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Alundados á" vista quasi ,da costa brasileirª� os .
,navios "Baepeildi",

"'Anibtll Benevolo';, "Araraquara", "Itagiba" e' "Araras"�'
,
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A allDa -nacional '-vibrando :, de justa
reclalD�-,!" a puniç ão dos cova�des

Peiores tío que os vandalos dos dias recuados
da idade média, os piratas elxistas, dos nossos

tempos não ousam atacar á luz do dia : esco

Ihem a noite para a sanha dos seus instintos
de homens fóra da eivilisação, e atacam os que'la bem dizer desprevenidos, fazem o comercio

pacifico, em ,aguas territoriais. Não se pode
imaginar maior afronta aos nossos brios. O sub-

Imarino,
arma traiçoeira, condiz bem com os in

tuito� dos ass?lari:Ido,s de Hitler, para essa pi,
rataria soez, nUm ultimo esforço de desespero,
em que nada é poupado.

Nossos navios têm sido torpedeados e suas

guarnições, quando jà em botes salva-vidas, rne
tralhadas,

A humanidade parece estar recuando aos

ternpos bárbaros.
O «Flagelo de Deus» re-incarnou-se na

pessoa do humilde «pintor de taboletas».

Já agora, porêm, para nós brasileiros, a pa
'lavra do Presidente GekiliQ Vargas zarante que
não ficarão impunes esses crimes contra a 110s

sa soberania.
,

E não 'devem ficar. As vitimas sacrificadas
á sanha do monstro apocalíptico de Munich,
clamam por vingança.

A hora que se atravessa é decisiva e sa

biam-nos argumentos para exercer essa vingan
ça da forma que nôs aprouver.

Rio! 17 (A. N.) _' q'De .submárínos do eixo. Nes

partamento Nacional 'de, ies tres ultimos dias, en

Imprensa e Propaganda a 'tre Baia e Sergipe foram a

caba de distribuira seguin- ,fund�dQ� os vapores -Bae
te nota: - <Pelà primeira pendi- e «Anibal Benevo
vez embarcações brasileí- lo», do Lóide Brasileiro e

ras, servindo ao :trafegó -Araraquara» do Lóide Na
das nossas costas no trans- cional S. A. O inominavel

porte de passageiros e car atentado contra indefesas

gas de um Estado para 1
unidades da Marinha, Mer

outro, sofreram ataque de cante de um país que não

tura do litoral da Baía. A
bordo do navio -Baepen
di- seguia para o norte
uma unidade do exercito
com reduzido efetivo em

praças, das quais apenas
algumas poucas eram re

servistas convocados. Não
tem fundamento a noticia
de elevadas perdas milita'
res a lamentar.

está em guerra foi pratica cados contra a vida e os

do com desconhecimento bens dos brasileiros.•
dos maís elementares' prin-
cipios do direito e da hU-l Rio, 17 (A. N.) - Em
manidade. O nosso país, complemento a nota dis

dentro da sua tradição, não trlbuida pelo governo, ca

se atemorísa pelo ocorri- be juntar que mais dois
do, Deve o povo manter navios brasileiros, o -Ita

se calmo e confiante na giba" e o «Araras .. ; foram

certesa de que não ficarão tambem torpedeados por
impunes os crimes prati submarinos do eixo na 'al
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Solidariedade
•

jaraguaense
ao 'lDovitnento civico 'que óra elDpolga o Brasil inteiro
Condenando o covarde e Renato Sans, Alfredo Maser, tur Breithaupt, Leopoldo �ei-

bárbaro atentado á sobe- Françà Posgerau, Guilherme ner,Oswaldo Buch. Alfredo Mar·
Haering, João da Silva Neves; tins, Joaquim Píazera, Erico

rania nacional com o afun Emilio da Silva, Alexandre Doubrawa, Alberto Dutra, Ma
damento de mais cinco na Koehler, Valdemar Grubba, Se- ria A, Dutra, Reynaldo Correa,
vios da nossa frota mero me Mathl', Ignado Leutprecht, João Marcatto, Rodolfo Em-

t t Maria Beehara, Jose Peters, mendoerfer, Lauro A. Bello,
can e, agora, em aguas er- Albeíto Roessler, Carlos Hafer- josé Antonio Mattos, Heleodo
ritoriais, O povo de Jara mann, Julio Mafezzolli, Luiz TO Borges, Erico Brosfeld, Jo-
gUd manifestou a sua re Gomes, Dionisío de AssIs Pe- ia O. Mueller. Germano Ehm-

Medl·C,;..... , M'�".·I"ft.s e Charla" pulsa aos sinistros assala- reíra, Procopío Pereira Lima ke, Reinaldo Soares, Waldemar

...... ..,;;u .... riados de Hitler em e x. jor, Car,Io. Leopol.do Mer, Ar- Doubrawa, Leonor de Souza

ties do Passado" .presívo telegrama passado' Nt'v�s! Virgllio Rubini, Juliano

�
Os miseraveis assassinos da Nazilandia obe

N f d Rubtni, Renato Machado Qubll-. d d d do besf
.

f
• A'd' If

ao Snr, Presidente Getulio a m(!sa arta e doces,
ra, J05é Arruda, Hobes tA AI- eeen O ar ens o estial e esqulso remc) c o o

Gritam meninos bregeíros,
CY"tio,�V'O""í_�iitli- do dr. Os I honram, de muito, qual- Vargas, cujos termos são" Daquele! Daquele que tem, buquerque, Hon� Tomllin,

.

� �en,a�, �;gostas do nossoque-
os seguintes ': I O bom Fermento Medeiros. Arnoldo L. Schrríié.tt, Alceu Ro· id B 'I f d d trai t

waldo Cabral é, Como os quer estante.
«Dr. Getulio'Vargas 00.1 drigues, João Ayroso, João To- fi O rast , a un an o raiçoerramen e os nossos

denutis do ilustre médico- «Medicina, Médicos e
Presidente República __ Rio

I sBinruiÊ'nJeOt81·e,· RPaauslqMuaaIsisnai'neIYrlo'c,eJnot: navios emt. serviço
de cabotagem, massacrando

historiador, um reposito Charlatães do Passado- D Al
riu de homens e fatos do, apar ece editado pelo De- Momento nosso querido

'

r. varo ão respo. nossos pa netos,

nosso passado. Este tem
I
partarnento Estadaal de Brasil é covardemente ata Bata lha .. CA�A SONIS Neste momento de indignação do povo bra-

pt.rticular interesse, alêm Estatistica, a q"em agra
cado sanha destruidora bu BIJoutertas - perfumá- .,. d d· d t t
nos, vg apologistas hipote rias. Artigos p'ara presentes.

