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Um ac6ntecimento de notavel tmportancla, que teve a presença do sr. dr. Nereu Ramos, interventor federal neste Estado

vtano,

o radio
incentiva o sen ..

timento de Pa ..

t�ia

A partir de hoje, o De
partarnento Estadual de

Imprensa e Propaganda do
"Estado do Espirita Santo,
por intermedio de sua es

tação oficial "P.· R. 1. 9
'Radio Clube do Espírito
Santo", na frequência de
1.350 quilociclos, divulga
rã uma frase patriótica.
Essa frase deverá ser

passada para um papel e

c:nd;:nçad� ao D. f. {. P.,
(�m Vitól'Ía, Estado do Es
pirito Santo. com nome e

endereço do ouvinte.
Entm as pessôas qur

enviarem a frase certa �erá
'feito um sorteio, cabendo
ao vencedor um prêmio
de 100$, (Cem mil reis).
A referida frase será repe
tida diariamente quinse dias,
no horário compreendido
entre 21 e 21.15. horas.
Encerrar-se ,á, portanto,

o concurso no dia 15 do
corrente.

A nova lei

Teve logar dia 29 a

cerimonla de inaugura
çãó do primeiro trecho
da grande ferro-via Rio
Negro-Caxias, de acen

tuada importancia eco

nomica e estratégica, de
cujos trabalhos está in- .

cumbido o 2 o Batalhão Redator: João Crespo Díretor-proprtetarío r HONORATO TOMELIN
------------------�---------------------

Ferroviario. Oficinas e edifício próprios
As festividades. que

constaram do P!ograma Ano XXIV.... Jaraguá
alcançaram o brilho que
era de esperar, a elas
estando presentes altas
autoridades estaduais e'

federais, oficialidade do
2.0 Batalhão, tendo vin
do do Rio, onde se a

chava, especialmente pa
ra assisti-las, o snr, dr,
Nerc u Ramos, interven
tor federal em nosso

Estado,
O trecho óra inaugu

rado atinge Itaiopolis,
cuja estação fci também
inaugurada, em come

moração tambem ao 4 o

aniversario de creacão
do 2.0 Batalhão Ferro'

Torpedeado o «Taman,
daré,.

Port Spain, Trinidad,
Colaborador: Dr, T. Ribeiro Pontes 30 (Uníted Press)

Rua. Marechal Deodoro, 392
- Encontram ·se nes-

_______
__

te porto 48 sobreviven-

S. Catarina .... N. '1.135 tes dum. n�vio de caro

ga brasileiro torpedeá-
do recentemente, Anun
cia-se oficialmente que
quatro tripulantes pere
ceram imediatamente a

pós o ataque ao navio
e que tres ficaram feri
dos. Pereceram Francis
co Teixeira, terceiro ma

quinista, Quintino Ma
rinho, cabo foguista,
Sebastião Elias de Sou
sa, tambern cabo foguis
ta e José da Silva Lei
te, foguista".

Informa o Itamarati, por vinha .esultando das a li I rnada e comprovada, até Brasil para com a Alerna- relaçõs diplornaticaa com

íntermedio do Departamm,! vidades f.1fl que os

mes'l
pub.icamente, pelo resulta nha, em janeiro deste ano o governo alemão, o go

to de Imprensa e Propa- mos estavam .empenhadc s do de inumeras e paclen- foi determinada pela sua vemo brasileiro obedeceu

ganda, qU6 o ministro das A existencia de serne I,-s investigações posição continental acima simplesmente a compro

Relações Exteriores enviou I'hante perigo foi confil-I A atitude assumida pelo de tudo. Rompendo suas missas expressos. assumi-

ao embaixador de Portu dos abertamente com os

gat. encarregadc dos in •
demals paises do contineu-

��i�I��b�&S:'�é��7�tena no�a

)oao �r:/
�.�-.'\

P-IeSII�o 1!���:�e�U�=ãJue�i���� Maj::.=:nto
«O ministro de Estado � Ih - .�� � Il c�itara Dor mt?tivo.s supe- Rio. 25 - Perante o

das Relações Exteriores � nore s ae solidariedade a-

cumprimenta atenciosarnen-
merioana. Teve, contudo,

coronel Candida Caldas,
te o sr, embaixador' de P tem o ataque. Refugiam se,

o cuidado .d_e proceder chefe do gabinete do
or decreto do govêrno 'I Substituiu as horas de

.

ist d O
Portugal e. tendo tido co d R 'bI' b d f' inut d" Quietos, desaparecidos,

com � correçao que sem mmrs ro a uerra, to-

h
a epu ica, aca a e ser. ca e, os mmu os e pa- '" -

.

n eoimento da situação em aposentado, no cargo de l lestrinhas" insipidas e.mar no conchêgo do "sweet apre pos em todos os seus m?� posse n? cargo de

que se encontram alguns coletor das rendas federáis, ! tirizantes, por outras de horne", continuam a pro-
tos e �m �ar, como tem OfICIal de gabinete o ma

cidadãos brasileiros que, nosso estimado redator- [recolhimento e construção, d
'

M"
..

E ri
dado ate hoje, aos repre-j , F r t M II O

residentes em França, na
uztr. ars e m�ls. ,pa sentantes diplomáticos do jor e rn o

.

ue er.

zona ocupada, foram de chefe, João Crespo' ra os entes quendos, para "Reich" aqui acreditados coronel Candido Caldas
Para a sua bíblica mo aquêles que, verdadeira .,

-
'.

tidos pelas autoridades a· déstia, "soa como expressão mente, os compreendem e
o t�atament� que lhes era saudou o rnajor Felinto

Iernãs e confinados em de muito mau gôsto, uma admiram, jogam, às mãos' devld� de a;;�rd�, com os Mueller, que respondeu
campos de concentração noticia como esta", na qual cheias, toda a capacidade

usos mternaClOnal�. agradecendo.
tem a honra de levar ao assinalâmos, com os têrmos I de seu talento creador. '

. f?e, resto, exclu.Idos, o�
conhecimento de s- eX:J. • , ,. , Eis o lado "grís' e a

indivíduos ,comprovada,
necessarlOS, incisivamente, c,

os fat�s ab�,ixo "enu�eta> o que de bom resultou prespéctiva aurea, dos poe-I
�ente envolvidos em ati-

dos, �ara o" qUaIS pede a
para as letras pátrias, do tas, que de fàto, o são vldade� centra a seguran-

aten�a,o do governo por-
I seu pedido de aposentado João Crespo, não é, não ça _?aclo,?al e que so, por

tugnes,
_

ria. pode e nem podia ser
ess ... mOh,vo foram d�tt�os,

O governo a�emao, des, Funcionário exemplar, I' excepção'., �s �u�orlda�es brastleJra�
de que o Brasil :omp8,u digno, progressi$ta, João Nós, que sempre gozâ lam�l� Inte�vIe�am} co�o e

com �I�� su�s _

relaçoes �t- Crespo, durante o tempo ,mos do seu convivio, de �ot,Jrlo, na
_

vlda ce, milha-

plom�h�as: �ao temllces:a- que deu à Nação, o me- 1 seus consêlhos, de sua sa
es de �lemae5 �esldent�8

do de acué�', com �m::"ç3 'lhor de seus esforços só f
béd6tia maHo ;the -deve ,nu. Bra::II, os quam conti,

d� rep�es�11!i5 �onf(a .clda mereceu elogios e ref�rêri ; ::::::: \\} mos d� conceito e aceita n.uam tr�balhando e nego

�aos b, aSI�eHO�, as, auto- cias de merecimento, em I I.. i::=:: ção de nosso jornal Seu clando h!remente como se

rml�au�llStr"tdot:s'l', t.e,"'ompalrSe�açda-oe suaA fmé adteerloaflil,cdiaO�.e das fun
I

.

