
Ogê. Manne�ack
Falecen dia 31 em São

Francisco, onde exercia as

funções de' guarda mór da

HONORATO TOMELIN Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontee Alfandega, o sr. Ogê Man·
Miami (U. P.) - O em Diretol'-proprietario: . -._- neback.

baixador norte-americano
I $

-.

t izsooo Rua Marechal Deodoro, 392 A noticia deixa conster-

no Brasil. snr. Jefferson Oficinas e· edifício próprios Assinaturas: Anua 20 000 Ser.ies re :.... nados todos os que com

Caffery, declarou, ao pas
--.-. i ele primaram, na vida pu-

sar por esta cidade, que Ano XXiV.... Jaraouá .... Sábado, 8 de Agosto de 194J - S. catarina .... N. 1.1:16, blica como, na particuJar .

.os Estados Unidos estão ���������������������_���������������������������������� Inteligencia das mais brio

procurando ajustar impor ;;;;
------

1

lhantes que Santa Catarina
tantes acordos com o Bra possuia, o seu passamento
sil. Passou

.

ABSOLV I OO vem privar o Governo Fe·
Em linhas gerais - a deral de um funcionario

crescentou o sr. Caffery - á administratão da Duiio a honesto e capaz, e cobrir
os acordos marcarão o au- S. A. Metalurgica OtG Benack, GUI·lherlDe Spengler de luto as nossas bôas le-
mento das compras de pro- d

.

ii It tras.
dutos brasileiros e a esta-' e JOlnv e Ogê .Manneback era uma

bilização da economia bra- Noticia o "Estado de S. Essa empresa, que pos O Dr. Ribeiro Pontes dião espe cíal, visitando a Icomo pode ser o mesmo dessas creaturas que não
sileira «post-guerra-. Paulo> : Em avião, seguiu sue aperfeiçoado aparelha culto e Íntegro Juiz de fabrica, diariamente, as 21 acusado d'" pratica desse nascem todos os dias .. Mo-
----------- ! para Joinville, o coronel rnento, passou á adminis Direito da comarca, em da- horas. No dia do incendio,

I
ato criminoso. A instru- desto, nunca procurou fa.

! Costa Neto. O superinten- tração direta do governo, ta de 24 de julho, profe- o acusado inspecionando, ção criminal, nada confi zer praça do seu espirito
i dente do acervo de ernpre- consoante a decisão toma riu mais uma de suas sä- a referida fabrica e nin'l gurou centra O de�.uncia- superior, cada vez mais a.

j sas industri ais incorpora da recentemente pelo Pre bias e jurídicas decisões guem .Ia esteve, a não do, é, a Promotoria, pe- prirnorado pelo estudo e

'das ao patrimonio da União sidente da Republica. quando, ao apreciar a de ser ele bem como não foi diu a "pronuncia" do de pela observação. Humorista
. .vaí tomar posse da S. A. núncia feita centra o hon- encontrado algucrn rondan nunciado, sem nada ale- de rara expontaniedade, re-

Recebemo.s, .

editado pela i Metalurgica Otto Benack, rado cidadão Guilherme do a mesma fabrica. gar, nada provar, e por presentou nas letras do
Imprensa Nacional, um fo

,com séde naquela cidade. U
"

Spengler, em que se o pre- Na manhã seguinte nada se interessar, certa Estado o que Bastos Ti.
Iheto co�1tendv a cExp?si . II illQ GOrDa tendia autor da explosão foi ainda o acusado que mente por falta absoluta gre representa nas letras
ção Sucintas dJS ativida lo I d S Ir

ta � ocorrida em setembro de mostrou ás testemunhas de elementos que garan- nacionais. Escrevia como

des do DEpartamento dos r an O· car�e I
d 1941, na fábrlcade pólvo- Basilio Rosa,Alfredo Berg tissem o exito de sua pre-j íalava -leve, fino, expon-

Correios e Telegrafos, no I Regressou terça feira a I e ouro para a
ra desta cidade. da S. A. mann e Max Helse, peda- 'cipitada denuncia. Assim, taneo. E a centelha de hu.

ano de 1�4�, apresf:!I?ta�a II Flori�nopolis, ('m. avião da imagem,Virgem Pernambuco Powder Fac ços de estopim. O réo c pelo mais que dos au-. mar que iluminava os seus

ao snr. mml�t:o da Viação Panair. de sua viagern aos I do Carmo tory, assim sentenciou: foi interrogado, e constí- tos consta, absolvo o de- poemas e sonetos, se lhe
e <?bras Publicas p-Io 5r., graudes centros ináustriais. .

I Vistos, etc. A Promoto tuiu advogado. A instrução nuciado Guilherme SDCO-. acarretou dissabores, deu.
maior La�dry Sales Gon

I do paiz, o snr. Orlando Recife, (A. N,) -- Sob a ria Publica denunciou Gui- criminal obedeceu ás pra' gter. caril apoio no n.' IV Ilhe tambem lagar unico
çslves, diret , r geral dos I Scaroelli, titular dos con- p�esidt:mcia d� Sita. Anto Ilherme Spengler pelo se- xes legais. Afinal falaram do art 386. do Codigo de não só na poesia catari .

Correios e Telegrafos., I ceituados estabelecimentos ntet� Magalhães, esposa guinte": No dia _ oito de o orgão do Ministerio Pu Processo Penal, pagas as nense mas na do sul do
A «Exposição" apresen-Icomerciais <Casa Santa d? mtervent�r federal, reu"setembro de 1941, asz! blico e a defeza. O que custas pele Estado. P.R paiz.

ta em capitulas distintos, Rosa», de Fiorianopolis. e mrarn-se van�s pessoas de horas, verificou se um in- tudo examinado: I. na forma prevista em E', pois, sentindo a falta
as principais ocurrencias =Casa São Paulo», de Blu- dest�que,. afim de tomar cendio na Iab.ica de pol- A denucia, c.ntrariamen lei. [araguâ, 24 de julho do amigo e do poeta, 'que
e providencias qUI; se fi- menau. destribuidores por providencias para a con vora. sita á Estrada Ih te, ao que se está acostuma- de 1942. apresentamos a Exma. Fa.
zeram sentir nesse impor I todo o f.shldo das afama- fecção de uma cor?a de pocú-Fundos, neste Muni do, não configurou distin (assinado)TiagoRibeirPon milia Manneback e a San-
tante Departamento da Ad- i das cf.lsimii as Nubis, ;I ouro e, pedras preCIOsas, cipio, e de propriedade da tarnenre o crime de que tes - Juiz de Direito". ta Catarina, cujas tradiçõ�s
minislnção Nacional, du I marca de confiança. que sera levada pelos pe 1 S. A, Pernambuco Powder se acusa a O. S. As teste- de inteligencia e. cultura
rank o ano i:L' sSddo. I Ao �eu deseml:)#l.rqu{l regrinos pernambucan?s .ao : F,tctory". Constó á Pro munh:>,s forsm claras em Nós. que bem conhece, êle soube honrar, as ex.

�

Em rês,'mo, O :elatc? dos i comparec�u grande nume· 4..0 Congresso Eucansbco I motoda que o i1ehnnciad-o inocentar o acusado, e, mos ó C"arat"er, hortestida- pressões do nosso grande
s.ervfÇo::; aos CarrelOs e: ro de amIgos c pesso?s �e São �a�lo, e que é d�s : E�C:'fciá fiS fllnçõ�s de guar- alé, Adolfo João Bauer, dê e lealdáde do sr. Spen pesar.

Telegr�fos, apresenl;;do pe; I gradas do meio florimo· hnada a Imagem da VJr- da firma H. Douat Bt Cia., gier, não podemos deixar
lo majCJl' Landl'Y Sales e politano. , gern do Carmo.

N I'
, encarregada da fabrica d e de o felicitar pela fórma

ben interessante e de

mUi',
-----------

otas re 19lo�as 'Jaraguá1 d.2c1arOlJ que o clara e ineql1ivoca �or que
ta oportunídade, que mß-

FESTA
! � denunciado por duas ve· demonstrou a sua macen

rcce ser lido 9 considera I . zes evitou que houvesse cia por intermédio do seu

do pela forma patriotica ! I Capela de Cristo Rei explosões na rderida fabri-I patrono o dr. Luiz deSou
porque vem �endo arien-

I "S. J "" I Estrada Sul, Joinville ca, com risco da propria za quc: dê,:dc o inicio do
tados os trabalhos ne.sse do Hospita ose vida; QlJeel'! depo�nte sabe processo, tudo fez por'que
importante setor da vida

,

.