SI elro, quan o uma on a ,e pro es?s perc�rre
do mais, - quando se co decemos o exemplar com MEDICO - - - t d d t d P t J

. - -

d
A d'

. tico dominio Americas vg.
- """""""', -,

-

o OS OS qua ran es a a na, aragua nao po e

meçam a gel1eralisar no que nos Istmgllio. f' I' 'f
. .

paiz os métodos estatisti-
---- respeitosamente vg decla CIRURGIA, PARTOS, MO-

SA'NGUENOL
Icar a heIO a estas mam estações patnobcas.

.

d ramos vossencia vg cIuivi LESTlAS DE SENHORAS E

cos, pelo que focallsa« as
dente condutor nacionalida- CRIANÇAS Por isso. um punhado de t. rasileiras, resol-

nossas condições médico- I'
. . .

d
'

, de vg nossa irestrita soli- DOEN�AS INTERNAS E v�u rea lsar um comiCIa, no proxllno ommgo,
sanitarias» em uma epoca É UMA DOENÇA GI'AviSSIMA TROPI AIS DOENÇAS DA d' 23

'

1� h f t P f·t M
darl'edade ped,'ndo venia

-

CONTE''M Ia, as I oras, em ren e a re el ura u-

que só agora começa a �r��oEPE:�;�S: ::;:. �O';.A� PELE - TRABALHA DIA-

ser estudada como o está UM BOM AUXILIAR NO TRATA- acrescentar teremos momen· RIAMENTE NO HOSPITAL nicipal, afim de demonstrar a nossa repulsa a este

fazendo Oswaldo Cabral. - MENTOKSS;;:A�DEFLAGELO to mais feliz vida hora go- SÃO JOSÉ oito elementos tônicos. áto de selvageria e solidariedade ao Governo e

Em todoil os capitulas de verno determinar nossa ATENOE CHAMADOS I ao povo brasileiro.
«Medicina, Médicos eChar.,n}lJrjll'·I]�:[ltFIJ�llll.11 ação exterminio paranóicos

I QUALQUER HORI

I
A

.

t V d tö

I t- d Pd' I!.��L� -�.- -� J .. -- criminosos assalariados Hi rsema o, ana a , falarão os snrs. Tenente Leonidas Herbster,
a aes o 'aSS!l ü" a SI' 1 A SíFILIS SE APRESENTA SOB tier e caterva.

.

Rua Preso E, Pessoa, 206 F' f Cál' t M' T A M W1Gb
tuação d'aqueles tempos I INÚMERASI"OIII_S.TAtsCOMO:

os oras, CIO e c. .!fIO avares, rtur ueller, a demar ru ,ba

está reçonsiruida, demons- Respeitosas Saudações, !
.

f
.

di'

trada com paciencia e des :S�::F'�� (Ass.) Ten, Leonidas Herbs- -----_____ TONICO DO CÉREBRO e qU,em qUlzer,. azer uso.' a pa, �vrã.
,

ter, Prefeito Municipal, Dr. Ri-
crita com muita observa' ,

ESPlNW.S beiro Pontes, Juiz de Direito, TONICODOS MUSCULOS .

Os or�amzad.ores, que <:ontam _ c?m o apOio

ção.
FÍSTULA. Natanael '.:idade, Mario Tava- de todas as aut0ndades locaIS, conVIdam o Co-

f' um livro perfeito pa-
ÚLCERA. res da CunhaMello, Artur Muel- O P'I'd D d

.

I d'
'

ECZEMA. ler, Paulo Medeiros, Ney fran-
s a lOS, epaupera os, merCIO, n ustna e povo, a comparecerem a esta

'ra no's,' catarinenses. Lê- p.. E tado Ane"mt'cos Ma-es
FEIIH'DAS co, Angelo lazera. AntOniO sgo 5, • manifestação de solidariedade ao Governo e de

se com prazer essas du .ARTROS Quadros, Antonio Nunes Pires,. que l"riam,Magros, Crianças

zentas e oitenta paginas. MANCHAS, raquiticas, receberão a to- protesto ao áto vandalico que roubou a vida aos

E fica se sabendo de mui uELlX1l DE NOGUEIRA" nificação geral do organis- bravos marujos, mulheres e homens ali sacrifi·

,ta cousa. preciosa e jà CON+ISCI_ HÁ I!I ANOS
mo com o cados.

distantf. escondida sob a VENDE_ EN 1'&)A PARTEó

pOfira dos arquivos ou es

queciàa nos armarias e

prateleiras das bibliotecas. Nova Farmacia
só o amôr á terra. o 'gos
to e a vontade de demons
trar, sem duvidas, o que
fômos - as «origens da
idade present�:t - deci
diram Oswaldo Cabral a

vasculhar arquivos e biblio·
tecas para llÔS dar liVros
como «Medicina, Médicos
e Charlatães do Passado",
eSanta Catarina" I «Laguna
e outros Ensaios;», repre
sentativos de todo um

passado historico e qu""

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
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-TOSS'
Quem for brasileiro, compareça ao comicio

de domingo clS 17 horas em frente à Prefeitura.

Viva o Brasil! Viva Getulio Vargas!

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

AJUDA A COMBATER A
IOSSE E RESFRIADOS

* �

TOSS sO PODE FAZEI ..

Tivemos esta semana a

visita do sr. farmaceutico
José Lindolfo Borges, sacio
responsavel da firma Go
mes Bt Borges, que nos

comunicou a instalação, em
breves dias, do seu esta
belecimento farmaceutico á
avenida Getulio Vargas,
predio Tnfi Mahfud.
Sômos gratos á visita e

desejamos á nova firma
todas as prosperidades.