2� '}::: nome - é uma bandeira,
as

I rel�ço�s com ,o seu

CA �" ..
1:1 I Bandeira da fé, marco in paIS nao tivessem S!�O al-

aos seus SUClitos aquI re- õ d b d
. dl'catl'vo de honestl'dade,

teradas. Ao.s atos nao só

ta ht A d t
- .• ç es - ura pre en a pa.j E hOJ'e aqui aJ11anha- d t

s e es. e cnçao ue 'd I' t
.." , dl'stl'ntl'vo de moral, e, so-

e provccaçao,_ como am.-
'd.l- b 'I'

ra um I ea IS a- JamaIs ali espalhou com requin b d
CI a;Jaos rdasl edlros nFa ZO' lhe intibiou o ânimo crea II tesO de perdut'ário seus ver

bretudo. nêle têmos um e:r 1
e .adgressaof �atracterll

na ocupa a 11 rança dor
' oásis de bondade coisa

S3 a eva os � e EI o pe o

marca o inicio da execu
. sos e sua5 prosas, do

rara e inestima;el nos
governo

_

alemao conti a a

ção de tais ame::íças,
mais puro quilate. tempos egoisticos e' ma nay��açao � a_té com o, S8

A qu'em quer que co' "Aspectos Ve�sos que, rodeados
teriáis de hoje. c�lfiCIO d� ,VIda de cJda-

nheça a msneira como fo-' d.e bnlhantes, nos mostra-
A aposentadoria de Joãu

daos br,as�lelro�, ,o gover

ram sémpre tratados os cafarinen ses" nam o fra�co valõr das
Crespo, foi uma perda pa

no _brasIleIro limItou-se a

estrangeiiOs no Brasil, sem pedras precIOsas, em con -

ra o funcionalismo· público resp�mder temando, ceI tas

Exceção de raç;! ou na L
A

A. t C t
•
fronto, ,c?m as centêlhas

federal. E' entretanto um med�das de garanha. sem

ciona!idade, repugnaria a- ,

emos cc spec os a a do esplrlto, com os lavo·
bem, p:ua' as letras: em

confISCO, com. �elaçãO a

ceitar 'aga de inicio, mes 'tne�sesll: que o �epart� r�'s �itados pela mente pri- geral, O poeta, o criti:o, um� parte m,tnlma �os
mo como simples hipo- �e,?o E:.tadual �e Esta- vI�eglada dum poeta, como

o ensaista, o filósofo" o be!1:> dos suditos �lemaes
te-se, H possibilidad,;, de il:tlCa vem de edItar é de Joao Cr�spo. cronista. e o homem do e ISSO t:"esmo á vIsta de

serem eX:itas as acusações
nos of�recer um e�(.'mpla,. E, avaro da sua tran, . "., terem fIcado sem resposta

. acima referidas, cAspectos çata�menses�' qt:ilidade, não quiz até Jornal, nada maIs, ter� a
os seus justos protestos

do selo .. O Ins.. Desejoso, entretanto, de at�a�ec� a propOSIta �esta hoje, reunir em livros, suas c�rcear os seus l�pU sos
contra tão brutais atenta

r"ssalv"r as r�sponsabl'jI'
e apa u, Estado N.aclOnal produções esparsas pelos' creadores, Agora, Joao

Cres do
I •

I t

t·t t· d Ad'"
'" '_ I '.' ,

'

I po conseguiu o que alme
s as maIs e emen ares

I U O OS ft... dades que assumiu peran
em qu� se procu�a, reve a� JornaIs e revistas, de todos .' "

.

norma;. internacionais,

vogados estuda te a conciencia internacio-
o Br�sl! aosfbra�lelros, E ��aqduea,drantes da naci�na- I��:�t����r so para a sua Ao ter agora c.onh�ci

a materia nal e, mais, os principias
uma o ogra �a o nosso, _ N 's o abraçamos reJ'u

ménto de que cldadaos

de ar jem moral e J'uridica Estade, mUIto bem �pa E que, Joao Crespo, sa- b'l
o;.

t t
brasildro8 foram presos e

nhada em que nada fICOU b d t t t 1 osos nos que an o o
-

,

Reuniu se, no Rio, esta a que sempr� obedeceu, "
'

, _

e o que e or uran e, . A" • condUZidos para o campo

semana, a comissão espe- nas suas relações com ou
fora de foco. �ubltcaçoes fastidioso, incomodo e a eSh:;amos e queremos, �os, de concentração de Com

daI do Instituto dos Ad tras nações, o governo
como e�sa deviam apare, ?brr�cido, tem a glória. As �r� �a���o� c�:ra�ão cere piégne e de qU6 tais mtl'

vogados. sob a presiden- brasileiro, diante da mã fé cer a mlUde para que me�· mveps redobram, o sar- i
.... didas se tornadam ex!en

da do snr. Eurico Sã Pe- demonstrada pelO governo m? dentro �os nossos It- �ásmo ac�mpanha
.

tO?� a i
Rod, Aug, Peno sivas a outros que -ainda

reira, para discutir a nova alemão, fez saber ao sr,
mItes, s� fique sabend?, linha escnta, e, a crIhca ge acham em liberdade na

lei do selo, embaixador da Espanha,
sem dUVIdas, o que so dos né,sciOs, ,nas banca.s A redação do "Corrt!io zona ocupada da França. o

O presidente fez uma tnCilrregado da proteção
mos. o que temos, o que de cafe, se enge em ca, do Povo" inaugurará, e'11 governo brasileiro não en.

exposição dos principt'is dos inleresses alemães no rep_resent�m?s na
I

comu tedra de. verrinas. Ata�am, breve, o retrato de seu re contrando para o' fato ne

aspeclos da questão, sa- Brasil, que as autoridades nh�o brasIleIra. E !or�, nos !erem, dilaceram, e, �ftnal, I dator-chefe, -,como, uma nhuma justificação, vê se

lientando a relevancia do brasileiras competentes, em Estad�s .

que, m,:r�e do Infames, negam o �alor de h?menage!ll ha mUito de farçaào a encarar a hipo·

problema, O sr. Oto Gil. diferentes Estados, esta proteclontsmo polItICO. de quem - em realidade - Vida, e �o agor�, oportuna. tese, caso não lhe seja da.

como um dos membros da vam dispostas a lhe fad antes de 1�3�, ��rovelt"'-I o tem.
. . ,

No mes�o dia, um gr�- da uma solução tanto

comissão do Ministerio da litar os meios de os visi ram e se dIstanCiaram so- Um esplrlto eleIto, a po de amIgos, oferecera, quanto passiveI imediata

fazenda encarregada de lar, afim de certificar se
cial e economicamente dos principio sorri. Depois, o um .almôsso intimo, ao ins de tomar por sua VEZ'

rever a Id, Esclareceu to. pessoalmente da improce, outros, se sa'íb� tam�e� fel da injustiça,. começa a pirad� poeta e destacado bem a co�tragosto, as me'
dos os pontos debatidos e deneia das àcusações con �ue *Santa C:tartna nao e am�rgura�, e, so, um� te., Jornalista, didas que lhe forem su.

os resultados até agora tra elas levantadas, 'i e- qu� ,se pel1�ava, o que nacldade Incomum, nao Ie.! geridas por essas circuns

obtidos. xemplo do que fizera na
se diZia, o que se apre va ao desespêro, os fortes,

,

,tandas,

O presidente, afim dr: Ilha das Flores, onde ti- goava.�
, , .

os s!mpatizados, da deusa Condecorado o ai.. o ministro de Estado

facilitar os trabalhos, en vera ensejo de ouvir os S�nta. Çat.afl�3 e hOle, PoesIa,
� mirante Aristides das Relações· Exteriores

carregou os srs, Oto Gil e proprios suditos alemães
n:i admmlst,açao de, Nereu Mas, estes mesmos, sen-

G ilb muito agradeceria ao sm.