Teve lagar domingo uI· que lambem oi. casos an ficasse prova da a irnproce "Sãom,ciona I.
_. I timo, na capela pravisoria teriores foram provocados dencia d�; denuncia feita

i Segundo fomos informa recurs�s para constru�ao i da localidade aci�la, ex- por mãos criminosJs, p('r· contra seu constituínle. Com ,.,f'anhia Nacional
O Departamento Esta·1 dos deverá ter logar. por de melis um� ala destina

I presiva solenidade. ,que ti- quanto era sempre na bar, de S�'guro's de Vida
dual de Etltatistica vem de todo o mez dt� sekmbro d� aos �:ervlç(Js de matei'

vemos apl rtunidade de as ric!:! de carvão triturado
editar mais uma monogra· proxima, uma festa popu- mda�e., . I

sistir. N::sse dia li Igreja que S8 enc0ntrava o fogo �i�i!fr�sb�:t�ee o�a�����iiros, Informações com o agente
fia de acôrdo, aliás, com o lar em bendicio. do «Hos- A le�sta ora

. prevl�ta, aI,. CatoHc;; alcançou uma gran e que apenas desta vez São os bolos que seprepar"m autorisado
padrão aprovado em as- pit1l1 São José", can.çara, sem duvl�a,.�! de vitória, trazendo aos: houve o emprego de es- Co'o bom fermento Medeiros i Honcrato Tomelin
sembleía do Conselho Na' A diretoriã do he�.pital, maIOr .sucesso, estal1uo

_
)� I pés do altar diversas fa-I topim, provavelmente co I --- _

eional de Estatistica. Desta! a cuj", frente acha se o sr. escolhldo.o 10�a.1 que. �era I milias, até agora. de outr;;s i locado por debaixo da I "VmA DOMESTICA"
vez coube 1\ Rio do Sul, i Arnoldo Schmidt, espirita o pateo da Ig,.ep MaH.lz. crenças, convertIdas pelos porta; qua ele depOl:ntr.j'. .

..

.

que encontrou no engE
I empreendedor e capaz, es

. POf. 'nosso mter!TIcdlO_ a ensinamentos bäsicos dd por sel chefe do escüto Alem de ser .a mais

.com.Ple�1
o asserto e alem de tudo des.

nheiiQ patricia dr. Vítor I tá já organisandcl o pro- dm:tona do ßHospltal Sao R '1'
'- .

d f" O t 'd
. ta e luxuosa revista de figUrinos lumbra pela sua parte MUITO

.

J -" bl'
nossa e 19lao. riO a Irma Qua, a mI que se pubFca no Continente EM MODA que é dentro <Je

Pell..lso Junior, de forma 1 grama que promete agra o�e:t aVIsa .ao pu ICO que O áto religioso teve a nistradora da fabrica e de "Vida Domestica"épor excelen� cada edição. uma' verdadeira
brilhante, o s�u hIstoria I dar e merecet

.

o amparo por estes, dIaS vae pro.ce assistencia de numerü50S I positaria de seus produ cia o magazine das boas e es. revistacomplementar:le figurinos
do!', O pesquisador �e suas I da. população )aragu8t:ns�, der H coleta de prendas. fieis, sendo celebrante o, los, pode dizer com abso colhidas repottagens sociai�. coloridos.

_ , .

atividadl3s, da energIa con- I pOlS. tr?t3 S(� d� cunstgUir revmo padre José Bran- luta confiança digo com I
Tudo quanto se passa �� PalZ, �oas secçoes educativas. prtn.

't t' I ti'" f'tdi' f
"Esta.do, qualquer festtvldade, clpalmente as que se referem

s TU Iva que _m Ela, .e . deI que ao Evangelho, ez absoluta segurança qlle, tem o seu registro através de à criança, qUf'r do ponto de
RIO do Sul, uma das

maIs', 10nO'a e proveitosa pratica. Guilherme Spengler é um nítidas fotografias nas páginas vista cientifico médico do cui-

i�P?rtantes celulas da ad XOOICXc::lIO!"C:lIIClt.:::::xc:xICXICXlC:Ie::::xr.::xx::::u:::::n:::�c:rlCll)cO ApÓs a missa tomaram a empregado de. absoluta mensai.s de " Vidapomestica". �a�o com au sa sa.úd�, to.rn�m
mlOl!;tração d.O EStldo., Ca sa Re a J � I primeir� comunhão cerca confiança da· rcf"rida fir-I

O nUmer?de Agosto do qual ylda Domestom_eshca V�IIOSIS-
LA n m't t i O �

a
•

•. ( agora nos e dado o prazer de sIma para as maes e pais
_

emos ...o,m "IUI � a "n
, de 25 crIanças. ma e por i8!lO não sabe folhear um exemplar confirma

.

çao O traba�rl() do 1.lustra 10 • • •
Muito em breve será

do en�enhelro catarmense, I O Especialidades alimentíCias O lançada a primeira pedra,
que Ja conheCemos pes

I r)'
• , • O da capela definitiva, con-

sOél!mente, e sômos gratos, Chocolates. Pralmes e balas finas e doces sagn-:da a CriStO'R6i, a

ao Dep�rt�mento Estadual: g das melhores fabricas Soenksen e Sultana. O qual se, á levantada. em tcr
de Esl,dISllc<l pela rerness;�: U O rena doado pelo �'r. Fran

(;? �xe"?ph:r com qu" nôs: O Propd<;tario : lORE' ALBUS O cisco Maser, ele!l1�nto de

IdiShngum . XC:X.C:l!ClIJC:li:C:::::O::::::-lClICXiCllOlCilOlllCXr:xCXlCllC:::III:::11'lClIlClI:X des taque do ca tohClsmo na

---.----------------------------Ilocalidade Por essa oca'
sião haverá um grande fes I
tival que cortÍi:!rá com fi I

presença de S. EXil. Rev. j

�. Pio de Freitas, bisp.o I De passagem por nos· tista que, na opImao de ViIchez consegue esse

Captura do nazista Carlos Zeoke pela policia local dIOcesano, e altas ·auton-. sa cidade. em sua tour- um colega de Porto miiae-re harmonico de
dades qu� para tanto se- née através de Santa Ca- Alegre, «possue a difi tocar a �ensibilidade dorão convIdadas. ..

---------...,.-- tann::., tivemos o praser cil técnica do violino,» ouvinte.

I da visita, em companhia certamente vae uôs pro-
Dr. A[varo do sr. Ernesto Czernie' porcionar momentos de Fará os acompanha-
Bata lha wicz, do consagrado vir- fina arte, interptetando mentos de piano, no

MEDICO
tuosé do violino sr. An- Kreisler, Sarasate, Monte programa fscolhido, a
tania Vilchez, já aplau· e antros creadores na exma. snra. Irene Huss.

CIRURGIA, PARTOS, MO- dido em outras cid2!des grande arte dos sons. mann, digna espos.a do

LESTIASC�fA���ORAS E do paiz, Com o s::,u violino, sr, Egon H,..3smilnn, alto

DOENÇAS INTERNAS E Em sua palestra disse- tal como no' lo afirma funcionario da agencia
TROPICAIS -DOENÇAS DA nos o snr· Antonio Vil· �O Dia», de Curitiba, do Banc') dnco1>.

kT.k�ENTi�8i�H�8�L chez que tenciona dar
SÃO JosÉ um unico COUCErto em

ATEIDE CHIMADOS a' jaraguà! no sal�o Buh.r,
QUALQUER HüRA III terça·

feIra prOXIma, as!
RI P S E Pessoa 206 20,30 hOias. .

1 Consultas em LAGESa re., , O a .la11didö conce�- .. 1,,"'""'. �__-_- ... ..,.��...,.

o espirito cívico dos catarinense& foi chamado a cooperar, mais uma vez, para o aparelha
mento defensivo da grande patria. A Cruzada dos Metais, 'que se inicia, solicita a contribu-ição
de todos para o aparelhamento bélico do Brasil. Qualquer objéto usado �e aluminio, cóbre ou

. zinco, que destinare! a essa campanha de civismo, Jaraguaense, significa que, de boa vOl)tade,
�nt,ibuiste para esse aparelhamento, para essa defesa.

Importantes
acordos com o

governo brasi ..
leiro

Jornais
1:1 Folhetos

Na mesa farta de doces,
Gritam meninos bregeiros,
Daquele! Daquele que tem,
O bom Fermento Medeiros.