A passageDl do Fogo SiDlbólico por Jaraguá
Vibrante hora civico que a cidade viveu na manhã de hontem

A ch�ma simbólica de Nos jardins da Muni, gadas palmas ao�termi- go Simbolico», rumo a

brasilidade, �ue vem fa- cipalidade achavam:se nar Blumenau, . seguido pe'
Bonitos, bons e baratos. zendo O se'u percurso dispostos, com o Pavi- Em nome dos estu· las nossas autoridades
Primeiros entre os priMeiros, desde a terra·berço de Ihão Nacional á frente, dantes de Jaraguá falou para a entrega 'ao Pre·
Sio os bolos que seprepm,1Il Tiradentes a Porto "Ale- os alunos dos nos,sos o menino Odorico de feito e autoridades do

. Co'o bom fermento Medeiros gre, onde chegará a O estabelecimentos de en· Oliveira, do curso com- visinho municipio.
--------'-- horas de I, dt setembro, sino., plementar do grupo es- V ", f

VISIT chegou a divisa do Mu· O percurso da cidade, I colar «Abdon Batista:., d
�e, aSSIm, con !n�a�.A

. nicipio pouco antes das ate o Salão da Prdeitu- cujas palavras de viva f �le eSJa �ar�n a a

Em companhia do snr. loharas de hontem, re· ra, foi feito pela Senho- emoção represent a r a mg onosa .e .s. a o er
G. Rodolfo Fischer, 'deu. cebida dos atletas join- rita Gelta Simas, profes- bem os grandes anceios Estat�do. slmbohca J:!j o
nos o DraZer de sua visita. vi.lense pelo Prefeito e sora de educação fisic:l da juventude brasileira se:i I � qu� ��cerra!ll u'
�������:a�;er�r�()Cr����r� autoridades de Jaraguá do. Grupo ,Abdon Ba- na hora decisiva que o l1!:Fa�n � e� ra �s'nVI as�,

VermUugo suave e de pronto efejto. da Companhia Siderurgica e Jez a sua entra- tista», que se foi colo· país atravesst:f.
CI eSd n�m _

o gra�
São. Paulo e Minas S . .,\., da na cidade conduzida car no balcão aberto pa- Colocado ne facho o

mento de �rdm�os Pt-· dJ.�
Dispensa purgante e diéta! E d dI' agora, e I ellS e ra I

neste stado e no Paraná. pelos alunos das nossas ra a praça .on e o r. ane c�m � mscrição, �e - d tr d d '

Serve para qualquér idade, conforme o n Em palestra que comnos- escolas. ' INatanael Cidade, dele- Jaragua, fOI de novo Im. çoes,. en. o a gral'! e

1, 2, 3 e 4. mCou l�cantev,e, S. S, �o!! dCO A cidade encontrava-Igado auxiliar de policia,
I
eiada a marcha do «fa-

za hlstorIea do BraSIl.
, Proteja a saúde de seus fUhos e a sua I I ou a nomeaçao os . . .

• ti t
'

própria! ,Evitará muitas doenças e poupará srs. May &: Fischer para se engalanada com cen· dmglo·se ao� a e as e --------------------

dinheiro em remedios. agentes nesta praça,' HlIn .

tenas se bandeiras e o ao povo numa oração 1�I!"'D-S-4111111-4-D-4-o--R-o-l/IIa�b---[,o--u-r-e-s-.
-..

Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGU:EI. sa e Bananal da importàn- povo pelas esquinas e quente de civismo. e ins- a a a '" a

RA MINANCORA" para seu filhinho. te organi�ãção que repre- ruas,'até ao Paço Mu. p' irada nos �ãos prinei. Exelusi'IJamente; par,!, molestia. de olhos, oU'lJidos,

'senta
narM e garganta.

E um produto dos LABORATORlOS "MI. So�· t S' S nieipal. ovacionou os ja· oios do Brasil de hoje. Dispõe de aparelhol os mais modernos para exame de

NANCORA" JoinviJe
mos gra os a . .

I .J1' th' t
,

' -'-.. pela dlatinção que' tíôs ;ve,ns: ,at etas.:. erguen,-,o que el1' USlasmou a o- sua especialidade .

.

'
..---JI!II---I.-'>-----__---r' concedeu.' ". \�:.,

.

Vivas Ido Brastl.' '"
' dos· arrancando prolon- Rlchlin. Rua do Prtncipe. :'Fone, 334. JÖINVILLe

o anjó protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira MinaDcora

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Brasileiros e �traaleiros i JUizo de Direito da Co.arca de
I

I Prefeitura Municipal i\e Jaraguã·
amllGl do Brasil I

'

MEN'
I Jara"" I Aviso ao Comercio

A eoustrueäo de nos·l.sentido de ffizerem uma � tR
'

TO I: � 1 Comissão de tabdamenta
sos V8S011 de guerra exi' doação de 'qu81qJ�r um'

, �.D''�IRO' ;. .' l� 'Edital ,I

I .f\ Comissão de Tabelamento.. deste rnunici-
ge 'grandes quantidades desses metaes. . \1.\ Lt,) !: i;t ,pio, ern reunião realizada na.Prefeitura Municipal.
de cobre, zinca e alumí- , Um pedacinho dé1 cp .{1, ri,#. i ",..ao de .Iocapjlo

' I resolveu estabelecer o� seguinte.s preços para que-
.nío; 'metaes c.uja aquísl- ibr e ou ztnco, uwa panIe",

',_ . ,:',.J
_

. r.

�

" ,:, " "�, ,'.
II rozene, a, entrar em vlg.,or no dia ,24 do correpte:ç'ã"O"f1m mercadoa-extren- Ja 'de v l�juminld, Ißtic., é " ,�Cl; 7, -cÓvÓr. - " $gtlro8 é atualmente qua-: UWH" -doeçäo que a tua' -

f

.r.&I5�:
li:' '" Q Doutor '1.'iago Rlbelrç Pontes, Juit ri(_> Di.' Litro 2 400

si impo8siveJ-.
,

' Pstrta recebe, ßgrade-· . (
- ".e� ,J'�it!! �ß Comeres dé Ja'i'sguá, Estado de SsntR I A

Garrafa -1$600
Esta dificulds'dIe, 'entre ctda, 1 Ca,tMlân�'. Br�siJ, tIa .Iorma dä .teil, etc.. .

