toda�3S_emprezas de ónibus j

'b ..� e a'fjo-viaçao para qualquer des fll A sífilis ataca todo op r o c u r e OI" 'tino dos Senhores. .:VJa J' a n te s �
III

I organismo

I pedar.se n e •..! e I

'1

Cooforli par. FAMlUAS
�

e�;4ístiÖtos CIVALnEIROS m I g:.�gÊ�fô:a:;,ç:� ;u�o�:;
III
HOTEL..PENSAOI B. A N H.O. S 'Q��NT�S �

FRI��,'
Ô:8:S:le,::�!�ts���s c�

I '; _ . . CGsmha Jle prJmeln ardem,: rJloroso asseio e pronlldao II gueira, Queda do Cabelo,

I I Anelßl4. �toll, e fa�. os

C,U.RITIBiA, -'-

1R.u.aJD,es1/mlia,,rP'lJ.not.: Westfalen lr5(j-·,-,-;- Fuce; 2774 .'
I indivlãüos' idiotas, Consulte

'0-- -p,-;:-rr "'.
_ o medico e tome o popularHOTEL - PENSÃO WE TFALEN - PROXIMO À RLlA lá:' pE NOVEM8RO depurativo.

I Dirilido pela .roprielario e upusa: L�r�p ReiDJak I =Of!�!V�' �'1i� r'or�n!m;- .. Agradavel como. tlJII lícôr,a !!!ii!� �xx Aprov.ado como auxiliar 'no
'

�

... tratamento da Sífilis e Reu-
ll\ap'slp_p' -da .uJ�l1mn ori��m
pelo' D, N:" S. P., $ob o n.

26, de 191ö

:
. ..JK �ih �e'" Í1� I ;� ", <

BA��� PO�J1�A. E ca C

= ,,' DO V4�)1; .. DO� It�J�I'. �

E .: Coºpera'ü.va de ..C���it<, �� ResJ.!0nsabil��a�e Li�itada 7 '�
J,"utoitisatlo 8 'funcionar pelo Docréto .n 7525, de 9 de �ulho de 1941/
�ãt1ßi,n!Q:g p�lº _SI. Presidente ,dI!- R�publicli e. rt'gistrado no ServiçoJ
It

- de 'E<Q0fr0min.�RuraI �Ó\MlD.l@tt!np' dtil Agrwultllra sob D. '11·97,
li ''' ..

'

.' �,'Il :em 16 de jUlhú' de. !l9Ah '

o' t:.� E.

JL�I�w IE'OE EM BLUMENA1J
.. Ru� 15 d� novembrQ n, 923 .(e� frente á' Igreja Matriz;) .,

R CAIXA PdSTÀL N. 104 --" Êndereço telegr.: B'ANPbpÚLÁR

III,�
Escritorios em :.

': -aa�par, Indäial, Hamonia' e Timbó

I:i.tJ ". .

I

lir ElDpreatim.,... Deuontos, DepositOI, j

It! . _.' CObr_nçae.., e··OI'-d�D' de·PalameDcol til:

111 ErMPR�STA ESP�CIALMENTE AOS ÁGRICU�TOR.ES
.

Paga para DEP9SITOS as melhores taxas, a saber:
Conta Corrente á Disppsição - . - . - # • • • 20Jo

'

li Conta Corrente com .ßtviso Prévio· . - - - .' - 5 %
f2L Conta Correl1te gepösftôs: �Õpl!ta�fés-""i,r:7' :; --� :,.........�-_.-5 lf�o-/o�
I C t C9jf(ll1te ,E�6 -fixo: .p,ar seis me,zes,

- . . • 6 ojo
..

IJ
f.,

por doz� me�es .;
I

- 70Jo 1 A.,

li . Aber,to c.1a�1I9.JJ2 áS, li hO.ras e' das 131/2 ás' 15 h·ora•..

1'1)' :�. :'",- �" ':;, �,tI;. ,I .

a 98 d �,� j� ..Jl �$., , .�,

�timo empre�)"dê câpftal
I ENDIf,sE-uma fabríca de te

Jh�. rrancesas em plena funcío
n"mento. situada no municipio
dq TubiU'�Q, (i\. J.JPica no au.l do
e,tado). :0 'm.olivo gp,.. venda
nao de.agradará ao,colUprador.
lnform�õél nes.ta redação.