Paulo"

NOITE DE ARTE
Um concerto do �onsagrado v_oli
nista Antonio Vilchez, em bome"
nagem ao snr. Prefeito MunicipalPerigoso quinta,.colunista

Ouvidos - Nariz _ Garganta _ Olhos- Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN

Em seu podH enco;-;�"(,!Ll1 gosos elementos da quin�
ê apreendeu a P('iic;..; b. colt:nJ.
munições e amas dt

guerra, bem como 37
balas � dun-dun» I que
declarou terem vindo da
Alemanha.
Continua sem des'

canço, a agir a policia
local contra esses peri.

A .ação pronb do sr

di. NaLruel Cidade, deu
legado auxilbu. canse

�uiu capturar e tnviar

para Floríanopoli�" o sú
dito alemão Carlos Zen
ke, perigo!"o nazista, con
denado pelo Tribunal de

Segl;l:rança r"'lacional a

dois anos
.

de prisão.

Sabemos tambem te
rem sido ') preendidas na

residendé1 de Ricardtl
Roeder duaf. bandeiras,
- uma alemã e outm
pertencente ao ex parti:
do integralista.

.

E' de louvar a ação
do delegado auxiliar; sr.
Natanael Cid�de, que se

tt!m mostrado a altura
das.'funções' que lhe fo·

. m. nfa a .

Rocbô LouresInstituto
Exclusivamente para molestia1 de' olhos, ouvidos,

naris e garganta.
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade..

�}chlin.. Ru� do PrJncip�. F!lne, j34. J<?INVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l;",.·,:,'J::';:���:���.�;,?:'�,',r.�.�.,:::[�,�.�,�.,.!j,·tI.}Y<::�:�;i�'j7,��?,�?},,��·\ir:'f.:�ri!�:�,:�'�,':;'�1�;-{f.,}��.\:;':��"c��:':'}:?�;r:,;';�;t'?i'�:-
,

,-

"',"... ,,,

• '"

"

,-,.,:c"

lorr·o �

�'---servjSo-MíUiar--- - --

-----:'l1a'6ífif sã:;'-para dois -:quartos SÜff ��á n: 48 síta
-

- , . 4--- -- --

, Edital de Alistamltitö"-:tl -1946 �(_ á lua Rio Branco - Oomo

�;qUR, ptlW'to zo de SANGUENOLe 60 días -

�',Jf'_
....' �

.

.

0 tenente L�<?nidas Cabral Herbster, presidente da Junta 4.207 - Fredert� t ;-...RequM-lice6.ça �,tr�b�listamdentAo l�tllItar, tfaz saber que, estando concluidos os. construção cerca de s a os" frente seu terreno �"
•

.

os o IS amen o.n.? cOrrel,lte. ano, .v�o ser os I}lesmos � n: 145 à rua Rio Branco - Como -requer de
� CONTEMremetidos, a junta de Revisão e Sorteio MllIt"r, na capital do' A' 1. - �. "

';p.Esta?9" ,�.ede 4!l16' Çircun:scrição dOsRecrutamento, acom�,lJh���,acordo com 0'1)8i'eeer jía secção d�\O. -F.",,;-. '-, f.,4' ;dos de todos os documentos e reclamações apresentados pelos' 4.208 - 'Guilherme Gumz - RB,quer vístcría oito elefnentos tônicos.Inter�ssados. E para 9u� chegue a.o. �onheciment� de t?dos, �an· e alvará de slfa 1ostalação 8anitßri8� da c888"ib;.·da d"fil'afr n� porta,�prlnclpul do. édííício da. Prefeitura Mumclp�_l 166 a rua 1?Aijpe'Schmidt _ Como requer. ". .o� e un,clOna a Junta, na Intendencía Distrital de Hansa e PU"' ,'IT, 0';;1 • • ..

ht "u.blícar na Im�rensa local a relação ge ral, por ordem alfabetica e : 4.2�_4:.--:-, ?r�n�nge!o Picimm ...,... R�9I:le_!:::J. ��u'cJasse_ dos alistados. Aqueles que tenham reclamações a fazer. çe coG,t3tr.qção u.ip;.�. OflCjpa;;;.R!.U:§. fe!�ar18, .jloiltlJ.!dever�o apresental-a, competentemente documentadas 1 esta jun- Ime pltllHas,lá e�lrtN'a lfip�tM(arifá. zodltf1i_
.

ta,. ate 30 de novembro do corrente ano, Eu, Artur Muller, secre- 'urbana -'- pomo re' u� ,
.����ic!�:.el e,cPljgsent� edit� H'Je assi"p, �,vai :p�lql) presidente I 4.219 _ Alvin:! (/fnte _

I
e �uer licençaJaraguá, I de agosto de 1942.

.

., .eonstruçäö casa de madeíra para moradia, á es.
•

'

'L' IWr �uller .trada Rio Novo, zona rural -, Çomo requer.
Classe de 1901' Afoneso.OnITdZS C,. I:IeCrblster, dresl1dgeOn2t�. M' :4.220 - CamilQ Píazera - Bequer trsnste-· . . omamru, asse e . aXI- .

,

WI dí 1..... J ß C' 1 . QtmIlla!1O ç:arlini. Classe de 1904; Baltasar Stahl Classe de .l917: renota .p,�.ra a 18 aIJ e ,Q�, lep y, Impo�o um� - Hefns Poerner. 2 - josê Henriqu, e Machado, so- Rudi terreno slfu á estrada PC'9.m�iAntfil - Como re-erlanda .. Classe de 1919: 1 - Alberto Meyer. 2 - Eduardo quer. _
':-

�" ,h ••Glowatzkí- 3 _- Manoel Flor da Silva. Classe de 1920: 1 - E· 4 2 B
. . Al. Ri dt R l

.,waldo Schwarz 2 "'rl'Ao' B '1'1 d 3 H'ld b d C
. 21 �nJ&mm .l'Sl'DO e wann equer tr8n�

"

, -

Ll... e aa a. - I e ran o orrea. r t .

w .... _
�. " ..,

..
4 - loren? �or'ba. Classe de. 1921: Belarmino de Oliveira. 2 _ ereocJ.& para alter·�S8. Jmp.OBtà Bua bIclcletaDeodato Rodrigues. 3. - João. da Silva. 4: - Marcelino Adão. - Como raquer,S - Salvador tanto,:!. 6 - Waldemar Barbo.sa, Classe de 1922: 4.225 - Perreira &. "Ciasca - Requer seja IF1 ---:t AlexandrAe Ver�Inen. 2 - Antonio .Cordeir�. 3 - Antonio. feita c.notspões no.s fmP�)8toS- S-UJ·aitG-S.,_n!H'.a_l'In.._ . c. D.N.S.P. de n. 1992 1921�el �s. 4 - ntomo Ramos. 5 - Avelino' Sabmo. 6 - Bento Y.,.'.." �Rlbetr<?, 7 -.' Carlos Beyer. 8 - Elpidio Jesuino' 9 _ Erico dustria Cereali8t.a Faccl'Jla LImItada - � c�mo re

"1------------Freden_!=o .0Uo D_u,nk'e Ie, õ- Francisco de Goes. 11 - Guilher- quer.
, ,r:!_e l/emTlCh. 12 - Henrique �oni, 13.- Ht!Ccilio. _Adriano. 14 Secretaria de Prefeiturà Municipal de JMaguá, 29c:_rmes Soares. 15 -:- Joaqulm,LamIn. 16 - Joao da Luz. 17 d J Ih d 1942

'

I
- Joa? Alexandre.rI8�- João Borges. 19 José dos Santos. 20

.:� u O e. '

-'.- J�se �edr5> ßorpa. '.21 - L�udelíno. da Rodía. 22 � Lauro Rendo Sans, Secr�tarla.
.Pomlanowsk!. 23 - .Lulz Gresslllger. 24 - Manoel Gref. 25 - .Manoel da,sIlva. �6 - Marcos Marcos, 27 - Mario Zanghelini, EDITltlL28 - Mano Peremf. 29. -

.