" f I •
A Comissão, só recebe!á re,clamações. a�o tn

tanto, pode ser resolvi. No dill.7' de Setembro�c '

.
,F.'A.Z,/,SA ...ER 80S que o pres�nte edltsl Vlr��,! panhadss da nota de compra do artigo acuna,

da, dentro' de nossos "DIA .DA PATRIA", seré ,1 IOU dele çonbecimento tíverem, que por parte ,de i, d bri torí
.

f ' -ci I
.

t
p'fo.prios .

recursos, por

I
solenemente Mt•• arre I Gustavo lilathias e sua mulberEI•• Cllat' Malôl•• ,

sen o I) figa ?T10 ser orneci o pe o comeretan e.

meio de uma coleta pu- cßdaçtb publIca e solene rbr.&sileir.osr lavfad.ores, casados, resídéntes na Es Jaragua. ,19 de ago�to de 1942.
blíca. dos metaes já acima re ! trada Rio da Luz, neste munlcíplo e comarca, por

-�

EDITALAssim. o Prefeito Mu- feridos. ! seu advogado, o doutor Luiz de Souza, residente
uícípal tle Jarsguä, con- , Brasüeírns ! _ Tudo f!esta cidade, com esorítor!o, a Avenida Getulio I De ordem du ar; Prefeito Municipal tera ()

fi8n�o iJlo eslti;rito. de PS.!\) Brasil. . Vargas, n. 160, lhe foi dirigida a petição do teor publico que durante o correuie mês de Hgf,'i ti ,

braailídade do ;}OVO dßstll ' ass.) (('unIdas C, Her" baixo tranacríto : PETJÇÃO INICIAL: - Exmo. tl.n'ecad.li se na 'I'esoururie da Preteítura . �'ll,.l\tj
terra �z um, veew..en pater, �. Prefeito Ma..... Sr. Dr. Juiz de Díreítc da Comarca de [sraguá, �:i!}al de J�1fa�uá, e na IiJtend.encit< de Hanaá. ,}

te apelo ao mesmo, no nietpul. •. GUSTAVO MA!HIAS e si m/ ELSA GLATZ MA- Im post» s/ li Exploreçãc Agrícola e Iudustríal.
..

""__

., THIAS, bra8ileiros, la.vradores residentes nesta CO.' Não satisfazendo o pagamentu uo referido
_....

_�O�2�2��5�����--&E'B�-'1 marca, em Rio da Luz, representados por seu .sd- mês, ficará o eantnbuinte sujeito á multa de 20I
. _ ..•. , _

,_'
. _ . End. 'Fel.: ..ORO�\AIA.. ," _

__

.

__ !og�<lo_ _8b8i�Q..Jjrma_d(}.!... vee.� eXp'0r e requÊlier á l'iobrt'J o imposto no pdm6iro mês, sendo então
.•_"...

• � Ccciigos í. . .
' V. Excia. ° seguinte: 1. H!}. mãis de trinta (30) feHH a. cobra.nça judicns.lmf.'.I.1te.

BOA��E�. �IaB��RO, �;��::i:< .

ano's k}OeSUem 08 Supli�antes,
.
por si e por seuß Teso.uraria df,i: Prefeitura. Municipe:l de JtU'/i.

�'i / aatecesso-reEi; cemo ß6U, sem mterrupção:- nem 0- g'uá, 3 d� Agusto da> 1942.'
pQsÍQão de pessoa tdguma, ou saja mansa e pllci F. Vü8g(�ra-u, Tesoure iro
fiG.ame\1t�,· ,uma g!eb�l de _terre. de culture, situada

I

no lugal' Rio da Luz, Deste município; 2. A refer,i·
da gleba tem a seguinte conformação', cODfr(in�
tações:-ao ,Dorte com t6rraB tliualmeute deAdolfo

, aoge e Alberto Hornburg, por u�a linhe. reta de
1.100 (mn e cem) metNH:, quebrando para I}. direi,
ta tumbem em reta de 150 (cento e, cincoent8)
metros até encontrar a margem esquerda do RI!)

! d� Luz; ao Sul �üm terras f'. tualmente de Waltf,' r

I
Ju'ngthum, ·por '(liilfi. linhfi reta de 875 (oitocentos
e setenta e cinco) metroB, quebrando para a dIrei

I
,

I }, J:!t, '; ta, em reta de 110 (cento e dez,) metros. {lté e n-

'.1
SÃO .FRANC�SCO DO ,SUL E�t�dQ de Sb.��CataJ�,ina;;':Srasii' contr�r. a Imnrg8m eil,querda do Rio da Lll,�; .8.9..88.� �·t,"r i ,,,r< 11'" .,' te fazendo tun dos' co.W tiprras atu�lmente df,l Carlos
,,�-----iIf!i����.�-.S'�""':��2 Hornburg e, Augusto P�ske, por umll' Ihi'ha reta

1'1"
. i

,__ .: "

.!
•

,

.

>
'. ,'. ,

., de 250 (duzsntos 'e cincoentB) .m�tros; fi. L8St� fa-

uI, 'IJ AALe lQ"-01'
; l I -

.�Imdo. rren,..te ,.�om a., marg.em dIreIta do RiO da l..ur.z,
o h� -!