Ab!lardo da Cunha do es {�exprimir a sua satisfa Ra�08, apenas aqutlo que ,'U em
.

embaixador de Portugal

tudo d8s dispositivos da ção pelo tratamento que havl�. de ser dentro do
O A

RIO, 28 - O embalo se, solicitando do seu go

lei que interessam o co· recebiam, como continuam Br�sl. f t
r. lva ro· xador do Perú junto ao verno o obsequio de Ie

me\'cio, o snr. Genara Vi- a receber. _

crença no seu u uro Batalha nosso governo, sr. Jorge var o que precede ao co-

daI Leite Ribeiro dos ex- ,Um unico criterio guioJ �pa�g!enoa����Ç�'o ���q�: Prado, fez hoje entrega n1hec!menft? do gcvern?
tratos de conta corrente 6 as autoridades brasileiras MEDICO··, a emao, rlsasse a neceSSl'

dos requerimentos ás au- ao tomarem, no Distrito nascaram nesta terra santa ao. almuante ArIstides dade de uma pronta res'

toridades estaduais, reser Federal e nos Estado$, as
até no nO"le, �'a cha�a CIRURGIA, PARTOS, MO- Ouilhem das imignias posta,

vando-se o prtsidente á medidas de que resultúu sagra,da, 9�e ,cna energIas LESTIASC��A����ORAS E da Grã Cruz da Ordem Rio de Janeiro, 22 de

inddencia do selo nas es-I a detenção de sUúitos ale e forJ� mlcI�ttvas, do Sol que Ih foi con - julho de 1942,:t Werner Oosch

d I' d
-

d ,AssIm, fOI com prazer, DOENÇAS INTERNAS E
•

J e Diretor Comercial"
crituras e a lenação e maea: o o grave pmlgo

com muito prazer mesmo, TROPICAIS-DOENÇAS DA fe�lda pelo governo do -----------

imoveis, para f: ordem publica, que
que lêmos cAspectos Ca· kTk�ENT��A8����8�L Perú. ·-.-n-s-f-j-f-u-f-o--R-o-.:-b-a-'-L-o-u-r-e-s--·

Ouvidos _ Nariz _ Garganta _ Olhos- Dores de cabeça rebeldes
tarinrnses', E gratos ao SÃO JOSÉ Oferecendo as insig'

CLINICA ESPECIALISADA Depa�ta,mento Estadoal de ATEIDE CHAMIDOS A nias falou o embaixador
Estahstlca pelos momen·

SADALLA AMIN - tos de sadio entusiasmo e QUALQUER HGRA iperuano,
a que respo�-

arguI o que nôs p - deu agradecendo o mI-

Consultas em LAGES danou.
. nistro' da Marinha..

'

Assinaturas: Anual 20$000 Semestre 12$000

.... Sábado, 1 de Agosto de 1942 -

Detenção oe brasileiros na zona ocupaoa oa França
Nota do Itamaratí ao governo' português rogando providencias contra o ato arbltrario

dos alemies mandando 'ao campo de concentração brasileiros residentes na França

Outro brutal aten"
tado contra a na"

velação brasileira

MISSA
pelo restabeleclmen
to do Sr, Presidente
da Republica
Esteve em nossa reda,

ção, sexta· feira, a Snra. d.
Leonor de �ouza Neves
diretora do grupa escola;
"'Abdon Batista">, que veio
nôs convidar para assistir.
á missa que os alunos do
r�ferido estabelecimento
mandam resar pelo resta.
belecimento do Snr. Presi·
dente da Republica. ama·

nhã, na Igreja Matriz. ás
10 horas.

Bibliotécado
Forum

O sr, dr, Tiago Ribeiro
Pontes, digno Juiz de Di,
reito da Comarca, recebeu
a seguinte carta da impor
tante firma «Industria de
Calçados Oosch Irmãos
S, A..". que a seguir trans
creVf>mos :

«Em resposta a sua a

mavel comunicação pela
qual V: S solicita a con

tribuição da nossa firma
para a organização da bi,
bliotéca nesse Forum, afim
de que a mesma possa
contar com os volumes de
Direito indispensaveis pa
ra a vida judiciaria nesta

•

comarca de Jaraguá, junto
nos permitimos remeter a
V. S um cheque n: 13.184
por valor de Rs 100$000,
contra o Banco Inca desta
localidade, rogando-lhe te
nha a fineza de destinar
essa quantía para a fina
IiLiade que se persegue.
Outrossim, anexo envia

mos um exemplar do vo

lume XXXIII da Revista
da Faculdade de Direito
de São Paulo, cujo fasci
culo II, por ser interessan
te, é cedido a esse Forum

pelo nosso cunhado Snr.
Fernández,
Ficando, ao seu inteiro

dispôr, somos com estima
e apreço de V, S,
attos e obgs,
INDUSTRIA DE CAL

ÇADOS OOSCH IRMÃOS
S, A.

Exclusivamente: para molestias de olhos, o�t'lJidos,
naris e ya1'yanta,

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fone, 3�4. JO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital de la. praça
: ,,O Doutor Tiago Ribeiro Pon-

J tes, Jl,liz de Direito da Comar
êa dê Jaraguá Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da
lei, dc:
faço saber a todos que o

presente edital de segunda pra
ça com o prazo de dez dias
virem ou dele conhecimento ti,

.
verem que findo esse prazo ha
de ser arrer_natado, por quem O Pre!eito Municipal de Jaraguá, Da cünfor
mais der e maior lance oferecer, midade de disposto no art·. 50 do decreto-lei n.no dia 5 de agosto proximq
vindouro, as lO horas da ma' 1.202 de 8 de abril de 1939;
-Ilhá, os bens penhorados a Rei- Decreta:.
_)loldo Konell. na ação executiva Art. 1 (} _ O Município participará ao do Con-
fiscai que contra ele move a �.

N I d E ifazenda do Estado, a saber;
vemo aciona e stat stica Municipal, a rea-

to) - Um tem:no sito nt'.te !izar·se na Capital Estadual, entre o Governo
Municipio, á Estrada Rio ds Ser. Federal, de um lado, reprósentaào pelo Instituto
ro, com ;IS confrontações de Brasileiro de Geografia e Estatística, e, do outro,direito, contendo 1'. area total O Govêrnv do Estado e di' tOdS8 as Prefeiturasde mais ou menos' 185 361 flle-
tros quadrados, avaliado em Municipais desta Unidade da Federação, na con-

�:OOo$OO(). formidade _ do disposto no decreto-lei fed60ral
CUjo.bc_m constante do au�o D. 4.181 de 16 de março de 1942, - bem assim

d.e avahaçao e auto, de seques- do que consta do decreto estadual fi: 2.217 de 6t, o dê folhas dos autos de re" •

ferida ação executiva·, serão Ie; de maIO do mesmo aD(I),
vados em segunda praç,l pelo I Art. 20 - Para os fins do (;onvênio em
valo: de 1:600$000. (um. cont? causa, '1lR fOroJh de. legislação em vigôr, ficam
e seiscentos mIl reis), iSto e,

I
ut d 1 d ri I ·d d.

com ° abatimento legal de 2('/.
O o�ga. os p en.os PO eretl, - como ue ega o o

s;Jb�e o va}or total. da avaliação. MU(lIC�PlO� do dIretor geral do Departamento da.8
AS�lm s�ra o rdendo bem amo MunicIpalidades, o qual poderá convir na estJ
ma�ado por quem mais der e pUlu.ção. ctl' toda.s.. 8S cl6u{ijula� _ 1l8c'8saárias a08

•

maw" lanc� o::ferecer, .no dia,. i;bJ'ctivo8 da lei bem assim suhscrever o instlU-hora e lug ,I' aCima menCIOnados, I - .

'
. . ..

podendo,. m{smo,ser ex�mina; illtlpto ",d!!. C?;.�_V!�!�, a cl!Ja pleqll� ft, Imbdlfl a.. e,.,a.
do por quem Itlteresse tiver,? cução_ o. Göverno lfünlclpal _ proverá no pro-

_
;::J Cf"" ';.. � .;_�_J; it_iL i 4f; 4; t)3������������=�=����=�������=����="'" ""=��",,,====�="'==�

Edital de ta. praça Estrada Rio do Serro, onde se milnovecentosequarenfa oi•. prio ato dä respectiva ratlfIcaçliö- ...·de"'-acÔTdo

BANCU INDlfflTltlA E COMERCIOacha localisado dito bem. E pa-' Eu, N:JW;F}.'an�,e�ri'lãoo.ubs. com o _ que ficar assentidO; '. '" I �:;l; I·' .

...
.

-Ó,,

--

,

O,D?utoci)�ia� RtbetliJ�' _·.q'!e.chelil'etä1<Jtoü* ao co: q:evi. {!8sina o) i� .�eiro Art. '.':1o _ Rey_.. ogom an 88 .díeposíeõee em
" .�tes, JUIZ de Direito da Comar- nhecimento de 'todõs; mandeí Pontes � Juh de Dlreltl t. Es. � _

u- s:K> y
,

ca de,Jarag/,lá; Estado de'!! Santa pas�ar. o presente edital que tá c0l!forme o ori�Íl\IlI, !Je que oontrário. t'
.