11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Correio do Povo - x - i l � ':

E t t: t
I Edital de primeln prap'

.

I Pre�eitura Municipal de Jaraguã - �. -

.. 1 B D:I T A L

S . a u o S I o Doutor Tiago Ribeiro Pontes, Juiz deDirei IRaJuenmeatos de&paehad051Ml9051e SOBRE TA·

. .

to da CÓm3l'CB. de [araguá, Estado ue Santa Csta- MÊS DE JUNHO BACOS JE DERIVA-
, rína, Srasil, na forma da. leí:

) Dia 12.
.

DOS E BfBIDAS AL"

.� E
.

,·,·t 'Cl' b
',fi

r'"
. �aç� saber h t{)(!l'S que o

.

presente edital 4 046 � Frederico Bartel - Requer vistétia e COOLICAS
, O "

<'por 'O" ll· B')' IgU'BlrODSB d? p.rlmeua praçe, MI? o praz? de trinta (30) dlaa, "Habite-se" de sua cala reconstruída á rua Rio Bran-

O.' d, d
,

..,
Ia

.

.' [j virem ou dele conhecimento tiverem, que findo co _ Como requer.
e er em o s!'r .

.
/

.
,', .'

esse prazo ha de ser arrematedo por Quem mai8 4.072 - Requer reCO[Sideração lançamento im- Coletor, torno publico
"

t' der e maior Iance oferecer, no �proxlmo dra %1 posto seus terrenos síio á rua Benjamin Corrstant - que no decorrer do preL
Denominação, fins e séde da associação de julho, I1S 10 horas da manhã, o bem penho Mantenho o atual lançame to. sente 'mês de Julho prdtl
Art' - NêSta 'data é fundado com tl deno rado a Reinoldo Konelí, ne ação exec�tiv8 fisc!..l 4.�76 - .Adão Naro$n� - Requ�r p,rorogação cede-se nesta Col�toria'-

míuação de "Esporte Club@ Figueirense" uma as que lhe move neste JU1ZO &. FtI�enda ai) Estado. por mats 60 dias para cumprimento exigencras Centro - d - d
.'

socíação que terá por fim recrear seus socíos a saber: de Saúde - Como requer! a arreca açao o rm-

'(jl)m 'fIsporte!! e ,dive'rtimentt:ll!1 'Ueitos. tendo por 1') - Um terreno sít, nesta Munlcipio, á Es- 4.079 - Conrado Weiler - Requer licença cons posto acima, referente

séde o lugar -"I1b..a da Figueir�, no grimeirQ dístrí- trada Rio do SC!'fO. com b8 contecnrações de di, trução maosoléo sepultura Ewaldo Weiler, -inhumado ao segundo semestre do

to do município de jaraguä. reite, contendo B ::<.f8a total de �aiFl ou menos cemiterio [araguâ Alto e colocação respectiva inseri- corrente exercício.
,

'.. '. 185�}Ól metros quadrados, 8Tliha.düs em 2:000$. ção - Como requer, O t ib int s e
Da duraçao e fundo social

.
cujo be!D constante du auto da penhoea ,e auto 4.080 _ Max Eigert Bt Pilhos Ltda. _ Rsque] . � con rI ue. qu

Art· 2' - Sua duração será por tempo inde- de avalIação .de tolhas, dos euros da referIda 'a rern licença estabeleeeram-se cora Engenho Osntral deixarem de efetuar o

terminado e o fundo social constítuír-se-a d08 .ção expcutiv�, será levado em primeira praça de .de Aguard9nte á rua Cd.IP, Q. de Oliveira, 1'1: 1383 pagamento no . praso

imovei& e moveis que adquirir, das doações, [otas 'hasta publlcs de venda. e arrematação pelo va - Como requerem. i marcado, poderão faze-

e meusalldades que receber. Ior total de 2:000$. (dois. contos de reis). Assim .(.086 - Mariana Tavar.. - Requer baixa para lo no mês de Agost�
D administração

será o referido bem arrematado por quem maís 2: semestre imposto seu, negoeie de secos e molha- .eom a multa de 20'1'
a . der e maior lance oferecer, no dia, nora e lugar dos á Avenida Getulio Vargas, 538 - Como requer. .f