•�"\. L' � tudo. na CD'UfOflllidade do esboço que vae aDe,x!'!-
� ('

,
,

. do á prese,nte; a.-Como os, Suplicantes P068it,}ew.
I tal gleba. de terra tal qual. está ,de�crita, reque-

. f rem á V: Excia .• que, justifica,dos;1 em d�8, hura e

A h í local prevtament� designadolil, os ,fatos açíma f.x.
(� I postos e julgada por seDtençli 8. justilil,,"f.<;äo, se

i"
I jam citados pf.lssoalmente ca .co.lllront4ntes referi

I doe e suas .Ululheres (21, alem des82!'; ID8.ÍS tembetrJ,
,

.
I pesspalmente, Julio Matht{l,s e s./M., ler&

\

quai8 são I ----------------'------
i ) todos lavradnres residl:ln,t08 em' Rio da luz, nesta I
I ,...",. INDUSTRiA DE C;\LÇAQOS ... '

camarç�, cita�do�s�, Will.bem" pO.r
. {�d.it.&l \Í7 .trinta

.

.

�OSCH iRMÃOS S �

I
1(30) dias, publlcado uma vez no DiáriO Oflclal, do

!
�'

, . .:iI
.

'

• r., ,'.;J.'

II
Estado e trez veses no j', reaL lQcal, o�§ interesflfi·

� � 1)..R�G UÁ - .J:"L\NTL\ CL\T�R INl\,' '.' _:_'f' dos incertos, todos para conteêtarew a prp.�ente
t�_

��__"._.,_,.........._._." ..�__
. ., ,. ação, de u8ocapião d�ntro do Rrérz;� de dez (lm

�������������������������������.,diae, co�ados de citação. �Ul virtu�6 da qcal� OB

I'
fOllma_ dos artigos 5;)0 e 552 dQ Codigü Civil, dt-
verá ser reconhecido e d€clarfidc per sentença o

dominio dos Suplieantes sobre () imclvel acima
" de,scrito� 'indepeqdentem{:wte ,0(,\' titulo e bea fé,

. RADIOS fAZEN'DAS gue €tffi t?l cas,o B6 pr�8umelIl, 8�tviHdl) ßquela.

.

lsentenQß
de titulo parí;. tr<;�8criçä() I. (.I RegtEjtr;;

Material Cásemiras I. I dQ Imovei,s, c.ienHfic(i,nfto.f}ß de, I tudo, .(.,; ergä\)· (h;

eletric:o Sedas Mjntsteriö" Publico. Os SnI}1lC&i\l( fi dän â pre1i, .nt,' .
.

}Jarß efeitos fiscsifi (;. valor. de cl(.li� contos e cem

Lampadas Brins wH reis e indieaID como meL a de prqva.s fi inqui
Lis rição das testemutihas €Jq rol abaixo, vistüriH8 e

Para ..raios T'érnos feitöl' depoimEtntos pessoal, de qU8lquer interessadu. que
dedtlZfl oposição contra.: o pedido' ura. formulada,

Ph�ÇOS BARATOS! O advogado que esta imb.sc'revG tem ,o U€U eseri-

����������••���._��������������� �r� nes� ci48�a Ave�d� Ge��io �rgas, 160
=_..

éj possue o telel(,n'e numero �4, ROL DAS 'rES
TEMUNHAS: la.. Alberto «)allmsnD. BrásHelrü, la
vrador, res, em Rio da Lúz. 2a. Ericu: Hornburg,
Brflsi!efro, comercisllte,-Ies. em - Rio, da Luz. �'L
Alvlno Muller, brB6ileirQ.lavr6r..or, residente Rio
da Luz. 4a. Rodolfo Kuckerfer, brasileiro, lavra
dor, res. e� Rio do Luz. 5a. Bruno Dallmann, b1'8·
sileiro, lavrli.dor, res, em Rio dr. Luz. Acompanham
08 seguintes documentos: Uma. copia desta petição;

1
1 �raehHtQ. de procuraçäQ e��raido de Uso 41, do

,

L. n. 16, tio -TaltelHl.n dß@,ta �()f.dilde, firo M8.rio T0-
Wl'es da Cunha Mêllo; 1 ;tdäO de Tgxe JudicIar!!i
Isob D. 298, passado pela CQletorif!. EBtado!:l1 de Ja·
I ré:guá, em 22 d,g julho dí:) \9l2; 'üm f'sbÇjço'do t(',f
ren(\ acompanhiido de cüm.petBlttl'3 COpl1J. N.T.P.
Dett:!'fm�nto,. Jal'aguá, 23 de julho. <Ie 1942. p.p,
LUiz de 50uza. 23/7/42, 1.3/7/42.23/7/42,23/7/42, CG
Ifi\)tUJ dU'SB e"t�lmpilha6 estaclo8is, sendo uma d.é
dOÍf.5 mil 'reis e UIlle. dé um mil refs d? Taxa de
Sf;ude, 'e duas fode:ailii,· ßBodll uma de duzentos
reis de Educação e ,S�;i}'je e. umi;; rie cem reis de Dr. 'Waldemiro Mazureebennominado Selo Pül.dteacial'i", d� viJamente inutili
!'lbdas c{)[n data f.\ fjßsit!a!uo:'!. A-p"etiçäo iü10iullé-
�üu do'MM, Dr. Juiz de Direito T, geguinte Dlj:S' Medico' I

'

PACHO: A. Como requer. Designo o dia 30 p�rà'
.

.

.

It" jU!:itHi'Cução. L o dr. Pí.'t1m.oter Publico. Jo.ragtrá, I.. <,. , •

.

23 _ sete _ quarenta e .do!s. \888) IUb. Pontes., CQn$uHorfo s :-.eslden-::la:, � iRu� i Marechal Deod-oro

SENTENÇA:. Vistos etc ... julgo pür sentençv. I;i jll�} ! '

tUiGflÇi1.0 "pl'ocedidt: .1-), fl�.,
..
pt. fll qU,e. p. rQ,.dU�'� � ':8, t' Atende chamados a qualq�er hora do d�a pu da l10ite

'�0nB dl'lVli10@ e legaIS efi.nt·'8; 1. .PrOr;Slgf1.se n:i·f,or.' ,:.., . Ie. ,,', •. 'f' .. , • h
m� da lei. Jaraguà. 14 ,�.VIIl :...: 942, .(ass) Ti&ge

"

...' .

.'
. ".