. J

DE SANTA" dAliTaA"R:('lA· IS' A�C�t�"" B"}"• ._' forma d: �f!�1��dg;F��!��r:�'1 dOp,��;',�y'�t.� d� 1� de 1���lelt.r. MUD�:::o�e::i:::·��:.::.::rmOlo: � '".. '.'é' �'·'.·.Ü.-r· i,. ,

U, �.. ,I I •
faç(( 8�ber a tod!fs 9uerp pre� .

R ... t S -
-

sente '�Ital de prisma pr{lça.; dois, dias do mez de julho de .
eu8 O aDS

CAPITAL 'SUBSC'RITÚ E !REALlZAD<D 6;1;>00:000$000

�:il�:.����1�.6��odià:��:ei EDITA.L O pr�t�itoD������i\�! N;8�:gUá:';'n1f eon-: �.: �·A.cên,�,â: :·JARJ.\611A'
ser arrernatãdos por quem rnais

.

O Doutor Tiago Ribeiro Pontes, Juiz tormídade cio dispost,o ao ,sljtj, .5 do liécr�to-lßi P...l fmilu.: tOI:r·dllp )1�15": - C·á'lla 10�' End: Telegr ·IICOd�r e maior lance oferecer, no reito da Comarca de [araguâ. Estado de n, 1.202 de 8 de abrJl de 1939, e devidamente MI- .

"�,, . .lP JI I! U
'.. "

•

,

•

���r�� �� ��O��;a�)f°d�m�a;�t Catarina, Brasil, na forma � .. leí, etc. _, torlzado pelo Sr. Presidente da República, . I . M A T R I Z: I T A J A I
ás portas do Edificio do fortim, Faz saber a todos os que' o presente edital ;.. DECRE!,A:

...

�
r-

., Filiais em: Blumenau, Brusque, Florianop�lís, j�invile, Lages{IS bens penhorados a Artur virem, ou dele conhecimento: .tiverem que, em Art. 10 _- FIcam Isentas de 'quaIsquer IffipOS- e Rio do Sul; Agencias em: [araguä, Caçador, Crecíurna, La-Me/doia, na ação executiva que VI' t d d '" t d tos ou taxas municipais, S8 exibições uúbllcas guna, Cruzeiro, M.af.ra., Perdizes, Rio do Peixe
-,
, São Fran.cisco econtra ele move neste Juizo r u e e nao se encon rar processo prepara o t"

T b
-

S b A A á I a I H SEduardo Kellermann, a saber:..l uäo se realísars a terceira sessão do: juri desta promovidas pelai eutldades desportivas filiadas u arao; "!'r: genczas e.m:. rara�gu, n ,pa, amonta,
..

ae

'i di-
....

-

Ih N·· I
- [oaquím e Tijucas: Escritorzqs em.: Concórdia, daspar, Taiö o

lo) Um terreno sito á Estra- Comarca, marcada para . o día 1. de Ago�to díreta ou n retamente RO Couse () aciona de Urussanga; Em inst,' Canoinhas, Orleatí5, S.Gt'àndee R.Negrinhoda Itapocú, neste município, Ia- proxlme. víndoum. ,E .para que chegue 1;\. noticia Desportos.
.

..

:
_ " . .

zendo frente nos lotes n.rs, 'h' d bll .
Art. 20 _ Este de?reto�l..o.l· eutrarä em �I·. Faz todas as o�e,r.aç�s.,; bancarias n,o PaIZ,8'24, 825, 826, 827, 828

.

e 829, ao conhectmento O pu co mandou passar o " '" "'.. u. r-. T'
travessão dos fundos com terras presente edital que será afixado r.o lugar de gOr na data da sua publícução, revogadas es dIS' cerno cobranças, descontos e- caução de títulos de ex
de Emílio Mayer, -extremando costume e publíeado pela ímprensa Iocal. Dado posições �m contrário.

.

portação � outras operaçi-es de credito; qasses para
de um lado com terras de Fritz e passado nesta cidade de Jaragué, aos vinte e. Pref�ltulla Municipal de Jaraguá, em 19 de as principais praças d{> piz. m!fdi lot·; taxfls modica<;.Vogel, e de outro lado com ter-

um dias do mez de Julho do ano de mil nove- Junho de 1942. ," .

���d:a?e�m��o �9��êo�ra;�:r�lf� centos ('1 quarenta e dois. En, Ney
-

Franco, es.
1 ass.) Leonidas C. Herbster I ABONA EM C!CORRENJ1ES OS SEGUINTES JUROS:

quadrados, avaliado em 10:000$. crivão, O subscrevi. Esta conforme o original, 'Renato Sans A disposição, sem avisO', Icom retiradas livres
20) Uma casa de madeira cons- do que dou fé. _ i para quaisquer importQnci,rs :2 %
truida no mesmo terreno; avalia· Jaraguá, � de Julh'o ',Ao .1940 j PORTARIA N.: liSO

'_j'
Co_rn aviso previa (retiradas diaril:\.'ii até t:OOO$) 3 %

da em 500$000. 30) Uma ba- �..-u'<O �
I (

.,

lança grande e\ dois petos de .' O escl"iv&o .� O Prßf8ito MUDicipaf de Jarsguá, na cor!- f)('(JDsitos PopulilHs Limitados até lO CODjtos)
om qnilo, avaliados em 150$ood, NEy Franco formidade. do disposto no 8rt. 50 do-' d6eret'1-lei depositos injciais a partir de 20$000, sub
40) Um balcão, avalíad'O em n: 1.202 de 8 de abril de 1939; seqllentes Cl partir de! 5$000 4 %
100$000, 50) Uma pratileiral, ' I

D.etermina que nOB requerímentos sobre COSo Prazo fixo de 6 meses ,5 %
avaliada em 100$000. 60).. Trez Prefeitura Municipal de Jaraguã , /caixões com t'ampa, avaliados I trução ou reconstrução e demolição �e�erá CODS- Prazo fixo de I ano 6 o o
em 100$000. " I Requerimentos despachados tar o seguinte: 05 -juros -são pagos ou

-

capitalizad0s' semestralmente
70) - Trez adorne s. Ilvaliar MÉS DE JULHO a) _ nome d9 propr'e.tário- do prédio;dos em 100$000. 80) Onze ces- b) _ localização do prédio', 1

A economia é a bClSE.\ da prosperidade
tinhas para pascoa. avaliadas Diã 15 .

em 5$009. 90) 21 vasos de bar. 4143 _ Maximiliano Lischka _ Requer. li- c) _ qual o firn a que se destina constru- Deposite as suas-economias no

ro, avaliados em 10$000. 100) cença cOQ,struir casa de' madeira-á estrada Cs. ção ou reconstruçäo; Banco Industrià e Comercio de Santl Catari?,a S/ASeis ,'P,Iloeiras, a\�iad:ll� e!11 minho Pequeno _ Como requer' .;
, ! d) _ especificação do materi.-ll;10$000: 11 ô} :__ 1'8 l:hapeus dI,! ) I d

.

palha, avaliados em 10$000.120) 4.169 _ Turi Mahfuq ........ Reguer licença (Iara
e _ numero' tota os pavunentoB;

16 vasinhos de vidro, avaliados laurilhao .. e impermeabilizar fP&red�B de dois f) - Bi tem porão ou Botão habHavel; lII'l.rwI'Wr:3"'E:'"1r::ii1r:ii1"Or:iillArlIr.:-lrlEr:iill'Wlir'1"'lir'1nem 10$000.130) 6copos para o· quartos de seu predio Ir•.79 sitô â,�Avenidß ..ßr.- g) - a.rea de cnda pavImento em metros !::..J1...3L:!WIIIE:...IBt.I .... IdIL:! .........aJL:!LiaL:! ....E:...Ia.i...
vosj avaliados em '5$000' 140) tuBQ Vargas _ Comn requer.: 'quadradüfJ;., � PI' #I �Duas espumadeiras, avaliapasem 1 i I h)· - arett O.'CUnH.