_I!J

Art· 3' - A sociedade será admíníetrada por .acíma menelonados, pcdsndo o mesmo ser exa Dia 18 : mdo. 0, qual� _serao
ama diretoria composta de quatro membros, sen- minado por quem Interesse tiver á Estrada RIo 4.067 - Rudolfo Koch - Requer alvará de 'extraídas as certidões de

do um presidente, �m vice preaídente, um seere
.

do Serro, neste município, onde ae achll loeallsa- "Habitese" paro casa n'. 111), sita á rua Ang�to, Pía-] divida para ter lagar a

tarío e um tesoureiro.
.

do dito bem. .

.

"zera - Como r.equer. ;. , icobrança executiva.
§ l' - A diretoria será eleita anualmente E pa.ra qu� chegue a i1Gtlcia ao conheci'

,

4.085 - Erice Doubrawa - Requer alvará de C It' d R d' S
por A8sembieIa Geral, no primeiro domingo do mento de todos, mandei passar o ; presente edital "Habite se" sua casa sita á Rua Mal Floriano Peixo I :- O e ?rJa a e? a

do mês de Janeiro do aDO em que expirar o mao- que será afixado DO lugar de costume e publica ;·to, 29 - Como requer, de acôrdo com a informa ,!Estaduals de Jaragua,em
dato anterior, pOl maioria di3 votos, sendo seus do' peIn imprensa local. Dado e passada nasbs ci, ção da fiscalização. �

, !} de Julho de 1942.
membros 8ubstituiào'g em seus impedimentos ou da.de ,de Jaraguá, aos. vinte. dias do mez de junho 4.087 - Felipe Oto Beckel' '- Requer 'lieença· He/eodoro Borres
licenças na ordem da colocaçäo" de mi! novecentos e qUli;renta' e doi8. Ney Franco, construção boeiro á estrada Ribeirão Grande do Nor.. escrivão

§ 2' - Nessa me8ma Assemblela a direto €8crivão o subscl'tvi. (assinado) Ti�go Ribeil'o. te, para canalização agua para sua industria - Como,
ria deverá prestar cont�s �etalhada8 de sua ad· Pontes - Juiz dH Direito. Está conforme o orfgl 'requer, de acôrdo com a illlformação' da filcatização

-----�-�

roin1stra:çäo, sendo admiSSivel a reJeiçäo. 'ginal, d� que d(Ju fé. 4.093 - Willy Patsch - Requer licença' con€. �nHEN?§ 4' - Ao prel!!i�ente cabe. representar a 80 Jaraguá, 20 de junho de 194.2 'teução maosoléo sepultura de Margarida Patsch e co- � t,_{\
.

l'O
�ieda.de ativa EI passlvame!lt(t, Judicial e extra, O escriväo loca,ão respectiva inserição - Como requer, ! {
Jud�Clalmente, cabendo, a.mda ordenar qualquer Ney Franco 4.094 - Emílio Bruch - Requer licença cons- I

�� IDE IRD.,w•."" �" "lpagamento de despez!1s lega8s.· "trução maosoléo sepultura de Paula Pauli Bruch e' �� � �JJ r

§ 4' - O secretari� terá a seu cargo a es-

C-ect•.to Mutuo �_"�_I eolocação respe�tiva inscrição - 'Como, Requer. \

�ri,ur8çAo 'geral da SOCIedade. com exepçAo do &' r&� .

_ 4,·095' - Ouilherme Onmz - Requer alvará de '

livro caixa e de men8alidade8 que seräo eserI, FUNDADO NO ANO DE 1914 ''lfiabite:stt'� sua tasà á rua· Felipe Schmidt, 166-

turados pelo tesoureiro, cabendo a guarda de to M'
"

..d·t d Cl b:d
�.

t' .d· E t d ComlJ"requet'.I J) 'b)'., o:
.

dos OS valores da 8ocledade.' fazer cobrau�l1s li'
alOH mais acr� I a o . li e,. e �or �IQS: _o ;; a �i •

J 4.096 _, Alberto Demarchi - Requer licença.
efetuar os pagament08 autorlsado� pelo preslden fLORIANOPOUS I .