Pedro RengeI. 30 - Procopio F..:rrei- n.ra.. 31 - Rodolfe RodrIgues. 32 Sebastião Alexandre. 33 - Vi- De ordem do sr. l>refeito MUDIcipal 'tm'no�rlO._Urbanski. ,34 - Baldomiro Acacio Hamester. 35 - José publico qué. ºur8n�e o �COrl'ellte mês
_ Qe. Elgosto,auhng. 3� :- J�co� ,Willibaldo Jacoby., Ç)asse. qe 1923: 1 -

T P 'i
�Afonso. MJlmtz: 2 -- Afbnso Pintér 3 _ Afonso Weiler. 4 _ arrecad8,tle� y, ,8so}1rari!l\ da f,efe tura Muni-Alfonso Krehmke, 5 - Alfonso Leopoldo Vogel. 6 Afonso. Steri� cipal de JlAfa ',uá ei';'fta iIutendencif' dê Hansa, oger. 7 - Afonso Blank.8 - Alfonso Schurtz. Q - Afo.nso Ris- imposto iiI D. Exploração Agricola e ,Iadustrial.to�. l� - Afon,so L�rs,en.. ll - _Afonso. Sitwert. l� -:- Afgnsp Não satisfaz�ndo O psgamento no i'aferido�fhsse. 1:5ALf�fl�o Séhulz. 14.,-:- Amoldo Erdmann. 15 - Arnoldo r' á t"ib i-nt

'

··t á 't d I
,,'O �s. \16 'Arn'olào Ntltt. 17 _ Amoldo. Milnitz. 18 -; Arnol- mês, tear o ca�.rf Ul� e SUJeI o mUi lA (:: 20•.dó Augusto ·Slrelow. 19 - Ardoldo A.lber,to DUo Gr'uet:mtacMri 80bre o imposto no primeiro mês, f}endo, . en.tão20 - Antonio Btrti. 21 - Antonio. da Silva 22 - Antonio Ma· feita a cobrRllça judicicllmpnt(·,fra. 23 -

Anto.m .da S�lva. ,24. - Antonio' Machado- So.brinhO'. Tesouraria da PI'efeitura Municipal de Jara.2A5t- An.tonio ériwrá� An.anlas. 26 - Artur HorstIhann. 27 -;: guá. 3 de. Ago"tn.de 1942. .

r ur Rellfuert. 21f _. Mblfu'o ·Uesedberg. 29 - Albano Menel., " �.3P.,- A1b!l"0 Stllfa'ni. 311)_J·,ltMno. Anders. 32 ,L·AlvimSchmidt. �- , ': ,F. Vosger;:w, TeSOUrEiro'S'3 - �Ivlm Waldemar Adam. 34 - Alfredo Machado.. 35 - AI;�� l.�n�1Peit;r. 36 T(�Jfred.o�, Blank. 37 - Alfredo. lessmanll.
P

Alfl'édo Kreutzteldt. 39 - Alfredo UtpadeI. 40 - Alfreubaulo Afvifi' "Prâtik 41 .L!'Arno Floriano. 42 - Arno Pasold.43 .. - Arno. 'Arrtdt. '4'4 Ul- ;\rftóQBlank. 45' -' Arhh Nicolíni. 46-A�g�sto Lilld�mann. 47, -::.Augustinho Ribeiro. 48.::- Avelino.t'ê'dn. _�9.- AvélinJ Kunz6."B(} - AndreasWasch ..51- Archan.gelo Schi9ch�t. �2 - Aquilino Mathias Freiberger. 53 - AbilioBueno de Ohvelra. 54 - Adolfo Alvim NeumitZ' 55 - AdolfoSchlosser. 56 - Arcclino. _Jesuíno. 57 - Alberto ,Voltolini. ,58 "7'"Alberto, �udorfo Karl: L.jeaenber. 59 -- Albrecht Wee,ge .. 60:-;:,:Jb�echt .. �,'t?,uenz., 31;-"Ally-fes�e. 62--, Al!tof Al!:gust� Sohn,
•

-

jArcliIp Walsanala. ,(i4 -:- At,ndo. MOI'ettl. 6)í - AcaclO,Car-'nélro. 66�-:- 'A�acio Jungt�n O!íveira. 67 - Alex Lafin. 68 _ ..A.genor de _Olfvena. '69 -Agenor Martim ,70 - Amandus Cardo.So..710 .....:. Autencio Tho.ma-z Fruet. 72 - Artur ,Colreia. 73 - Bertoldo Wiedemann. 74 - Bertõldo Krutsch. 75 - Bento de Sou?"a.76 -.., Ber,!1ar�o 9u��t. 7? - Bertoldo Guill;lerme .. Emílio, Horn·burg. 78 - Bruno Wachsmann. 79 Bo.nifa<;io Carlini
,�" "!;L)J;' � Continua ,.

--credttIr�MUlUo··..-PralJäl
S �.(D� N�'-"ÂNO DE 1914

'Maior e rnais acreditado Clube de Sorteios do Estado
�

FLORIA;-..rOPOLIS
, Rua Visconde de Ouro Preto, 13
lRESULTADO DO 426 SORTEIO REALIZA·" c

: DÓ 1J1Ä
.

DE� Ä,DO"W. Dc" 19'42
. • JI,;', �. v. ;1 f.l: < ",J 6 '))11�·:. ;.. .. '�

-CADERNETA,N: 9904 " '.

IPrémios em rr'J,rcàäo.r-Ílls �'';:llor 4t} 6:�5g$Q<».

Foi contemplada em rnercadorías, moveis t:.J .teeldoa.no V;l�,r,.dê s'eis contos duzenlos e.cincoentaínil eêis (6:2�$OOO)(a «dernçta.
I
n 9904 pertencente a prestamista, Maria Se.nhoriríha,da Silva,residente em Río Fortuna. 'I '

..
"

.'

BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS,;. �O VALOR DE 3o$OOIf
13694-Norma e Manta Ferüãnâes, Ti'és Riachos'
8276"""7,Carlos & th"mão, Laguna

.

15491-Lourdes Lenger, São Francisco
lß125,-Ricardo Veigt, }oinvile'
3124-]ordilina Maria de Jesus, Fpolis . I) '"

1655-Maria de jesüs, Parati
8527 - Henrique OUo, União da Vitoria....

6248-Antonio Luiz .livramento, Fpolis
2969-Vjlma e Oeraldine Ro.sa, 1I.:rmação da Piedade
1538.3-Ernesto. Antonio Wel, Fp'ol.is '

I:' NO VALOR DE RS 20.000
15759·- Osvaldo Pedro �da Luz, .fpolls ,n � ':11817-'genezio Tabaneiro., F,pol_ís ' .f;., ,lo � '0 .. 1

,�.','3670-0smar e Zíla, São Matéüs, "� L 7 ,I I

), P O r�9196-Epifanio 'do Nadmehto.'Péreira, Camboriú' IJ

0254-0rlando. de Oliveira I
..,

, ..

14121'-Viuva'Brito;Itajaí ITo 'I '�,5845�Sílvia 'de Andrade Veiga, Fpolis ,-t

1256l-Alexandre Constantino. Caetano, Uaja
47]6-11 n1 Frederica Brum; 1mbituba I '

'>7969'-'Maria Antonieta Duarte, fpglis ", .

. NO VA,LO.R DE RS, l()��Or '., ,

15231� Dalila Schaipeski, Tres Barrjls 1",.1, ,r,3263-0efmano, L,agmer, Hansa ':" , y �
. .. rI

1,495-Edltê Candida Cardoso, Fpolis.t ;, .1" J. 1" I, ,,1.:, ID'
1"16�-Emilia't. Oaletti, Ítlljaí" 'lo: .... f,,!'! _.�_ �..�!.t·.»Jt<P;tf
IMI-Jo.velina Rosa Bf3Sil, Armação0210�Marcino'"'Pinno. Lages •

_

•

• j) sI6721-Joana Wardacke, São Mateus ,J� �,>__ l.

7401-Valquiri.l Melo. Fpolis
11551-Edite, Maria e Maurílio ,Meyer, Pinlfeiro
5277 - Olavio Exposto., Fpolis... .

,

.

_

ISENÇÕES DE', PAGAMENTOS POl(, CINCO SORTEIOS
10772-Amelia Francisca Cunha. Fpolis
1888�Ur9atfo."Fefro, Rio dd(Sul
1184-0tavio José Soares .I��beirão. .da,Vargem
11608-Herminio Vieira, Saco dos Lhnões
11407-Ivo. Manoel h:acio, Imbituba
8689- ]uventino Correia, Saco dos Limões '

0291-Darci Garcia, .Imbituba
.

I
063L-Oriv�J H.Qrio.e: Ana 9êAntonin!', Soro.caba3693 - Paulina Rebelo Agua Iara. ! I
1�563-Elga I:.�nger, Rio Bonito

, I, .J
• florianopolis, 4 de Agosto i942.

VISTO: João. Pedro pe Oliveira Carvalho,
Fiscal do Governo Federal

Proprietarios : J. MOREIRA & CIA.