.dtl peIn nréllir" lir'1 a-u' O Herln" E:"l2$000. 150) Trez batedores de' 4. 74 - Re no dio Rsu _. Requer baixa. im- i-' aJ ., ai
ovos, avaliados ew2${)O,0 vesto sua hipo.téca de 1'1'13: _ 14:160$0 _ Como i)' - ar€�.,total de ter'reno onde o mesmo 11:41 II!]160) 34,pacotes, de sementes, requer. ti'"" t'

,,' r· foi edificado, cOln um ligf:iro croquis &_ lapis; ; .. <;:aixa Postal29 - Rua 15 de Novembro 808

��il:=�o;:ter� f�!���':,���L��n�� 4.1'f7 _ Rudolfo Ehlert lL Requ'N' tfaDsferen-
xas',

j) - sr e*lste construQõ,e�. se����fi8S ane I, � 91umenau _:Santa'
.

Ca.,tarina· '. �
. tm 1$000.180) 1.700 gramas de OiD. paru Rudolfo Me.yer imposto séu estabéJteci "

NI
,ai

bicarbonato, avaliadas em 1$000. mento comercial sito á Av:enida .Getulio Vargss, Não se aplicam estafl' (xigericiás,_ás edifica· I
L:! Tintas e vernizes ",.,. Materiaes iJ

.190) 2 quilos de"confeitos, avalia· n: _ 498 _ Como requ8!':3 ,!>- ções secundariatiJ, com gtil'ages, dê'poSito8 de Ie-I [;i. . �
bdosl eh� Ih$OOO. 21�od) 9 qUil50$sOOdOe Dia 17 .. : II.' Ilhas, baracões, engenhos, galpõeS; .

alpendres, I�' para pinturas em gera. n
o ac ln as, ava la as em • c8vala.ripßs, reformas de �ach8das, aumento' de!' LjL3 iJ'"''llo) 8 qui os de bolachinhas, 4.1L6 - Rupolfo Meyer·;.L Requer alvará de Y

T- b"Eötlcia" avaliados :'$000. 220) "Habite-ee" para sub locar a ca-sa n: ] ]9, sita á de dependencias ou qURlquer reparo ou concef- lotas em isnagas3 q..lilos je Maizena, avaliados rua D. Pedro U, de l(f)fopríed-âd'ij "de Ottilia Rubin! to que não modifiqUt.!, u{)taveh.nente, a planta ou I � , �

:�li���0��2��oo�.m�4�s)ca����1a - Como requor. ",1 estrutufil do pr·édin.
.

.
.

'.

II � para artistas iJ
Ú' , Cumpra.. -:se .,' BP'! r::iiI

gramas de rolhas que a\fllli�da� r �
.. f"_J r..-

em 1$000. 25_0) 29 garra/a'!> va- Dia 17 ,.,.l
:\,' J'unhOPrdeefelIt9u41'2a.. �Municipaí de JarLguá, em 22 de

II ��f.il!liJ���iJ�[;;iOL.iiil�(;;i�[;j���Pl:tias. avaliadas em 5$000. 260} 4 ]83 -- Henrique B'ecker'�- Requer licença18 quilos de ca-l,- avaliados eill '?; lé
- R8S.) L.eooidas C. Herbster I3$000.270).":'" 13 dobradiças er

COnstr:1çaO maoso () geptiltura Hedwig Borck
. H t I B kseus pertences. avalIados, em Becke::'-;3 colocação resItectiva .inscriçãQ- ,.: Co- i O e e c e r '

.10$000.- 280) - 180 gr.amas de. mo requer
?O'�TARIA N: 131 : R . C I E""

�

d , J' S·. O Prefeito Municip!ll dB .Ju.r·aguá, n0 confor. i ,ua t:. mi 10 .JOur an aragua do uI
.papd, avaliadas em 1$000. 290) 4 ]84 LUI"Z SatIer· Reou" II' .. ......

I. 3 qlfilbs, dt alpiste,Lavaliadosem
.

_

,
-

. '1 d' c.t3ll-ça para midade de dispusto no IUt. 50 do -d�:creto lei n:
I
Está situado n1 mdhor ponto da cidade. Quasi vis'á·

1$000.300) Um funil pequeno, estabelecer.,se .CO� carpinrMià" -â tlstra(j!:Íl" Ri(J 1.202 de .8 de ab.rH 1e 1939; ,i vi:; á Estação furea. Dispõe de ol!mi:s acomoda-
a,aH �dfl,--em l$opo. 31{» Duas Serro - Como requer. D L Z II

I

'càüeii&� de palha, áV�1liàJa�s; "em 4:185 ::_ Adolfo Ramth1ilh, pôr seu filho me-
- . eSlgna U1Z ac.e li para rei�ponder pe.las! ções e oferece o maximo conforto ;�os srs. bospcdf'�,

1$000. ., . ". nor Ricardo _ Refluer translerencia para Ca- ttund9ões. de ct1.l'cereiro de! Cadela Publica,

enquan-I,
.

Banhos quentes e frios. ..
320 Uma ':lalança marca "fl- semiro Malinsky, imposto seu terreno sito á e"'-

o .urar ES feria$ concedidas 80 encarregado HIGIENE - CONFORTO -

PREST.EZALIZOLA",avalhdaeml:ooo$ooo; <> efetIve L' h d O'b á
'

33 ) U trada Poço d'Anta, zona rural _ Co.mo requer.
. -. !n a e UI us porta Preços razoavels.o ma biciclda m a r C a

4186 H B h R t f' COMUNIQUE-SE I Proprietario: Carlos Albus.
.

·��0�fo��f��í·��.\�;2�is�;o�fJ1 .
_ ugo ruc

. e'qu6r raDS erenCJ8 Prefeitura .\1unicipal de Jaraguá, em 23 de

I'Dr. 'C'K7aldemi..n Ma"'urechea. cujos benSicoostantes cto auto
8eu nome imposto t(lrreno adquirido de Matil e junho de 1942 YY &AU"de avaliação e auto de penhor�
de Afuuso Guse, e sito á estrada Itapocú, züna ess.) Leonidas-C. Herbsterde folhai, serão levados em pri- rural

- Como requer.
_. ,

Mmeira praça de hasta publica 4.188 _ Leopoldo Wulff _ Requer traDsfe- PORTARIAN.' 132 I edico
de venda e arrematação pelo reneia seu nome imposto sobre caminhão adqui-válor total de·12:222$000 (doze rido de Teodoro WuUf _ Como requer.

O Prefeito MUDicip�1 de Jarsguá, no uso de Consultoria e residen::ia: - Rua Marechal Deodoro
contos duzentQs e vinte e dois suus I1.tribuições, etc ..
"mil reis' ASiim serã@ 05 refe- Dia, 20 Alt I"ridos bens arrematados v por 4.172 _ Ar�ur Borck _ Requer vistorIa 13

erca fi esca fi de ferias de Guilherme Atende chamados a qualquer hora do dia ou d,a noite

quem mais der e maior lance alvará de ":Habite-se" d�1 sua casa n: 141 sita á Haering, Fiscal-auxiliar, marcando-IHl para o mês
"oferecer, no dia hora e lugar a-

rua D. Pedro II _ Como requer.
de Dezembro do corrente anl).

cima mencionados. podendo os Comunique-sHmesmos examidados por quem 4.175 - Reinoldo Rau - Requer licença cons Prefeitura Municipú.1 de Jaraguá,!��:{t���� �:�[ic�,mOJ1�!o:e��h�� truç�o calçad� fr�nte sua casa n·. 597 sita á rU!l julho de 1942
depositados ditos bens. E para

PreSIdente EpltaclO Pessôs --'- Aguarde oportuDl
que chegue a noticia ao conhe- dada, visto o meio fio 6xistente não estar de a

cimento de todos, mandei pas- córdo com o alinhamento da rua.
,sar o presente editaI que será 4.]82 -- Marta Benz - Requer alvará de
afixadono lugar de costume e "Habite-se" para dois quartos -no Botão habitavelpublit:ado pela Imprensa local.
D"do passado Inesta cidade SU8 casa n·. 32 sita á rua. Presidente Epitacio F • B R I'e A

d� jaraguá. aos vínte e dois, Pessóa -:- Como requer.
dias do mez de julho do ano 4.187 _ Sonnenhohl &: Ja.nRStm - Requerde mil novecentos e quarent .. licença abertura fabrica de ladrilhos de cimento Ie dois. Eu, Ney Franco,escrivão

Io subscrevi. assinado T i a g o á rua Cel. Procopio Gomes de Oliveira, 1079 -

Rua Rio Br;,?nco, 964 Jaraguáffibe�o Pon�s-Jnizdernre� Como requer. ����������������������._��������
t�" Está conforme 0 original. 4190 - José Kacharowsky - Requer lieen·do que dQU fé.