'construça"'o casa de madeira á estrada Jaraiuá, 'Zona

t
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

e.

""
Deveres e direitos dQS,80cios RESÚLTADO DO 423 SURTEIO REAllZA..

rural ;-O�omoH:�i�r� Mafra Cardoso -Requer trans

Art· 4' - Terá do direito de 8er 80cios toda DO DIA 4 DE JULHO DE 1942 ,ferencia para Adolfo- Emendoerfer imposto sobre uni

pessoas maior de 18 anos, de bom comportamen- CADERNETA N. 18.196
. terreno sito á estrada Jaragilá, zona sub urbana..

to e desde que seja pro'posto'para esse fim por Premias em mercadorias no valor de 6:250$000 .. 4.�02 - Paulo Plastwi7h - Reql'ler .prorogacäo
outro 80cio e tenba pago a respetiva joia, Foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor maIs seIs me"es para cumprImento eXlge�clas do Cen

•

§ t· - Os socios,e suss famiJias poderão. de seis contos duzentos t' cincoel'ltamil réis (6:250$000), a caderneta tI'O de Saúde - Conc:.:lo, em ::arater Improrogavel,

tomar parte na'5 festa8 sociais, frequentar a sede, II. 1$192 pertencente a pre,;tamista, Helena Zanoer, residente em mais QO dias. - "

.' Joinville. 4 t 04 A! . 'ó 1 TI..' .
. R' ,

e aqueles votar e serem votados nas assembleiaA, BONiFICAÇÕES EM MERCADORIAS; NO VALOR DE 30f000. '. -.n om
.
ODla�

- eq�eT �roroga
uma vês estejam quites com 08 cofres da sDcie. 18621 - Maria e Bernardo de Mira Joinville, ção malS !80 dIas para cumprImento ex!gençl8s Cen

dade. 6857 - Maria de Lourdes :::eára Navegante. \ tro de Saude - Concedo" em eàrater Improrogavelt

§ 2' - É dever de todos os associados, sob 130U - Pedro Correa Corveta. mais 00 dias.

pen"s d� n,.erd'Àrem os dl'reito" s'oOl'als, ·cumprI·rmD !l825� '"- Valerio.Rafael e �aria de .Lourde� Vi�ira Bananal. 4073 - Rudolfo Fritsch - Requer autoriz.ação
... .. 1':) ., 15'3'4'1 - OUl11el'cmdo. MedeIros FlortaJIopohs. , .

., d I
estes es�atutog, 88 det+",rminaçõ(:'8 da diretoria e 0341) _ Amelia Maria dos Santos JoinviIle.' ,para trabalho noturno em &ua serrana a e.8tra a za

comportar se cçrretamente em todo ü recinto 80- 1"� - Prudencio Martins Tubarão. bel. Hansa - Como pede, observando ngorosamen'

elal.
94�7 - Affonso Heyl Curitiba i', te as leis sobre o trabalho.

§ 3· _ Anualmente a A·"'''embJel'8 GHal' fixa 16573 - Almir e João Alves João Pessoa .

Dia· 23 I • í
"", 8835 - Ondina Álves da Silva Costeira Ribeirão' 09' H

r� a jlJiu e mensalidade bem como as datas do· NO VALOR DE RS 20.000 ,4. 1 - Alexandre 9ake -Requer prorogação

ps.gamento destas. . .19095 - Raul José de Galazan Ribeiral :por m�is ôO.�ias �a�· c4.t:JlprimeRtO'exieenCias Centro
H350 - Maria de Lourdes Nortlftha João Pesaoa de Saude, Visto querer fazer constcução nota. Como

Disposições
.