\

TONICO DOS MUSCULOS

"'"

Arseniato, V.-anadato,
" I<

fósforos, Câtdõ etc.
\\ '

TONICO DO CÉREJ3ROt .

_

mo' com· o
"

Os Pálidos, Depauperaâos,
Esgotados, Anêmicos, Mães
.que rriam,Magros, Crianças
raquíticas, receberãq .a to

'�rIificação g(!ral do or�nis-

. Sanguenol

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

LOTH'ARç'SONNENHOHI;
(

ßICICLETA'S eRA'DIOS
t

fAZENDAS
Casemiras
Sedas

, �Bríns
.' ,

Lãs ':

Para-raios Ternos feitos
Pr.:.EÇOS�J ,BÂ'�:ATOS!

Peças
Acessorios
(loncertos
Pintur6's �.

Vulcanizações
ARTIGOS BCN9!

Ma(erial'
eletrico
Lampadas' ALUGA-SEr i

Uma casa a rua Ma
recbalDeodoro �fundo8).

,� T,fatar com
.

. EDg�l1bo Rs,\ Ltda..
II <: r

- Prefeitura Municipàl' de '1aragoá Ú' : •..

Bequerim�Dtos 'despachados
�f.' �r •

Mês"tfe Julho .. ,

,e,'. , "DiE!.' 10. t,
·

• 4.137 - Reinoldo- Rau
.

..._ Reqqer li�enQa exe�cuta..r serviQ(1� eXIgidoÍl' O"tl:tto' de Saúde 13m geu
predio fi: 607 sito á rua Prf:-f.l.!: EpHac!Q PMBôa e

n;ttlJIfícaf vitrine exietent0 parl( janela - Indefe,rIdo po!' c.Jntral'iar diBpoaiçõas do art. 30 'do Decreto-Iei n: 73 de 12,X. 1940.
�. 'l" Dia 22. ( .

� ,,' �.173 - Antonio Tobias Requer liceoç' tpàrà, mÍcía'r os serviços exigidos p'jlo Cf'rltro f! ,

S9.�!1f:l 13m sua casa 'o: 640, sita 'á ·ruB. Prego Epi�tKelO Pessôa' -� Não �pode Ei?!' ..atendidf'. ;enquanto8, casa ,e�tiver fóra do alinhamentu da rua." ......4.187 .::._' Cai'los Viebrantz :.::.;. 'Requer Jicen'ça'construção casa e instalação: ssnitaria, cOl'1ormeplaqtafi, em 8eu�'tert'eno' e�g-�ina �Ceàtrà(!Bs"" Izabele Pedra (I'Amölär, zötiá sub urbana. vila de Han·.
sa - como ,requer. v • Jot ..:.. " <-lV

4.192 - Reinoldo Rau:":: Requer "caôéell1�'
me.nto laJlçamt1nto impostOr;sqb,rtt dIlD, ,��rl'eno Dão' _�'-.-oI!'I"[DI"""""-""""",,!!P"III
eXIstente á estrada Itapocu Hansa', fundos e ru
títuição respectivo impQsto peg. desde, 1938 -

Dê.sé baixa do >terreno 'eml:;�rite'Qo�:'Qhtl'Íitó( ã' 'réétituição dos impostos pagos aguarde, o-portun-idl:!de.Devolva-se: ,me:diante1<rec-ibor-.,«;ie.vJ®r.nfànte selau),
o formar de partilha, anexof ifd' tyfêsefite requeri.'mento.

,
� f. ,

-

I r" o ,(,
.

4.194 - Herclho Garcia - Requel' baixa im
posto SU8_ alfaitaria sita, em Reto.rcida- - Comot
requer, UOla vez que' o 'impdsto"j!Í' foi' pago. para
o 'SDO iIl!teirm·�t�: t.tL�'(;' '}. ,l,' ,"� ',' , ,,: ;' ",1'

4·196 -l'-GilUhe1me Schipch-et ...... Requer trans'"lerencia paTa Vencelau Voiten8. imposto sua bio
cicleta:....l. Como requer."

4,197 - Bruno, SchuBter - Requer tl'ansfe
rencia imposto pari rfeu nome de um terreno ad
C)ulrido de José João ',FrBnzener � sito á, estradli'
Martins· - Como requer. . __

4.199 - Alvlno Mueller - Rêquer transfel .".rercia seu nOIDe impQsto terreno adquirido de OFrida Mueller e sito ;i esb:ß!l& Rio da Luz - Co-�. • • •_ v.·
••mo. requer.

.

,'.:
, �."i l O,'; 4.1�8 � l\fax Romaltio - Requer transferen- • •

cis _seu nome imposto um tf1p:eno : �dquirido de �AlvlDo Mueller e sito á
. estr$dl'i. RIO da Luz VC . , • •orno requ�r. • ••4.200 - Carlo'B Schmidt - Requer ,tranare- Oreneia seu nome imposto um ,terreno tldquiridu dé •••Edmundo !?a8so!d e sito á estra�a RibeirS\o Alma ·0·- Come requer.

• •4.203 - GU8t�wo Schmidt .......... Rfiquer traüsfe- .,••
rencia para Leopôldo Klitzke imposto um terreno Osito. 1Í estrado Itapooú Hansa - Como requer. • ,..�.

4,204 - Maria Lenzt - Requer traDsferencil'l °0'
'..

parfflIérDlinia Oadott! imposto seu negocio ge- '� •

neros alimentíCios e açougue sito á e8,tr�da Ri
beirão Grande ;- Como requer.

4.205 ...-. Seba.stião Pereira - requer transfe-'
rencia' para AHredo Klug, imposto seu cluro - I

Como r�queÍ'. ..

.. -Dia 23. _ �

cl 4.1.95)- Germ.ãu(), ,.Ellke --; :Requer vistoria;
da instalaçäo 8lloUaria.· sua. ca8'8l� ,.n: 1301 sita á
rUd P,�es. ß(ütacio P8S.SÔ� Como requer,� expeça.
Be aJvl1rá doa "Habite 8e"- pa:ra

i referida �C888. -
Dia 27 ,

, .. 4262- -'-' Anselmo Rocha Requer alvará de�b.I������""iiIIIiii�

ti

ri "refiram estas, marcas
de càfé, que são de

! J,; • !

.- .. dtlii:..w3:�,"!' ; _' �
otlloa qua lae.a e.

f:�.; J fi -
.

• -

1 :jottl:fl \..;} '1
" .! �

�

.

.,Comércioe Indústria
,Germano Stein S/A

,
.

Casa f': armazêns à � Rua
MalfphJl D, odol'oJda FonT
,srca, n' 1 144.

AVÓl MÃE!

TodeIS devem usar
Vende-se ou' alu�

ga-se

Fluxo� Seuatina•

:;J

(Ou Regulador Vieha
A mulher' evitará, dôres �lrBL): com

uom. e Ind. G�rmana
Stein S/A. .,

Caixa, p,ostal, 52. Joinv�l�Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades das funções perió·

dicas das 's�nhor IS
É c-Jmanle e H guIa
do' �e%:ls fDnçõe,
FluxO' • Sf'!dij\tina,

pela sua co.mpr"vada efica
eia é muito recc::itada, peve i

ser usada com conflaaça
,f:luxo Sedati�a
E.!Íêbnt,ta-Se em. toda

parte
Uc 'D N SP n. 67. de 1915

É� UMA-' ·DOE'NÇA- ...G'R"AVíSSlMA ....._
MUITO P�RIGOSA PA�A A FA -,'
MíL.IA E i-' "-À, A RAÇA. ceM:':'

. .,. ..

UM BOM AUXILIAR NO TRATA- .,

MENTO OÊSSE GRANDE FLAGELO
USE O

\,.
REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHóAoS

FíSTULAS
ÚLCERAS
ECZE:MAS,�B1s' Ci

MODELOS
com

�p�cid"é' de
'J,.� "� ��� '��,� �

6�;, :11, :lJO, 110
;

, volts

'l .

,F'�,� B' R�, ,S:Ä
�

(Se�Õ�s) .. ,Malárias, Impaiudismo
-"MaldtaSi Ttemedtira) -

,.

--

.. • ,.", ç . '!to

Curam·se rnpidamente com',

- _._-,

'-'Peçam defonstrações -ãós--bisfribuidores'�
., .. , ..