çe. nonstrução casa madeirá á êstr!l.da Rle Novo,
ZOlla rural _ Como requer.

'

4.191 - J,:ão Batista. Rudolt _ Requer trans
ferencia imposto seu terreno SitL á rua Mal.,
Deodoro da Fonseca, para, João Marcatto _ Co
mn requer.

4193 - Reinoldo Rau - Requer licença de- >

molição casa n: 453 sita á rua Rio Branco t,

cancelamento respectivo lanç&mento Imposto pre·
dial - Como requer.

Secretaria de Prefeitura Municipal de J,.lfaguá, 20
d� Julho de 1942.

GRANDE EMPREZA. AMERICANOPOLIS
Séde em SÃO PA.ULO

Rua Senador Feijó 11. 205
8.0 andar

Fundada
Resultado do

Dirf'tor . Prcp. iebrio Agencia no Rio de janeiro
O

f-lua Ramalho Ortigão n.9
r. Afonso de O Santos 20. ?ndar

1em 1921 C-!) ti P:Jente No, 32
sorteio reaHsado no dia 25 de Julho de 1942

PLANO MA�NO·· mens;ilidade 5$000 I
Numerações prt'middas:

CONTEM

HORARIO : _ D1S 12 ás. 15 n Sabado<:': 9,30 ás
...
ll

FRACOS E ANÊMICOS r

Tomem:

Adolf Hermano Schultze

VINHO CREOSOTADO I
"SILVEIRA" I

Bmpregadt com êW .. : ITosses
. í

Resfriados
'

DE MOVEIS Bronquites
Escrofulose

.

Especifdidadt.s em bancos escolares.

É UM GERADOR DE SAÚDE.

Jaraguá, 22 de Julho de 1942
, ·0 esprivão

Ney Franco

,.Cl\LCê\DOL
,

ALUGA-SE

'MM8ÉM EM VIDROS DE 3 1AMANHOS

,I Uma CB.SI:i (J. :;,ua Ma

I recbalDeodoro (fundos).
Tratar com

,

Engenbo Rau LtJa. 1

Ren2to Sans, Secretario.
INDUSTRI:\ DE C·' lÇADOS

GOSCH IRMÃOS S. f\.
l .

J/')\R�GUf:... - fl:\NTL\ CL\T,t\f(! j\1�DECRETO N: 44 .SANßUENOL
-�-------------�---��---�-��-'"----

oito elementos tônicos.,

1.0 Premio: 9661
N.os 10. premio 662 Um imovel. no valor de

3.0 premio 65õ 100:000$000
2.0. premio 292 Um imovel no valor d�
3.0 premio6sõ 20:000$000

Arseniato, Yanadato,

Fósforos, Cálcio etc. I

TONICO DO

TONICODOS MUSCULOS1.0 Premio:
J

1191
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães'
que ('riam,Magros, Crianças;
raquítkas, receberão a to":_'

_
nificação geral do organis.:

mo Com o ..,

Sanguen�i' I
4.0 Premio:

4.0 premio 120 Um imovel no valor de

3.0 premio65õ 10:000$000
».0 prJtnio; Imovel no vai�r de

3.0 premi065õ 5:'000$'0'00
• �I . H Centená 66� 100$000 - eentnll 226 50$ .1

,

... Un dad�.2 Isenção na mensalidade de julho
_' O scrte(�'do m�� de ago�tO':rff�liza-I):�á-�-ll9--'iia-Q9---,\I .. �. ;r""",,,,.......---.oI!�.)'!'I...jIi.i....'

96S0

1�10

S.o Premio:

.... :1;:.
-- -"""��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mt:lINHD
J � I N�I Lt �Jor"V�:.';x�TAP�A���rl"-;lO- ..

[]E:MD BD D
to��

·Ginasio ParthBnon ParanaBllSB
(sob inspeção federal permanente)
Diretor : Dr. Luiz Aníbal Calderari

Ruá Comr Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná

_ Estão em pleno funcionamento as aulas de

admissão á Ia. série do Curso fundamental
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste

curso são GRATUITAS. E

I'aculdade de Comercia do Paraná

(ESCOLA REMINGTON)
Flscalisada 'pel(,1 Governo Feäerál

CURSOS: Propede1.�tic0r Perito Contador e Au'

}l<iliar de comércio. _. Internato e Externato

.,;"1'

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

FarlDBcia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimento na praça e oferece
SEUS artigos á oreços vantajcsos.

.

Rua Marechal Deodoro, 30 Jaraguä

Este aluno habilitou-se em escrituração mercantil,
calculas comerciais, portugues pratico, direito c�m.ercial,
correspondencia, em sua casa com 4 Iivros especla�l�ados
que dispensam o professor por ser de uma íaeílidade

jamais vista, A verdade seja dita: sou professor ha l!1ais
de 20 anos mas nunca vi isto, é verdadeiramente Iormida

vel! Peça prospeto, com toda. confiança. ao P�of. Jean
Brando, R. Costa Jr. n. 194, Caixa Postal 1376. Sao Paulo,

Escola devidamente registrada por quem de direito sob.

n, 548 em 1918. habilitou já uma geração de alunos e to

dos estão trabalhando- Junte envelope selado com seu en

dereço bem claro. Os preços são I,!lodicos e e!" p;quenas
prestações Não perderá' nem tempC? ftem �tnhetro! Se

habilitará em 4, a (} meses tendo di! eito, no fim do curso,

a um Certificado de competeneía.cojn Q f!uàl, d� contoratl
dade com a lei bem clara, p�dera coftlptovar a sua alta'

habítitação.

......,
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. DESPERTE A BIUS
. DO.SEU FIGAOOJ:

SealCaI�-E Sa1ta� ..
Cama Disposba Para Tade

Palace Hotel
r t

':I

Sea. fia:atle d'f!!11i4 derramar; di-ari..
...ate. ne eatemalrO. UDl Iitlo;de biliJ,;

ISe a IdUs não corre liTremente, 0.'
alimentos ltio. Ião digeridos e apodre
cem. O. g-azeo incham o estpmago.
Sobrevem a prfsão d" ventre. Voe.
sente-se abatido. como Que

env�ne-. IInado. 'I'ude é amal'110 e & vida é um

martyrie.
Uma simple!! e!vaclUlcio nã'1 tocará .... ......._

a causa. Nada Ia&- $)'-'0 as famosas
Pillulas CARTElil.S para o Fígado.

----:...:...;-'----'-"-::-..,..,-----....._-�---.--��

para uma acção certa. Fazem correr
livremente ""se litro de bilis, e v"'�ê
sente-se disposto para tudo. Não cau

.!am damno; são suaves e contudo são
maravílhceas vara fazer a. bilis correr'
Iivreme .. te. �eça. ;lO Pillulas CARj
TERS para o Fígado. �ão acceite
lmital)Ões, Preço 3$000 '

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

Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos quartos de apartamentos. com agua
corrente, quente e fria.

Elevador - Frigor/lieo Casinha de l.a ordem
Salas de amostras para os srs. viaiantes

Automóvel na Estação
C U R I T I B A \� PARANA' BRASIL

!J

-:'I t, I.
- i

Compra.os de divérsas qualidades
c � I .:,'. "" )

Trator com o

SOC. IGUASSLJ,l [TOA.

Compra-se:

RIS. MOLHA

Falo com
.

ex...

periencia

, ptiniuerst::/."
para iluminar leu lart sitio, fazenda, etc

Funcionar seu radio, etc.

Papel velho de qualquer e�-
pecie. I
Informações na «Típogr afia

Avenída-. Av.GetulioVargas, 350

,

O anjo protetor de seus
é a

Lombrigueira Minancora
Vermítugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

. Serve para qualquér Idade, conforme Q .J)
1, 2. 3 e 4.

Proteja a saúde de ·seus filhos e a sua

própria! Evitará mui�fts doenças 13 poupará
dinheiro om remedíos.. .

Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGUEI.
RA MINANCORA" para seu íílhínho.

E um produto dos LABORATORlOS "MI.

NANCORA" - Juinvile
e

I

iia II _

Peçam d�monst�"ações aos Distrtbuíderes :
,

Carlos Hoepcke S. A.
; MàtriZ: fLORIANOPOLIS

...