2409 �. Esperandina SchisteleII, Major
54í8 � Carlos Walter. São Mateus

Art· 5' - A socIedade promeverá fest€.jos 999� _: Victot e Amalia :Jór�e 'ltaiópolis
especiais em comemoraçäo as datas nacionai8 e 7523' - EuniCe Luz Florianópolis
coleboràiã com 8S autorida.des para. quaesquer 13905 - Salltaninho Eduardo Nunes Tubarão

festas cívicas. 1591 - Adolpho Paixem Itajaí
, . 18531 - Isidorio Pedro Batista Paratí

Art' ó' - Os socios näo respondem subsidia 6275 _ Valdemiro JUl.encio Rios Alto Biguassú
rialllente_pelQl., dev.eres sociais, NO ""LOR DE RS 10$000

. Art� .,..,.. Estes estututos' somente poderão 11927 - José LéOpoldo e Maria N' Soares Itajai

ier
modificados por A.8S.emb.leia Geral Extraordt- 8631 - Dubaldo Torinho do Picto, Ilftbituba

. .

1 t ô d t fi 0661 - José João, Imarui
arI8. espe,Cl8 .qlen e conv ca a para e8 e m, U32 _ Osmar Malloel Sotoro, Palhoça

, om .Jlnteºed�ncia de quinze dias, e com 2/3 da 9101 - Eutilia Custódio, Tubarão

lrotaçäo r�vora.V'el dos &(ilcios qne c0mparêcerem. 139�2 - Noemia Franscisca da ,silva, Coqueiros

a� § l' - Somente nas condições acima e com 15943 - Inês e Leolttina de ]esúS', PORta Grolsa

"fi.. i f I 1 � á
.' 89Í1 - Raul O. Jurcke, Guaraulla

';flumero de eoc 08, in erlor 8 .5, pOuer li sOCle- '5(88 _ Cila Faustina Ferreira, Ribeirão

S;t1ade .8eI..Ji��olvjdªl devendo seu ,patrimonio ser 12339 - Edmundo Heusi. ltajai!

,doadQr8- UI1l8. instHuiçãp igual, ou ser posta a dis- ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTElOS

�p(j8t8Ao das autoridades para lhes dar o destino 18733 - Nilton e Doria da Silva, Itacorobl·
..

Ih
6367 - .Luiza Cabral, Joinville

.' que es aprouver. ;l 17988 _ Clarinda Borjo, Retorcida
fi Art 8, - Todos Q�.,.c!tsos omissos, nestes Es 16636 - José Maia, Passa Três'

''tatut08 selão resolvidos pela diretoris, que os 11899 - Angelino Martins. Itaiópolis
: �ubmeterá a aprova'ção da primeira Assembleis. 15574 - Ovidio Adrinni, !!jucas .

��ue houver '_ ' 15821),..- lvóte, Umar, OSllta, e Irene. Sadar Filha, BiiUalSU

Ir Art· 9:- São so�ios fundadores da socieda 1��g�'I= {;>:�e���cC�fx���t��:::��;:otis .

..

:�e os senhores Carlos Oechsler, Joäo SanaOD, 11535 - Nila Lui,z R.

coelhO'�OrqUllhaS�Seb8ldo Oechsler, Luis de Sousa, Simp1icio Cor- ,'florÍ3nt)pl is, 4- de Julho 19,42'1 1 ,

�Aieiro, Reinoldo Vogel, Luiz Cordeiro de Sousa, VIST{): J ão Pedro de Oliveira ÇafYalho,

IE' S h
.

dt L ldor" t J b
. fi cal do Governo Federal

� �VlllOl c, mdl '. eon�d e Ivel1ftlih, '�UOFB I . r�sl Proprietaríos: J. MOREIRA '& elA. "

,eIrOS, avra ores, reSI entes em a \,Ia _guelrlil. I ..

!�. do�r!��t ,���.-C:'Ig��n;,���.��r:�:�. p� e�r���!. Dr. Waldemit:, Ma.zurechenäErvino Schmidt,:vlce presidente. Sebaldo Oechsler" 'M' .·CO
tesoureiro e Luis de Sousa, secretarie, {lS quaes '. e.,..

ririgiräO 11 8oéieds.de até janeiro de 1,943, Consult�rio e residen::ia: IC Rua Marechal Deodoro
Estes estatutos foram aprovados em assem \

_ I
-

teia geral realisada.. nesta. dl\t8�
-

'Atende cbãm"a"döS 'a qualq�r. hont do dia ou 4a'- noite
Jaraguá, �8 de Junho de t942 , 't '"

.