Carlos Ho�tke S. xA.'
j '1 o;:;n ,

-. Mat�z: fL0�IANO�Ql!I�,. '

Filiaes: BLUMENAW. JOINVu.,LE';�CRUZEIR0, LAGUNA,SÃO FRANCISCO :__ M6S'truario e", TUBARÃO
E�dereço telegrafrco : .HOEPCKE.

"capsulas AlltilezoDical
"

'. ;, tt
-'I':'H ,....." ""ll� Mlnancol'a:"

:# I • ! r! �,., {;;.1.
Em. todas as boa5 farmâcias

, .

E' um produto dós Laboratórios MINANCORA'
"

&'IiJ�'in�ile-::_' S: êa{iri�l'" �h
., .

!' f· .... ""';:;�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tooJ # •
.'. J: .. !

•

Q9mqnic8' sé á, e�ta �..ás ��njais pra�a's do �àlz
que, conforme alteraçãb dê" cOhtráto social arquiva
da nas MM.· Juhta� C"R1etciaes' de SãO Paulo e SL1n
ftiI�i\ariha� sob n:·s 63.068, em. 22_ de maiQ último e,

3'.496, em 16 do corrente,respectivamente, foram admi
traMs' sócio$ .

n'Ovos' OS' srs.JOSÉ fACCIOLLA e JOÃO
lf.l:PTISTÄ' MENDONÇA', ELEVANDO SE O CAPI
l'AI:: SOCIAL PABA �S. 500:000$000 (QUINHEN
TOS CONTOS OE REIS) e passando a nova socie
dade a girar sob a razão e denominação social de
"INDÜSTRrA CERfAUSTA FACCIOtLA LTDA"

como successora desta fkma, a�sumindo o seu ativo
e passivo. .

São Paulo, :1:7 de [uíbo de 1942. .

�E.RE/�A 8- CIASCA.

X iiiiiii5'iiiiIiiiii'õiiiiiiiiiiõ'iioiiiiii 754iiiõiiiii...... -_;;;;;;;;;;;;;;--X

m SEGUROS de acidentes�;abalh�111
I fogo, tral1spórte� e aciden _ ii
• A T Ae PIal'Ã1"].;4 I"1111

'

liA NOSSA COMPANHIA" IIICompanhia or�aninada com capitais catarinen-

III ses e paranaenses IIII Séds: Curitíba . Paraná - Rua 15 de Nov. 618

l..!�����m�::: �er��=:J1
, r=�

OB. LUIZ DE SOUZA
,ADVOGADO

Escritorio ' Avenida Getulio 'Jargas,' 160
Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, ,814

Telefone, 34

PODiada Mlbancora
E' a pomada' ídea

CU�A TODAS AS
F E R I D,A.S, tanto
humanas 'como de
anÍmàis.

.

NUNCA EXISTIU
IOUAL

N: Fárl'tläcia Cru!,
ne Avaré, (S.Paulo)
curou 'com a cMl·, !
NANCORA. ülce- !

ras que nem 0914

,
. _ •

consegúiu curar.

Dna. Carolifiä--Pa1h;tres, de-'jo'lnvillp, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido CEntenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospltaes, casas de saúde e

Clii'tiêàs p'lrtiéUlares.
AVISO IMPORTA!i,'l:�:,::-. A verd�deira sPomade
Minancorall> n��-"4t .;ti19 ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
I

Recusem Imítsções I Exijam a verdadeira MINAN·
CORA ,epl ;sua )!ltinha, original.

REPAREM BEM AO COMPRAR!
• "",1:" J ..J Jf.t - .

produto dos Laboratorlos «MINANCORA.
.,"�."-- .-.

,-dt!' JQlNVJEbHé---------
'" •.• '.

•

,�.
� '.,.Y r"'_

.- : )ÄRAOUÃ
Cure seus males e poupe seu �om dinhejro

'

comprando na
'

��:ft,- I'arni·acia 'Nova
�,·�l�.I�" .

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortímento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30

• �I

DE MOVEI.

g Especialidades em bancos escolares.
� .

� Rua' Rio Branco, 964 Jaraguá

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

Rua Barão do Rio Branco n -. 62 ,

1
0, < d �

quartos
"

de apartamento�i ClJm ·t/lgoua
eorrente; (/Uente'.e fria r �-

Elevador - FI'/gorlfico . Coslnba de l.a ordem
Salas de amostras para oe SI'S. vía;antes

. �
Automovel na Esfaçao

C U It I T I B A PARANA'
J

BRASIL
I

,

.

\

I '1.

/j
. '\

.1t1i
'tI,"
..�,�;

.

.tI1:·1
.....

l

-----._._- --.- -- ----- ... _ - - - --- - --_ .... - -

Este 'aiunQ habilitou-se em escrituração mercantil,
ealeulos comerciais, portugues pratico, direito 'comercial,

I

correspon::lencia, em sua casa com 4 livros espeeialisados
que dispensam, o prcíesscr por ser de =uma facilidaBe

'

jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha,.mais
de ,20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente. fomida
yc! ! Peça prospeto, com toaa confiança, ao Prof. Jean
Brando, R. Costa Jr. n. 194, Caixa Postal 1376. São Paulo.

-.

N' ES!=91a deyjd�ellte regístrada por quem de direito sob.
- ti. 5iS emJHn8. habilitoU�iá uma géràÇão 'de -alu;lös e to-
'á dos estão trabalharhtb: )Uàte 'envelopé I...stlado eom seu en- )

dereço bem claro. ,Os preçOs !Ião modicas e,i!m p�,uenas
-

pre�t�çõ�s. - Não perderá nem tefl!� nem �ínbeiro! Se
•

habditata em 4: a " Meses tendo dueito, no flÍII do curso, '

a um Certificado de competanda com o .qual, de confo....i-
tlaCt. COI''; a lei bem clara, poderá... 'ö'IfIJ)l'Óvar : I. alla
·ltabilitação. "

-
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�

SAO PAULOCASA "(Filial da Casa Santa Raso. - FlorianopoJis)
ORLANDO SCARPELLI

8ri ns, Sedas, Lãs, Rau pas feitas, Sobretudos, Casacos, etc.
Novembro n. 1051 - Telefone 1415 - B L U M E N A lJ

Casemiras,
,Rua 15 de

-

Vendas por atacado
e a �arejo

Santa Cato'rina

Esportes Brasileiros e extrangeiraS Mais uma
(Do Dep. de Publicidade do E. C. Brasil) amigos do Brasil I esplendida cura

Um mensageiro de
Treino Assembléa extraordí A construção de uos-j sentído de fazerem ums maís UIJVt. vttcría do

A dlrecäo técnica pe- nária sos vasos de guerra exí doaeão de qualquer um PEITORAL DE A "-'GICO Pitigrilli caustica de ironia �o tempo.
.Y

d
Y 'j, :...'

;Não quero dizer que contrarw o extranho e. pitoresco es-de por nl íníermédío o De contormídade com ge grau es quantidades daqueles metaes, PELOTENSE. habil guar criwr italiano. Não deixam de ser ironicos os ance10S d;-ssa -se-
eompareoímente de to. a circular de Agosto, de cobre, zinco e alumí-

.

Um pedacinho de co da livros e ínteressado gunda idade», Talvez haja expüeaçao para os devanews dessa
dos os amadores incri- convoca se todos os so. nío, meraes cuja '9quisl- bte ou zmce uma pane da importante casa co esquisita psicóse. Não tenho a mão Freud para .consultar.tos, amanhã no gramado, elos para a Assembléa ção em mércauos extran- ia de alum'inio, etc., é mercíal Ambrosto Perret Mas, se não é comum, existe. Ela se, mamfe�ta quando os

.ás 9 horas, uara um ri- Geral Evtroord,"nárI'8, e gotlÍ.10S é atualmente qua- ;Tma doâéão que 8 tua t'
.

' ,

horizontes como que se distanciam para lá dos ctncoenta e eer-
I:" t· '"

j
,.. Y e c.