FiliBes: BLUMENAU. JOiNVILLE :CRUZEIRO, LAGUNA,
I') mn. ,.' 'SÃO FR'ANCISCO - Mostr uariö em TUBARÃO

•
� ,

I 'I I" ...' f ;" �
", II' f .'1n

� EP.d.W:fO,.., ttjl!grafico : «HOEPCJ5,:E.

_ CAIxA. POSTAL n� �4 .

Rua M-anoel L. de Andrade,14
TELEFONE n. 155

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esportes rãou.-:.;.;sã;'-WESTFALiNTll"COrrfl.to" .

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

III II O RO Seléto virá â Jara· uma. difusão maior da.

I
P a r a seu coo.. No Centro da. cidade, prol_Cimo III

10guá. cultura do seu povo. 'de todasas emprezas de ónibus Da alta chapada o rio espélha o céo, a p1'umo,;I' t d Isameute da forto e soce·o
I d III

E cae, diluindo o a�ul daS aguas, ao nascer...Eltão bem 8,1111n a as mas,
. pre? III ., e auto-viação para qua quer es- Viveu um tempo enorme entre o ardor e o [umo8S nego:1iaQões pU8 que maneira ue selecionar

e bOI t' d S h V" an t e S Das aldeias do bugre. Estava tudo em ser.. ,o Seleto de Bananal, en- 08 derivativos de 811. II p r o cur, .. mo os an ores Ia J \

IIIt
' I d Depois foi a visão das cazas brancas» rumo

frautando as esquadras men ar o recreio popu- pe ar-se De s t e Conforto para FIMILIAS e distintos CAVALHEIROS
III A' lerra De Caboto aos pés eü-o a corre'....do Brasil, apresenta as lar, em suma, de cultí- III - I
II Dias Velho I.:. e com ele; heroica, o alvorecerSU6S equipes no día 16 var a politica do ocío. I� HOTEL..PENSAOI BAN H O S QUENTES E FRIOS

III Da Raça _ a idade verde - em épico resumolde Agosto proxlmo- 'O que OB homens fazem �I Cosinha de primeira ordem rigoroso asseio e prontidão II A Ilha vive a sonhar mos seus braços gigantes...no trabalho, todos sabe-

III
'.

III Beija-a, sob os cip6s, ao feeun�ar-lhe as terrçcsTreino. mos; o que eles realí CURITIBA - Rua Desembargador Westfalen tt' 56 - Fone, 2774 " Que vão da orla do mar aos ermos ondulaniés:...A direção técnica, pe sam,' Da folga, do traba-

III HOTEL _ PENSÃO WESTFALEN - PROXIMO À RUA 15 OE NOVEMERO II', Ora revolto O1t manso, Q curso serpeniino
de por nosso intermédio lho, n08 instantes de "

Das' aguas
'

a rolar petos desvãos das serras..O comparechnento de to- ocío, nos mome�t08 de
III Dirigido pelo proltrietario e ,sposa: Leonardo Reinjak iii _ Como e� jaço no mundo ao sabor do destino,dos os amadores tnscrí- evasão necessärta. oEs-"

\

JOÃO CRESPU.tos, psra um rígcroso tado ignora.
.

1I�"iii"iM m'iiiiiiiiimmm�::i===,,��êõiiiiii'iiiiiiiiim-iiiiiiiíiõ",õõiiâiiii'iiiõõiiiõ�51treíno de conjuntos, ás Entretanto, dizia ele, _. _-:::--====-==--==-------
,

8,30 no campo do Clube. o ocío fecundo e repa
rado, é o bem que es.

Palavras de estímulo tabeleee a. anímação �Para 08 que vamos 8 saude do trabalho,em meio á jornada co. necessãrío á produção
muro, embôra ainda , na da riqueza. Eis porquemocidade, descanear 08 o desporto, como fonte
momentos do oelo. euí- geradoura de bõa aplídando dos beneficios que cação do ocío, eenstí.eles proporcionam, cons- tue prblema de governotítue alguma utílídsde. e deve íntetesaae á inHou "er ainda quando telígeucls dos homens
presidente, da. RepibH- ocupados na solação dos
es norte-amer+csna, e- problemas de governo.centuou, em mensagem Tratar pois do desporao Parlamento de €lua: to não é tecer frivolida·
terrs, que 8 preocupa- de, como muitos julgam,-ção �o governo, na des- tratar do desperto é cul..trtbulçã» de uma bOa: tiver 8S malhas do mea

'

politica socíal, não de Iheíro é encher de recorria do d.sciplinamen· serv8� a. vida dos quete do· tr3.balho, da pro- vivem consumindo ener.dução da riqueza, d9 gias, trabalhando pen-
samentos torturantes, en·

R.. C" .11 chendo a alma de ,tédio,ell.tro lVI, despedaçando imagens·
querida!", dentro do co- ,

ração. Animar o dßsppr
tp é transfundIr otimis,
mo, em melo á desalen
tos. Todcs devemos ari
gementar (Jg nossos en
tusiasmos já não dize
mos, em louvor do mes
mo bem, - que seria
egoísmo -, má.s, em Iou
vor do fu,turo de n08SS
terra, como, expressa0
de sltruismo, que marca
na virtud{l do homem,
a razio de ser da 8ua

personalidade.
'

Eme.

Artur Mueiler, Escrivão e O
ficial do Registro' Civil do 1.
.Distrito da Comarra de jara
gná, Estado de Santa C.dari·
II, Brasil.

faz s:.ber que compareceram
no cartorio exibindo os docu
mentas exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se

Edital n·. 1.376
Alvaro Gonçalves e Carolina

Da Beira
,Ele, soHero, pintor, bra�ileiro.

natural de jaraguá, ondr nasceu
em 17-5-1917' dom'iciliado e
residente' neste distrito, em Ne
reif ,Ramós, senão filho de JOãoVenaacio Gonçalves e' de Luiza
Ale"artdre Gonçalves,
�Ela; solteira, domestica, brasi.

lemt. 'natüt.ü_ ',de Mafia, 'olide
nasceu ein 2---!J-ICl!4. domfci
Ir.tda- e residente «Im Avencal,
munj�ipio de Mafra, sendo filha
de Glistavo Gonçalves da Beira
ê d'e ':Augusta' Gonçalves da
Beira Volsky. '

, jaraguá, 25 de jUlho de 1942.
Edital n: 1.377

Alvin Siewert com Hilda
Krueger:
Ele, solteiro, industrial, bra

.ileiro, natural de jaraguá,onde nasceu em 8-agosto de
1918, domiciliado e residente
neste distrito,' em Rio Serro,sendo filho legitimo dos lavra
dores Ricardo Siewert e de
Alma Doege Siewert.
Ela, solteira, dömestica, brasileira, natural de jaraguá, on.

.ele Qalceu. em 19 de abril de
�918, domiciliada e residente
neste distrito, em Rio da Luz,
sendo filha de Ricardo Kruegeré'de Aha'Krueger.· -,

jàraguoi, 28 de jUlho de 1942

.......

�.

E para que chegue ao co
nhecimento de todos passei o

preserite éditlll que será )lucH
cadó' pela imprensa local e em
cartorio e será afixado durante
1.5 dias'

,

Si alguem souber de impe
pimento acuse·os para fins le
gais.

Artur Muller
Escrivão e \

OficlY do �egistro Civil

,Pere,rà .� Çiasca
.�' _'�aça

Comupica·se â esta ,e ás demaijs pr8�as do -:'aiz
que, cpnfQrme alt.eração dê contráto SOCial arqUlva�
da nas ,MM. JuntllS Comertiaes de São Paulo.. e San
ta c.atarjna, spb n,'s ,63.00ß, em 22 de tn�io último!3A95, ,em �6 'do corrente,r�spe'cli'!am.ente, foram adlPl
tidos sócio.s novos os srs.JOSÉ f�CCIOLlA e JOAQ
BAPT.ISTA MENQONCA, ELEVANDO SE O CAlll
TAL SOOIAL jPARA .!�S. 500:000$000 (QUINl(IE�-,TOS _CO�TOS DE ,REIS) e passa�$fo a po�a' .

soel!
_dade li girar sob .a �a.zão e denomm,ação SOCIal de
'�INDÚS,TRIA CE�EALISTA FACClQLLA LTDA"

como succeS50ra dest,� firma, assumindp o Se!'-l ativo
e .passivo.