- i"1

U CARLOS OEClISLER, Presidente -,_,-. ,',. ,," ; .. 1 '. �.\ ...V \.

i LUnLJESUINQ SOUS�. 'Secretario

k
SEm\LDO OECHSLßR, Tesoureiro .\

Reconhe�o �v.erdadelra's as firmas 8upre de
arios OecJY}lEH:, �;Lu:iz Jesuíno �.ouza, Sebaldo

f>ech!iler, do- que �ou fé, <

.' Em test· (sinal.) da verdade,
�: Jara-gu'á, ó de julho de 1942.

�
,

GuiIllt'lrme Humberto EÍ:Ilendoerfer !

fI ::'screvente - juramentado no impedimento
r....IC8sional (YCl Tabelião',

-

,

ALtJGA .!'S�
Uma CRsa a rua MS)

rechalDeodoro (fundos;.
Tratar com

Engenho Rau LUa,

requer.
4.101 - José Na�ato - Requer licença constrmr

'casa de material á estrad� Rio Cerro, zona rUfoal. Co-
,

.

1110 requer. I �

Dia 2� T �

4,098 .- Artur Meldola - Reqaer- baixa impos
to seu armazem dE secos e molhados, sito á rua Preso
Epitacio�sstfa. Coffto reqUer.· , ,

4.105 - Rudolfo Wischral t_ Requer para o 2.
'semestre baixo imposto seu botequil11 á estrada !ta
: pocu. Como requer.

I

CONTEM
oito

Ars�niato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio .etc, !
'. I

TONICO DO CÉREBQO
. {

TONleODOS MUSCULpS
'

. •
Dia 25

4.100 - Adelia Piazera Fischer - Requer seja
relevada multa imposta pot infração art. 1. decreto·lei
n, 4 de 9 - ! - 38 . c1ndeferido» - em \risia da infor,

m.ação. Intime·se a requerente para no prazo de 8 dias
cumprir as determinaç.ões da Delegacia de Higiene,
assim como as extgentias legais. ·

IDia 26
4.054 - Adelia Piazera fischer - Requer vi!; ,

toria e cHabite-se» sua casa t:eGeRco!tstr.uida á, rua Sanguênöl
r
Mal. Deodoto'l"'fundo.s.. zona sub·urban�bO.o�Q. reqper. �L

4.007 - Aivino Hadlich - Requer.l1ceneã"��ö'ns' \�1I).N.S.P.MfI;.lII. 1992 1921

lrução cerca sarafos em frente seu terreno à estrada --_...

Itapocu Hansa, zona, sub-jurbatla, Comp requer, de
f

àcordo com o partcer dc1 auxiliar tecniCo, � � FRACOS E ANé:MICOS I

4.103 - Dionisio d� Assis Pereira - Requer al- j, ...
TOIIIIem I

_

vará de cHabite'se» para � casa n. 58, sita li rua cec' " ·VtNOO C'REciõ'TADO
Emilio C, Jourdan. Como r2Quer. I .. S .1 L.�. E I,R � ..

• 44.107 - Ell1eri<:h Ruisam - Requer licença i- � i� Empngait cnt :

nklar serviço� )exigido� p�lo Céntro de Saude, em sçjJ ",I •
"1'

-'-rO$i�s' "p • ;

botequim sito", rua MaL ..Deodoro da Fonseca. 'CornO � ,:':.: "; 'R';,Jri.doi' ....

reque�,120 _ .R.\uU _eoer.4er"":' Req�Qr, baixa para �.
' i ]J15:18I, Bron�uit..