Ribdl'o Pontes - juiz dr-; Dil'elk" - E JHl.IU qu,.� (I I liEn (�e ID.:1 nnv�cp.nI4'S I-l quar,-"ntö � 11018. �1�2.)
cÍlügue .',,0 CO[lh�cimeQto dÍ)s intel'f�lilrmdíil8, cert(i8 Eu, Ney Fl'tlllCO, e�;crlvão ú ßubscr.evl. (asslDa.U{,)
('U incértos: e dó's connqàntes do· illlQvel, pars ri!:\go Ribeiro Pop.te2 - Juuiz de Direito"., Estf

Q,ontestarem ° p��lido no prs.zo de dez (lO) dia�, ve!Tl f)oJadas flstl'lrnrilhns estf;C:mlÍf� nU""I! valor t:
contados da data dt;; citaçl!.o, nß.ndeu pli.SSI1F o pre tal ,de tn:�z mil reia, inclusive ° selo aß tSXfl:, o'�

. !wnu.� edital CÇtIl o praz" dll .trin.ta (50) dias. quü fjr,úd_{5 cl"', um mH reis e mf.iis· tG. $300'federat; sef,

correrá. da d1J.t8. da ptirnQira pu�Hcaçäo uo ,�'DLa
.

d $200 de educação, e saúde .(3 $:100 di1 fr.xa. p
ri0 Ofici51'do E8�ado". de Suntll Gatarina, e ,Sutto," (lHencilH'i�1 . .Nada nwi8 nem lJ1enu8 se c ,yJtlnh'a; {'U

,de .ig.ual teor, ps'ra, s-erem aflx(\dos na sede du Ju . tllHtd tlCil:f'8 tranBcrifo, com " tpi)f do .. qu,.il b(,;:�

i�o, �(} lugar: de .co�tume, e pu blice.dos u�� v�'zl (\ fiei\ll1enHf fiz extrair. I� pretlßhtê copIa; e do qUt3
no 0181'10 OfiCiai", Ie t�ez vezes nü "CV17reID. dO' dc;u ·f�.. . , :' , '. .

'

.J "",ô�ö"" n� Jf'lj)'.rma_,'0n 'IßJöp"ndp.,e P.f1 RH.da nesta .. gl· Jp, raguá, 15 . e li,g ti) ,.6 94.2.:.-.� ,H'o" ' ,#,_,
A ,I" "d ,Im ' .... ,., •. -" 'dO .� .rn" d <'t! O . 7< ã"; Ni>y.[" rtmCít}u!iú.e � e-:J.t)ragu�1.'(l9$ qUl�ze. HiS u.o me�" e.ag,oS'i,�,.«{�,j',V·r- ,;'

" '''-;:;'i':,;;t;�:'5''X:F�E!{�,��?;C·:::-���,;,f{1V ':' ;:',; ti

=

CA.IXA POSTAL n. 34
Rua Manoel L de Andrade i 4

rElEt'O -..cE n. i55
•

_ �:. REPRESENTAÇÕes
DESPNc�'6�''fERRÖ�IAR!OS E' MARITIMOs·�- REDESP-ACHÓS i .

. E M fi A R a U E.S

LOTHAR SONNENHOHL
BICICLElAS
Peças
Ac:es.orios
Conc:ertOi
Pinturas
Vulcanizações
ARTIGOS BONS!

Vendas por at�cado

--t
Gnmunica.ção �agrade�i.mç�tß
A . viuva Maria' Sacht Karsten e seu fi·
I há Mario ,�� àrsttm. p-mtlí,ndame.tlIb':, pena"
lisados, �omunicüm aOS, seus p,uentes
t'
... pl! igos, o tal�ciment� �.� se� querido
esposo e pa�

Jörge Karsten-
.dia fi do corrente, o agradeéertl muito sinCeramell,te �"
todas a's pt!ssõas que às acompanharam no tran�e poi"-::
que acabam de passar:'

'

jaraguá, 10 "de Agostot

Particivação E Ag�adecimenlo
Proftú,damente CGnstemndó�, comlwicarrws
a todos Of péucnteS iJD':igos e vi�inhqs, que
Deus. chamou á Eternid<lde no diã 12 d'f:
agosto do cor. a. com ii k!ade de 17 anos, ,

-3 �nezes e 17 dias, G· nosso querido e

inesquf�ciyel filho e irmão J

Walburg Hals�, .

Penhoradam(�nk agmdece:nos ã todos,
pelo amparo que nos prestaram durante
as horas de pezar. bem com a todos que •.
enViariln1 bouquets e corôas de flores er

�specialmente aqueles qu� r companha
rilm e se ofert'cerl:!m a Itvar o corpo do
queri,dd morto afé sua r;1erradrira mora,

da ..

Partic.ularmente agradecemos pd? fiêl ca'
maradagem da agenci� e funcionarios '1:10-
Banco INCO e ao Esporte Club Brasil.
Sinceros agradfcimentos 80 "'nr. Dr. Al
varo Batalna e Exma Snrll, pelos sl!pre
mos esforços empregados e espf.cialmen
te ac· Re-\tmo. Pastor H. Waidne.r 'pelas
palavras de COD solo proferidf!s em casa

. Ii;. nQ ctmifério.
.

"Qu�m sabe o têrmo desta vida
O tempo foge, a morte vem!
Ah, tão "depressa está 'Perdida
Na morte a vida e todo o bem!
·,t.fU Deus, te pe·ço por Jesu�,

.
Dá·me na morte a tua luz!"

A Familía enlutada
Fritz Hasse

",

15 de a
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CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000$000

Agencia : IARAGUA'
.

. ! I

Rua CeI. Emílio JOlirdan,115 --- Caixa, m - End. ielegi, INeg
M A T R I 'z. I T A J A 1

,:;.

1� .

"F A B R I C A DEM O V E I S :�:"
Especialidades em bancos escolares. V �(. �.

)�

.

Jaraguã �1."
Palace Hotel I )�

de M A R TINS J A R U HA
. l.-�

I t ��
't. t t t,;

Rua Barão do Rio Branco n.dD2 ' :1
• f'

.I. 'li
Todos quartos de. apartamel1t.os, com a.I1Uft, .1'

correate, quente e fria ) ,'?
Elevador . Frigorilico Casinha. äe l.a orden� ';':<;

Salas äe amostras para os srs. vmientes, �:1
Automóvel na Estação

. I ,{,
f C U R I T I B A PARANA' BRÃsú;J�

. �
( �, .