'

São Paulo, 17 de ju[ho de 1942., .'

.Pe,REJRA 17 CIASCA.
,

BEBÊS
I Encontra se fm feslas o
lar do sm. Affonso duhr,,

gerente da firma Bf'rnardo
Meyer, e de E.L<a esposa,
com a chegada de uma

galante criança que reeI?""
\ berá na pia batismal o no
me de Dagmar.

Transcorre lhoje a data,-----------
-- ��r.;>'i1'� � natalícia do sm dr. Wal, ! ��íQiU uml �

demiro ��zur�chf'n, ab.ali! AVÓ! MÃE! fU}IA(i,

n' ILJ,.. sado chmco estabelecido IAI�a...e OU co�pra...e uma serraria.
\!J u�nroo' ,��rs@ com .eC<fsa dI' S?ude� nes-j Todas devem usarf

I f -, .

d t f Ih ' ta cldadc'. Mulla levem]' ,I
, ,n qrmaço�s na g�rencla es a o a,

. . .� ...
_

-

ainda o dr, M"urfchen I Fluxo� Se�atiDaDR RBNAT':O CAMAR .)Ârin:S!RM TEIIH ::;�neSrn0n���sOroa:i�d�á ��; •
estIma dos que lhe com- (Ou Regulador VieiraDiretor médico do "Hospital São José» preendem o carater e os A mulher evitará dôresO'Per.'oço-es - M'o/e"'tl8s de senhoras e dotes profissiGnais, de so-,

.....

M i I h 0- e s Alivia as cólicas uterinas,

'

creanças - Partos bra cons"grado$ por inu-
CORS.UaS II Hospital e no Conslltorio. Atende á chamados. ��:���asrJ��ta��ad� �::��. curas que tem rea

popular depurativo Pelo transcurso de sell

E L IX I 8 914',
natalício, juntamos aS,'nos
aas feli..litações ás muitas
que decerto vai receber. i
- Tombem no dia de

hoje vê passar mais· um
aniversilrio a menina Elisa,
filha do sr. Angelo Bmeta,

I- Amanhã faz anos a
senhorita Clemencia, filhaj'do sr. Munoel F, da Coso I

ta, comerciante. ,I

•

Prefiram. estas marcas
de café, que sio de
ótima qualidade.

Comércioe Indústria
Ge·rmãn�õ-Stefn··'-SjA

•

LOTHAR SONN"ENHOHL IIBICICLETAS RADIOS FAZEN·DAS,

Peças Material Casemiras
Acessorios eletrico Sedas
CbDcer.(Ö' Lampadas Brias
,Pio,turas Lil
Vulcanizaçiies Para..raios 'Ternos feitosf" ) • �

ARTIGOS BONS! PkEÇQS BARATO.S!� t 1

Serraria

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

.

I
IEscritorio I Avenid(} Odulio Vargas, 160

Residencia: MaL Deodoro da Fonsec�, 814 '

Telefone, 34

A sífilis ataca todo o

organismo
O figado, o Baço, o Cora
cão,o Estômago,os Pulmões
é a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Rei:lmatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os
individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
E I j, X i r 9 1 4
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um Iicôr.
Aprovado como aúxiliar no
tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. p" sob o n,

26, de 1'916

Minancora, '

E' a pomada id'ea

CU�A iODAS AS
F E.R I DAS, tanto
hutnanas como de'
animais.

NUNCA EXISTIU"
IGUAL

í
. I

Ir I

t
r i

I

A Farmacia Cruz,
de Avaré, (S,Pau!o),
curou com a eMI
NANCORA" úlCE
ras que mm 0914
conseguiu curar.

',Onfl. Carqlinp' Palhares" de Joinvillp, curou CJm
dMA ,SÓ' LATINHA, uma FE�IDA DE 9 ANOS!
l�IJl havido cen,J�nas 'de,' cpi'as semelhantes ! ! !,
��ot��a em "1��to�s ,p�splt�es, ,.casa) de saLlje e

clJmcas partIculares..

•
' I'

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira ePomada
Minancoral> nunca existiu a não ser' em s"uas
Latinhas origin�js cop1 o emblema simbólico �cima.,
Reçus�m imitaçõet;!! Exijam a verdadeira MINAN·_

.

C;o'RA em sl1a I�tinha orjginal.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E'. um prodqto dos Laboratorios ..:MINANCORA,
dI:! JOINVILLE

� UMA � GI""Vi5l5IMA
MUlTQ Pl!:F11Ii01M pAftA A FA
MiUA II: "ARA A _IrA. COMO
UM _ AUXWAft NO TRATA
MENTO DtsSE GlRANDI!: I"LAGELO

U alt o

fUJDll,ll:tJlijl] ;11li!
A 5ÍFWS IIE APRESENTA SOli!
IoNÚMERAIJ FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCR6FUL.M
ESPINHoIIIS

FisTULA.
(n.CE_
I!C%EMAIJ

FERIIlIAIJ

DARTROS

, _CHAIJ

"EulJI DE NOGUEIRA"
COHH� HÁ .5 ANI:)S

VENDE-_ .... TODA PAoRTE.

o SABÃO

-- Ainda amanhã deflue
rnais um natalício do [o

- Dia 29 fEZ anos a vem Carlos Bauer, funcio',menina Silvia, filh? do sr, nario da Agencia do cIncc»Roberto M. Horst, farma- nesta cidade.
lceutico.

.
_. Faz anos día 2 o jo'

:- Tra�scorreu dia 31 o vem' João Benetta, habil
amversarro da snra. don'll rnecanieo da fir v a Irmãos
Wand:; da Costa, esposa Rubini.
do sr. Manot'1 f. da Costa, ,

'

negociante. VIAJANTES
- Hoje faz anos o jo-I Esteve esta semana em

'ge.m Antonio Carlos .fer-I Jaraguá '0 snr. Frederico
reira, aluno do .lns!ltLltq Witt, proprietario do aore
Bom Jesus. de Joinville, e ditado estabelecimento cAro
filho do nosso saudoso tes Gráficas- de Canoinhas,
amigo, sr. major Julio Per -

- Enco�tra se desde
reira. terça-feira entre nós o sr.

dr. Sergio Boísson, recém
Dr. Wàldemiro nomeado Promotor Publi'
Mazul'ecben co da Comarc:),

ANIVERSARIOS

- De I t3j�í, onde este
ve a passeiu, regressou es·
ta semana a distinta senho·
rita Ivone Luz, pren:lada
filha do sr. NEstor Luz.' >.

Emprega-se com vantagem
para combater as irregu!a
ridades das funções perIó,

dicas das s�nhorus
É calmante e regula
dor cessas funções
fluxo· Sf'!dat{na

pela sua comprovada efica
cia é muito recdtada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo ' Sedatina

Encontra-se em toda '

parte
LicDNSP n. 67, de 1915

J!._..;.,.,-,:� ..":;;'l.k>:..... ·'in""'flOr"""i· ................ __ .�_�__--_"_' _

X------::__.!!!!!!!!!!..!!!!!!!!t___:_.:.· -:'Mê,!!!!!!!lll! -..:iM

I� SE f!UHH'S de acidentes do trabalho, I
II U

" fogo, transpórte� e aciden- i
II '- te pessoal, pref,ram ,I

� �pan�[�?��ac����:far�- .�III sr.s e paranaenses IIIJ Séde: Cur.itíba ParanÁ - Ru<'! 15·de Nov. 6!! 'IIW���:e�:.1��:.3::=��:"
�����o��ó�������

.� Casa' Real. �� EspeciaUdade� ali"'e�tjcia. o
o Chocolates. Pralinés e baJas finas e doces O

� das melhores fabJ;icas Soenksen e Sultan.a. �
O Proprietado : lORE' ALBUS O
xC:XX:::Xc.;JIc:xc::;.rorx:::x::rc:x�çx.--:x9�C:X��

E� �p�e i ,�I ,i ,(l a,d e
fl·OINV'I LLE,,..,... .

I. 4H ('�il �

.

ROUPA fiNA C MO PA
". ;. ç ii

•• t1 ...... '

Virgem
�e WETZEL & elA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