��rnestre impostö sua oficina Sapataria a rua Hercilfo' i I!:�t! t:f.dófu'ot.
J...qz, Hanl� ,Ã' COUlO �equer. . _;. J(,. í I L::_',c I Conva lesG.�as
_\; 4.122' - �Felix Werner -' Requer baixa impos' 1 VINHO CREbsoTADO
!9 seu armãzem generos alimenticios, para 2. semestre L!..UM GERADOIl DE, s.w�.

�; Como pede. .'
"

• J.l • .1;' �� " • ti

_".�
4.123 f- Fehx Werner - Requer licença restilö'J

..er-se com Botequim á rua Herctlio ,Lan - COIpp
. $uer", PI '. •• ,,_ .. ' '

.' Dia 30 .

� 4.110 ,- Pa�lo Schiochct - Requer alvará de Sem Ca!omeIéIII8I-E SaItad ..
�ab.ite se" s�lJa, casa n·. 124, éita á 'rua Rio Branco - tam".�,,"""T� ';l
't,;omo requer.; I

'

4 19 C
'

S· Seu ßgndo de'f'e derramar, dt.�
.

.1 � - omercio e Industria Germano tem " ,nte. no estomago, umlltro de bili(.

SjA - Requerem reduçãó lança.mento imposto seu
s.. a' pilis não corre livremente, ,.
'l�imentos n::í.o são digerido! 8 .Põ<f�

terreno sito á rua CeI, "Procopio Gomes de Olivei ':'�':;�'e;;'�11 g�Z�ri�hd::' v�l\fr�mY::i
� In�ef8rido:.. O lançament? do terreno do requerea- ::�;.'_-;,,:�l�a�i'!:'m�r�:� i'!.eicl':.n�-=
te esta de- acordo com a leI 'quE rege o assunto. .. 07":,,.:0 � ..:...
:.._ A__ LLL ..AL- :f' dI Re' _I á"'� ,,'LJ_ llJ,,,,.u,pl ... ,,vaeuadßnaqto_

, �. :r•. ';I;. - IYlé:l�, Ie et""- q-uer-cnvar -ue--"ttit- -"-r"",,,,. :'>I"da ha �',_" as 1am,...

It.te-se" para sua cas,a �,r:ua qomiflgos R. dá Nova,

;:;'I:;;i,:.;,,:?������!t!"�É'�:�F�i1.80 - Como re"'uer.. ii"""ment? esse hho de blll.,_e"
Ai

't.
• • ... • •

...... id�-··;.P d!.�n(1;;t=> para tudo. Naa

r �.115 - Rubin.! Irmãos LImItada - Requerem "" "0'''''''; ,,1\0 suaves e cO!,�lldo
b" f b

. , . .'. -.:>.:� i!lw�as �"'ara fazer a blllS co

alxa Impesto sua a nc� de carroças a estrada RIO .:<:"',"',::";:'.",;�.a. Pillt�as C
..

Cerro - Como requ'er .' ":.,
" "..-.

,

,0 .lIgado" Sao acc

• '" ", 'V,," • .h'êÇú .3$000.

�'�; .4, L24 -. LeopOldo Kli!.zke - Req",er trans{e.' l. f-' ,} .ae l ',) � ',I , I

.nc:;ta:-ll.3ra Nicolau, Kraetzer Imposto r. pQ\:lJ;'� terrep.,O.e . ::. > � .....-. � ;_" r .

c"sa n: 139, sit08 á rua Quintlnq Bocaiuva. - Co.mo
GI· , bL uer.

-- - ......... '. ... oh ").\,' ,� ,�!., 1",8",,1 .-'-11
,,\. _, '-.- ,- , - --

, �.12�'.L. Basilio Schioc�et - Requer baixa seu ofeceçe a precos modi. s

negocIo 8..tO ·no logar (RetorCIda, para o ,2'. semestre\ Angelo Benet
'

t Como requer, I'
•

O ICIL-
I -��. �ec��tarJa �e P�fé(tura', Municip.al de Jaraguá, 3,0 ENTREGA a. I) M

"

.1l� � !nf.", � �'iilÕfó�

Os Pálidos, Depauperados,
I

Esgotados, Anêmicos, �ães :
qpe C'riam,Magros, Çrianças ,

raquiticas, receberão a to-
.

nificação geral do orgitnis- I

mo com 0-'

DESPERTE A B
DO SEU FIGA

.,
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Escritorio .- Avenida Getulio Vargas, 160
Resídencia : Mal. Deodoro da Fonsees. ·814.