\ �1
'DR. LUIZ ,DE SOUZA".

l?iliais em: Blurnenau, Brusque, Florianopolis, [oinvile, Lages,
· e Rio do Sul; Agencias em: [araguä, Caçador". Creciuma, La
í guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco :e
Tubarão; Sub-Â!lßIJWias e1?1- : Ararar.guá, lndaial Hamonia, Sãe

Joaquim e Tijucas; Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió .0

.Urussanga; Ern instalação' Canoínhas, -Orleans, Salto Grande,
I Rio Negrinho e Porto União

.

Faz todas às operações bancarias lia Paiz,
como cobranças, descontos e caução de títulos de ex

· portação e outras operações de credito; passes para

as principais praças dOI paiz, medi mte taxas modicas.

� "'!. .
.

Ie \, I

Peçam demonsti'ações soa . Dlstíbatdcees :

Carlos- Hoepcke S. A.)

· ABONA EM C/CORRENTES Os SEGUINTES JUROS:

Adolf HermanD SChultze

Ruá . Rio Branco, 964
Rua Felipe de Oliveira - São Paulo.

Agente no município de [araguã : José dos Santos.

·ADVOGADO
Escritório - Avenida Getulio Vargas, 16Ó

Re;idencia: ,MaJ.. Deodoro da Fonseca, 814
L

Telefone, 34

.
.

'I �; X�:ee.-E----===��==�========___,..#%�M:

l �HI· SEf!UROS
\ de acÚlenteg. do· trabalho, I

. �� III
-

IT I fcgo, transpórte� e aciden- m� !Ii
.

_

te pessoal, prefiram W" A·· r. A L
_ A I A �

'I r: "A NOSSA. COMPANHIA"II Companhia ç,�g�ni.n·ada co. rn . CáP
.:

itais catarinen- !I�' .
:sqs f_ paranaqnses, III

r
I Séde: Curitiba Pà'hná - Réla 15.,de Nov. 618 I

,II Sub- agencia em Jar.8gua : ff,�rmitioÄCq,rdozo I
0'0 x ===:__..

�. "�.------ _ �- --i!í!!!!í!)(

"OC:I(I:::lIc;x��,;::x;::::riÇ.;:l(tCX9�C'lCXO':::::::c-:r!ICIX:::::�.....IiI ittti

,�. E5�i�i��S �ea�!as
..

� fii;t-;!:.;;.ã;"'WESTFALEN11
O Chocolates. Pralines e balas finas e doces O dll

.

-

-

- 111)
� R_!i�s me/kores. fak'ric�s �oe�k�en e ,Sultanl}. R. ii � a r a seu cen- No Ce�tf�_ da. cidad�, pro�imo !2!

.. f - . Proprietario : JOSE' ALBUS M �f fotto e. sacego
da tod����_ernprezas de onlbus 1�1

"...:::u;':.":c::u:::::lII:c;::lc:co:::lJooooJ:"_"'I.--';C-'lIJC::)IIIO�,C:::U:::.:-A:X lil . � auto-vtação para qua.lq':Jer des III
- Iii! procure hos.. tino dos Senhores VlaJant�s I

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro I� pedar·se Oes!e I ConfllllO para FIMllfAS e dislintos CAVaLHEIROS II
na " HOTEL ..PENSAOI BAN H O S QUENTES E FRIOS §!

,. Nova Iii Cosinha de primeira ordem, rigoroso asseio e pi'ontidão III
de t{OBERTO M. HORST III CUR/I/Bi _. -Rua Desembargador Westfalen n: 56 - Fone, 2774 II!

? a que dispõe 1e- maior sorlmento na praça e oferece III PlOTEL - PENSÃO �ESTfÀLEN � PR?XIM().\ À RUA, 15 OE NOVEMBRO III
seus artigos ,á preços vantajosos" III Dirigido pelO proprielariD e 'f,lsJosa : -.Leonardo Reinjak· III

;",Rúa�'MarEc�à'�Dt9dQJO;:;:3()._ �'��f,r"�·.�-"·-J,.::.<"J.aJ:'ag\uá· a��· S7iiiiiiiõ'---"' ��..;;.;..�;(�.......-·�-��-!!!!!!!!!JS8t
*� �.

rc_,
.

"

-, .' ."
'

-',

-

'I' �
'*�-,

:..�:,'� .... :,;;",: '-foc' .\ \ --·��·i,�·· "'i-f {'
«.�:��-.-.-�-.

-

__ .- .�;'
.. : ...

.

Este aluno 'habilitou-se em escrituração mercantil,
cálculos comerciais, portugues pratico. direito n omereial,

.

correspondencia, em sua casa com 4.I.vros especialisados
que dispensam o professor por ser de uma facilidade
jamais vista. A verdade seja dita: sou proíêssor ha mais
de 20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formida
vel! Peça rospeto, com toda confiança. ao Prof. Jean
Brando, R. PCosta Jr. n. 194, Caix. Postal 1376. São Paulo

Escola devidamente registrada por quem de direito sob.
n .. MS em �918. habilitou já uma geração de alunos é to

dos estão trabalhando- junte envelope selado com seu en

dereço bem claro. Os pregos são modicos e .em pequenas
prestações. Não perderá nem tempo 'np..sü' dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 meses tendo dí.eito, IW fim do curso,
a um Certificado de compete ncia com. o qual,"de conforrní
dade com a lei bem clara,' �dtlel'á comprovar 'l! sua .alta
habilitação., .' -

'�
.

" .. ; u ...?....... � ft'f.'·,*,
-

l'
•

f J
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TRAJAR GOM' ELEGANCIA'
E APRUMO

Esportes

o que eu �i aprendi nas escolas primarios
Do mestre Balduino, - austero, quasi rude!
E do mestre Luiz Neves, almas. centrarias,
Todas duas, porém, sacrários de virtude. c

Depois loi no Ginasio, - o antigo; entre varias

Disciplinas, venci os anos comp pude.
Tice sotihos.: no tempo em que as anlas diá1'ias
São caprichos do «Horario» e trequas, a miude.