, tas realidades teimam e.m se manifestar.goroso ensaio de eon realísar se na sêde so. s Impo8�iyel. Pateta recebe agrade- Amigo e sr. Eduardo I
Foi decerto para essa «oõeessao dot!ntia> que o poeta es-

[unto. Falta não justifi- ctal do Clube, ás 20 bo Esta dlíiculdade, entre etda . C. Sequeira - Venho tra- creveu:
cada, importará ns S�8- ras, do día 17 do correu- tanto, pode ser resolvi. No día 7 de Setembro, zer lhe a noticia de maís
penção, em contormída- te. da, dentro de nesses "DIA DA PATRIA", será uma explendída cura.
de com o regulamento. Tesouraria proprros recursos, por solemente feita 8. arreca- que o seu PEITORAL

Chame-se á atenção I meio de mua coleta pu- dação publica e solene DE ANGICO PELOTEN·Prpximos ;o�os do� sns. aoclos, que no i blica.. dos mêtaes já acima re· SE acaba de fazer emPossivelmente no pro- mês em curso será ete- ASSIm. o Prefeito Mu- feridos. mínha pessoa. Achando-ximo domingo, dia 16 do tuada a cobrança da �icjp8.1 de Jaraguä, con- Brasíletros ! - Tudo me bastante atacado decorrente, às equipes do mensalídade do mês an Iiando no espíríto de pelo Brasil, -Intluenza», com tOSSEl,E. C. Brasil enfrentarão teesdeute 8 corrente. brasílldade do povo -de IiSS,) Leonídas G. Her' expectoração abundante.á.s SU8:S eontageneres do O� talões do mês em Jaraguä, faz um veemen bster, Ten. Prefeito Mu- etc, recorri ao PEITOSel�to de Bananal. curso serão exigidos im. te apelo RO mesmos, no nicipál. RAL DE ANGICO PELO-Est,äo cutrosim bem preterivelmete em todas TENSE e consegui de,adiantados 08 entendi- fis Itlativv]ades que o E. B R, A S l L E I R O I belar muito raDidamen.menta!!, para a vtnda do C. Brasil realisar, te 1
-

Dom Pedro F. C. de S� com 5$lJO� voce se .habilita ao sorteio de 100:000$000 mensais
O meu ma .

Hl'nsa, Corinthisp'8 de ---------------- S! a! gar�n!ias que oferecemos são as mais sólidas possiveis;' Isso. pOl'em, em COU8a
rl· s! nao eXiste nenhum outroplano de sorteiosequivalentt:s aonosso; alguma me admira, 'pqisD o Frl;l'ncisco e Maria- Registro Civil S! após 120 M.E�SA�)DADES o seu titulo lerá resgatado, tenho em ca8a exam-n08 de .Joihville, á est8 8 SI 60.000 Brasdelro� Ja o subscreveram, porque não o faz tambem? 1 d 'dcidade. Artur Mueller, fstrivão e O· Subscreva hOle mesmo um titulo do plano .PATRIMO- p (js e .curas rapl 86 de

ficial do Registro Civil do 1. NIAL>� e habilite·se á distribuição de premios no valor de Rs tosses, bronchites e res-

Departamento recrea-
Distrito da Comarra de Jara- 100'00u$OOO .mensais!

.

friados operados em pou
tiUG ;��r;���dO de Santa Catari· 'A Pot r i mon i o l Ltdo.' co tempo.

DOMINGUEIRA faz saber que compareceram " .
_

Desta minha csouuta, ANIVERSARIOS sra. dona Maria Stinghí'n,
Amanhã á tarde com no cartorio elCibindo os docu. Rua Fehp�.d� Oliveira -; Sao Paulo. nea declaração p6de la· I esposa do s?r. Honora!o1nicio ás ) 6 horas, o E.

mentos exigidos pela lei afim I' Agente nl:> mUßlClplO de Jaragua; José dos Santos. zer o uso que lhe con· Fez anos dia 3 o meni- Stinghen, resldente em RIO
C. Brasil levará 'â '9fei-

de se habilitarem pára casar-se 'A C vier, no Gilberto, dileto filho do Serro.
.

,to a reRliSflçäü de uma Olympi:i��mnpiol�:7� Maria 1 L O omercio de Jar�guá. �'. Antonio G. Portella do sr. dr, Renato Cainara, - Transçorre d!a. 12 a

Qomingueira, no amplo Olga Klein: evantamento ,de stoks de materIal metahco Confirmo este atesta· abalisado clinico. data natalicia do snr. João
S�läo Bohr. Contida: ii ..Ele, solteiro. pedreiro. brasi-' I - De ordem do sr, Ptefeito Muoi')ipal. os do Dr, E. L. Ferreira de Ainda· dia 3 festeja Tosini, operoso intendente
Diretoria todos:os soCios ��!�����r�o �ee ����a�e f:t; interessados apresentaräo a esta. Prefeitura,

.

até Araujo (Firma recorihe- ram mais um natalicio os de Hansa.
e exmas. famtIi8s para domiciliado e residente nesté (, dia 15 do corrente, declaração de stock de ma. cids). srs. Hermilio RólIlOS, fun-
este maliné dflOslInte. distrito, e� Francisco de Pau- toriál metálicos novo ou usado de gue dispõe . Licença N. �11 de 26 donaria ferroviario. e Her· VIAJANTES

Ja, sendo ftlho de josé. Aniceto com_ ß classificB,ção de acordo com RS e8peCm� 'de Março. de 1906. milio Cardoso. agente do - Seguiu esta sen;ana,�I���.lona e de Antoma Pam-
c8ç�rs correntes, ti qua�tid�de, e peso e os res, Deep�)Slto . g�ral: La- cDominio D, Francisca:.. elI) onib.:s da «CatarlOen

EIII, solteira. domestica bra-I pectIvos preço& de aqUlsiç80 e de venda de ca boratórlO P8Itorai de An - Também dia 3 ani sell, até Curitiba, de onde
sileira, l1a.tural de Jaraguá, on- da material, tanto de importaçäo como de fabri- gico PeioteoSê - Pelo ye'rSariOll a senhorita Elfi rumará para a capital da
d�.nasceu e"?5de m.1922domi- caçäú Dacionl1I. A falsa declaração de stoks e tas - Rio G. do Sul Sohn, filha do sm. Paulo Republica, o sr. dr. Ser�ioclhada e reSidente neste dis- I

de apr e t ã d
.

t Vende se em tod 8 a Sohn. Boisson, promotor pubhC-otrito em Francisco de Paula, II I es} D lIÇ °t . el fc?mdPrú,!8.n es
.

dos preços .

t

.

sen�o filha iegitima .de Pedro p.e o qua e ma e

..

rIa 01 a qumdo, Importará na �p_a_e._,--,-,___________ - Dia 4 viu passar mais da Comarca.
Kle!n e de Albertina SCh.midt multa de um li, cem contns de réis (Art. 8' do' de

. r-
\ um natal a sênhorita Ira- - PassoU por est� ci-

KleIn I creto.iei D' 1.641 de 29-9-39). ., Ff-<ACOS ,E ANt::MICOS I cerna Mueller, gentil filha dade com destino a Cru'
EJaraguá 4 de agosto de 1942·1 II _ As declarações deveräo ser feitas núr' Tomem:, do sm. João O. MueIler, zeiro, o snr. felix Tu,' a,para que chegue ao co·

_'"
.

"

'

.
t"' VI'N O

'

,

C S-nhecimento de todos passei o j es",,�lto, em duas VIRS, devJdsmentß ils8InadaB pe.
H CREOSOTADO cemerciante. viajante da c asa ao

presente e�ital que será PUhli-1108 Intor8ssados, entregues á Prefeitura, contra
.' . S I L V E I R A • •

- Dia 4 nataIiciou-lSe Paulo», de Blumenau,
cado pela Imprensa local e �m recibo. BmpregaÍl - bäI.. a sra. d Vera Lange, dig - Esteve segunda feira
l�r�{��. e será afixado durante i .lU - Os in< tcressados devE' rão consel'var Tosses na consorte do sr, Wolf-' ultima, ne" ta cidadr, o sr.

.

Si alguem souber de,. impe-, CI? .seu poder. 08 co.mpróv��tes dQ� preços. pelos ResFriado. gang Lange, l'esid ente em Alberto Zimmermann��-
di1!1ento acuse·os para fms le- qcals O materIal fOI adqUIrido, para posterulf 8- Bronquites Blumenau. gente daestação ferroVI8n8
gals.

A'

.

, ! presentaçr1o, quando, em ca80 de necessidade, - Ainda dia 4 fez I?nos de Turvo.
1 tur .lt!.ulle'l' 'tal lht's for exigido Escrofufose

o J'onm Vigändo Voigt, fi - Com o cex.pres�,oJ>Escrtvao e I '.. . 'C I I
. tOficbl do Registro CiVil,'

Secretaria da Prefeitura MUnJClp8.1 de Jlitß. onvi esC'enç.s, lho do sr. A. Voigt. de terça feIra, seguIu a e a

guá. em 6 de agosto de 1942. I' �INHO CREOSOTADO
I

- Dia 5 completou mais cidade de Mafrs., .a snra.