Telefone. 34

OLEOS CERAS -; CRINAS PEJ-ES
. ;:

-POAIA-FIBRAS -MAMO�A-PAINAS'
Compra se â vista, qu�lquef· quàntidáde

Ofertas e amostras para :

ijANS PISK" Caixa Posta], 2041-Rio de Janeiro.

ESPORTES
(Do Dep, de Publicidade do E. C. Brasil)

Tiveram logar sabadO
ultimo, . nesta cidade, os
contratos núpciais da. se
nhoritaMarg", .Sonnenhohl,
filha do sr. Willy Sonnen'
hohl, eletricista, com I) sr.

Axel Boss, quirnico . dai
lndustrias Reunidas Jara
guá S, A.
Serviram de testemunhas

o sr, Ernesto Czemewicz
e Lother Sonnenhohl .

Estiveram esta -semana
em Jaraguä :
- o snr. Franz Hessel

marin, propcietarío do Ho'
tel America, de Londrina.
Paraná,

- Arnoldo Hass; do
comercio de Pomerode,
Blumenau .

.

- o revmo, padre Fide'
lis Tornelin, da paroquia
de' S. S. Trindade, neste
Estado, e irmão do snr,
Honorato "I'omelin, nosso

diretor,

ADVOGA.DO

. Palace Hotel

um bungalow á rua

cPrelS,idéllte EpitÁcio"ü
ume cesa ß terreno á

mesma. rua, esquina de 'Coronel Bmílto jourdan".
Intormações llest�. redação .

kinancorà
E' a pomada idta

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

PODlada

HOTEL ",)ARAGUA' "

ProprJetarJo: ERYIN<) R�/NHOLDT
., COSINHA DE PRIMEI RA OKDEM 7 S,�mla'

(}"ubirlO reanb
animais.

,

de M À R T (N S J A R UO A

Rua Barão do Rio Branco n. 62

rJdos qultrl,o.s de tlpammenro5, com agua
'_

.

'I. Completos :;r.rviç')s. de rertaurante
, . COl'rente# ,quente e l'l!'Ja, . ,

..

' . "

p �- e-

lO S' [<' 1J'

€/evador -:» Fr/gor/lico : Coslnha de 1.a ordem retenao PE, S r..NHORl.:IS. V I A J A N T E S
Salas de amostras para os 81'S. vJa'antes .: BONS ÓUÄRTOS - PREÇOS RASOAVf;IS I

'. ' l

Äutomovel �2 ��tação , ..

: l'
'

Rua Mal Deodoro I
C U R l T I BA PARANA' BRASIL -,�.

NUNCA EXISTIU ,
IGUAL

A farmäcia Cruz,
.te Avaré, (S.Paulo)
curou com' a cMl
NANCORA:t íilêe·
ras que mm 0914
conseguiu curar.

Dne. Carolina Palhares, de- JoinviUp, curou. com
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido c�nte,nas de 'çurà's s8.rr;If:lhaittes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de sâLlde e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: � A verdadeira «Pomada
Minancon,,· nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema slmbõlieo acima.
Recusem írnítsçõea l Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos laboratorio� "M(NANCORAIII
de JOINVIL�E ...

. .

'I�eira em tiros
CompramOl de diverl. 'qualidades

Trator com a,

60C� IG'UASSU' L:TDA.

JARAa�A

INOUS,TRIA DE, C'� LÇAOOS
GOSCH I'Rf\1Ã02i S. ,1.\.

JL!\I'iL!\G ur::. - ...r�NTA Cl\TL\Rf'''';�
....._ .. ,,.,.._. .J..

de
o SABÃO

V·r, em
de \tr�TZEL ã C,:I

,. '
. '�'

TO�NA ,A ROUPA BRANQU1SSlMA!

; .",.,., ,:;'!II' fl!'t't� ,I
(Marl!8' reglstrada)

"'. ,.
' ,

-,.
�i""j',�-

li
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