C A "CE'HIN A !
Renato Sans, Secretário. �M GERADOR DE SAÚDE. um natalício asma. eona

I
dona Smima de flgueredo

� ". Catarina Ersching, esposa Espesin, espo�a do ��r.EspecHico da

dentição.
. I����������

do sr. José �rsching. Tito L. Espesln, �scrlvaoA Saude das creanças
'

� O' 6
. .

d· C It' f deralAntes evitar do que remediarll End. Tel.: .OROMAIA. •
- 13 VIU passar malS a o e ona e

Si quizerdes que OI vossos I Codigos : 'im um aniversario, a sra. do- -- Para a capital do Es-
filhos sejam sadios, fortes e, BORGES, RIBEIRO, � na Ana B. Herbster, digna tade viajou esta semana a
resistentes, dae-Ihes CALCEHI· A. B. C. 5.a [do ii esposa do sr. tenente Leo" sra. dona Julia ,Coelho de
N� CALCEHINA é um me- � = � nidas C. Herbster, prefeito Souza. professora do gru·
dicamento scientificamente do- R CAIXA POSTAL n. 34 � municipaL po escolar "Abdon Ba'
sado e contém tudo de que I

Rua Manoel L. de Andrade,]4 � ,- Aniversariou se t.:;m- tista»,
nece!lsitam os orgãos em for- \ TELEfor-.fE n. ]55 � bem a 6 'do corrente, o
maçao das creanças. jovem Heinz Mahnke, au' BEBÊAlimenta o cérebro, tonifica �

O�onf4e.�'mOI.O
B xl'lil!r da Casa Bernardo O lar tio snr. Honoratoos musculos e recalcifica os �
� .

Sossos e os dentes. :;r.{l;
� Grubba, Stinghen e sra. d, Man3 .

Uma �atinha de CALCEHINA 1:iJ',,2; li ,_ Tambem dia 6 fez Stinghen, ecaba de st:r an
dura seis, mezes.

� anos o' sr. BernaIdo Kra- riquecido com o n::lcimentoEm todas as farmacias,
"""" . RE,PRESENTAÇO-ES I

.

d' I t me
.-. mer, comerciante reSIdente i e mais uma ga an e -

• DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS Em Hansa. I nina que na pia batismal
Que� achou ?

I
E M B A R QUE s 'I I recebeu (I nome deEmiHa.

P 'J'. li um" t<>mpa B
- Ainda dia 6 festejou

de :�'L�ue!'lt) iie i

;a��)lina � SÃO FRANCISCO DO SUL Estado de Sta. Catarina Brasil & mais um aniversario o tra'
com feehadura, pe autp. � •

§ vesso Paulo, - (} Pauli·
cUI!.'inhã<\ fiO dia 25 de ;m_��7tZ;��?,.(l;;mB7IZEo.m.m��S']p����� nho - dileto filho do ca

julho ultimo, na cidad�. sal Maria ::::elina' dr. Tiago
Gl"atltica se li quemen'lli���"'" -���======�==�_==--�!!ii!l!!i�!!!!!!!!!!!!.�1! R Pontes, digno Juiz de

i�I�:'/:� ec gereocla

destßlltl1 Hotel- Pensão WESTFA'LEN III �r��âã1�r.Comar;:a e nos-'

III' P a r a seu coo N C t d 'd d
' III - H mtem transcorreu

A'\S\marn�e III
- O en ro a CI a e, proxlmo !,II mais um 1ptalicio do sm.

......n\\; OS OS
� �:/,. J Ílort'O e so""ego de todasas emprezas de onibus Pedro Pedroni. artifice.

�v� ���{lo(O\l) 'III
..,

e auto-viação para qualquer des· III - Dia 10 deflue a data
�

III p r o c u r e hos.. tino dos Senhores V ia ja n te s

II :�:�e���rei�k��i���(��� �:_;to

III
pedar·se ne s..! e I Conforto para FAMlLlAS e distintos CAVALHEIROS 1\llllãO p: ra senhoras, nesta

� HOTEL..PENSAOI B ·A N H O S QUENTES E FRIOS cidade. ,

"

� III Cosinha de'primeira ordem, rigoroso asseio e prontidão III
- Dia 1 t faz anos a;';:,.

.rJ III CURITIBA ;- Rua Desembargador Westfalen n' 56 - Fone, 2774 III DR.

.�� ,J,> III HOTEL - PENSÃO WESTFALEN - PROXIMO À RUA 15 DE NOVEMBRO li',
Diretor médico do "Hospital São José»

I� Operações - Mo/estla.s de senhoras efi,
_. 1111 Dirigido pelO proprielario e 'lsposa : Leonardo Reinjak iii creanças - Partos

Ja�!!!!!!!!!!!!..!!'!!!!!!"'!!!!!!!!!!.�--��-�*,��������ª"�II Consultas no Hospital e no Consultorio. Atende á chamados.

_ _Coração por que teimas em querer
Aquilo que se foi e que não volta '.>

,.

Ni1.guem, OZt quasi ninguem, quer saber da' ve1'daäe zn

exoraoel, Essa teimosia que tortura, tambem consola. Tf.tiio, de
resto corre por conta e risco de uns olhos tentadores, de uma

boquinha onde o BATON consegue ampliar. def01·mando. aq'lJ,�le
«ponto rõzeo» de Rostanâ ; de certo andar treteg�, que sugere
coleios e que, nessa <segunda idade», pode sugerzr. outras C.o'
SITAS MAS. Até fazer ir diariamente ao barbeu'o pa1'a l�m·

peta da terra de ninguem ! '

•

O Figaro é, assim, uma especie de y?r.o�or. - s� .para a

fachada, já se vê, porque para o resto do edzfw'tO nem �nJeção �
cimento armado. .

.

Estava eu hontem procurando convencer de tudo �sso o

meu amigo Brede1'ódes que se mostrava i1 redutivel, quando por
nós passaram os tàiS. �lh()s tentadores, e a b?quinha empla�tarJA'
de BATON. OBredß1'odes sem se contei', n um alvoroço, �nda-

gou logo:
- COltheces 'I..
E quasi ao meu ouvido:
_ Nãa estranhes... E' uma .�mpres�ão> q�te teima em

não se apagar da minha alma.
.

Positivamente, o Brederódes já está vendo os h01'�zonte8
distanciados para Zà dos cincoenta ...

GIL VAZ.

Baile social
No proximo 22 do cor

rente, o E. C. Brasil fa·
rti . realisar no Salão
Buhr, um grande baile
social, o que terá (J con·
curso de um otimo con,
junto musical.

torfó PltUE 'UMA
MULHER CONQUISTAR
UM HOMEM E,·
UM HOMEM OBTER
o Respeito de outros Homens

Sem que um liefo de suco biliar flua dia
riamente do fígado para os intestinos, OS

alimentos fermentam DOS imeseinos. Isto
perturba todo o organismo. A Hngu:\ se

torna saburrosa, a pele amarelada ... apare
cem espinhas, os olhos ficam embaciados,
sobr�ém mau hálitô, bôca amargosa, gases,
vertigens e dôres de cabeça. Tornamo-mM
feios e desagradáveis e todos fogem de nós.

Uma simples evacuação da parte inferior
dOi inkStinos não tocará a causa porque
Slão elimina tôda a comida em decemposjção.

S6 o fluxo natural do suco biliar é que
ev�ta a fermentação nÇlS intestinos. As
Pílulas Carter são o remédio de efeit� suave,
que faz fluir livremente o suco biliar.
Contém os melJlores extratos vegerais. Se

quiser recuperar seu encantO pessoal, co
mece a tomar as Pílulas Caner de acôrdo
com a bula, Preço: 3$000,

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELf! IH 914
A sifilis ataca todo o

,_ organismo
Q fig�o, o Baço, o Cora
çãó; o Estômago; os Pulmões
e � Pele. Produ� Dôres nos

Ossos, -Retlmatismo, Ce
gu.eira, Qu�da dO Cabelo,
Anemia, AbortOs, e faz os
individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um !icôr,
Aprovado como auxiliar no

tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma otigem
pelo D. N. S. p" sob o n.

26, de 1916

I
I'

I

He WETZEL & elA. - JOINVILt.E. (Marca registrada)
RECOMENDA-SE TANTO pARA ROUPA FINA COMO PÀRA;ROBPA COMUM

I

o SABÃO

E,.spec,i ai i dad:eVirgem
')�SÃ� ��RO(At
.E.SPI.:cI.&LUADL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