- Brasiiicio, 1llachado, Amm'o, Lapaqesse ...
Quajro sóis do saber que eú lembro nesie pÔ1'
De sot em que os bemdie e exalta a minha prece.

Oom eles apreruli" alguma cousa é o tiz
Para corresponder o sacrijicio, o amôr
De minha samia lfâe e, honrando-a, ser feliz.•

JOÃO CRESPO.

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

Brasil .. - Seleto 3
Retrospectivo

Baile SOc;ial
In d íecutívelment« o

o E., C. Brasil brinda �
prélío de -domingo no

rá ne noite de hoje o seu .-:-a-ocure a
CSIDpo do BtataH, �gtre quadro social com um

esteeo sel éto, correspon
graúde, baile, no Salão

d,('u áS,mais Ilsougeíres
Buhr, OJ�iZZBl'aBilPrt.'>s-1. tará o seu coneurs-re

eSf·etativas, pois apresen ä
teu toda sorte de tensões

n o duvi?amos que o

I R d'
....

os lubnos as �ristezfi8' mesmo seja fator de su ua O PftDClpe, 460
.

'
..

' cesso.

genel'081d�de-, CQmb�h.VI Por. certo 6 n ítad i JOINYILLEjade, g es-trw e {) -clíms- d .

o. Ga. .

nfim��q�uIDa p� ang�� dehoJ�marc8-!_� �__��_����__,��������_��_��_�
leja fJ6-àe apresentB'I; e

tá �aJ8. uma vl.?ria d?I'
, .

;g:,!!tu:t desraenttu d,e ���d�:g�08�1l�rem��l'�:�� I Festa. de I"eja d� s. stefano .CASA SONIS

. oqueate " posi .époes ncs anajs SOCia.iS! Ja..aG'u"" A··lt '(6 -b Id")
, Meias para senhoras e

tlV.6, que, c JflgO entre es d(� Ja.raguá.
' ....., a.l'tL o arl a I I senhores, lenço», ele

dllls,all1dldos�ufl;dr?s orll DOMINGO 30 DE AGOSTO
lbava pela mdísClplma. T

. li, '

,Acontece.u jUEl'tame,nte o .

eseurarla '1 Haverá pela manhã a missa solene. '
.

ó
-

contrário, pois apezar dÍi AVls_a aos snrs. socícs a. de Pes
.

AV! MAE! FILHA!

• denaa do plecard, que q:ll.� na." deBtri�uio COU-,I ran e I. estivel I Todas devem usar

caía éra psra um öra pa-l yltes p��a o baíle-de ho-
I"

,I
ra outro contendo!' ad- I

Je" (Iev�ao assuntos _d� II Aorilhantado pelo cJazz Brasil)) , ! ·rl S"·� tOversamenee, foi, nos dli-l ornem Interna. OS \lIS1
. .' ,

' 'I nIO'" , O a IDa
ti? vêr um Iutebôl suave, tantes, só terão entrada, Churrascad.a, assados, bebidas, caíé, doces, etc'l l U

disputado na malcr dís-] quaado &?ompanhado8 L Convida 3 todos, O Presidente: Paulo Papp (Oll Regulador Vieira
clplma.

'

'IPor um !oCJo do clube, j
.

a '

'I
Venceu o Brasil, por- :00 po� ele apres.entaríos f Ddilifal I

A mulher evitará dôres
I

que soube durante todo .já comIssão de_ porta. r.;;;. .fi.
Sómente a far:'a conquista, Alivia as cólicas uterinas
Com louros mil, verdadeiros,

,transourso da pü.rtida, A comprovada exelenci., Emprega-se com vantagem

cu1t�va.I! a ármonÍ-a do Gremio das Rosas Imp<?sto sobre in- Do bom Fermento Medeiros. �ara combater as írregula-

cunJ�.nto1 analisar ill{;liS " Da diretoria des"'6 'en- dustna e profissõ.,es ndad�s das funções peri6-

88 Jogad t d
IV

dicas das s�nhoras

,

as e es en er tidade feminina, recebe' M
.

'

matt;;ms.ticame�:lt�, o cem. mOB o Eeguinte oficio De ordem dn rmr. Co- OIS uma E calmante e regula-

P:" de ,ação, dlvidindo alS I IImo. Snr. Diretor Pro letur, torno publico que esplendida cura
dor c!assas funções

Jogadas para a's,alas mai-s prietarlo do "Correio do no decorrer do prc.sen Fluxo .. Sp.datina

�o que para ° eentrö, prä-I Púvo�. _ Nest"', te mês de Ago6tü, pro- Um IDf:'nsege-iro de

tI t
".

. pela sua comprovada efica-
'

'c� eB a, a qual surtiu o 'Presado Senhor" __ Te. cedE-se nesta Ooletoria, roaIs uma vít(lriB do cia é muito receitada. Deve

ef�l�O a-ecessário, P?ÍS nho O prazer de
.

trazer 08. arr�cadaçãf) do impos PEITORAL DE ANGICO ser usad:l com confiança
treB dos quatro tentos 8.1" co.o,necimento de V. S. to a-C10l&, referente ao PEL�TENSE, ,habil guar Fluxo Sedatina'

mar,cados, foram óbra das que" em reunião reol.iza segundo, semestre do cor da llvros e int�NH:lSB.do

pon'Os
...

t
. . 'da 1'lJllnO 't t Encontra'se em toda

'u,. :' " '" " " a� no d{jmingo passado
ren e exerclCJ.O. r. <" r aTI e casa co

No �rssll o trIO tmal dw, 16 do corrente mez' ,ps
-

�ontribuintes que merciai -Ambroßfo Per.!'et, p8de

!imon. fIr�e.' se1l:do!�fatm� fci eleita e emposada;' deixarém de efetuar o etc. '

Ue D N SP n. 67. de 191i

ke BubstItUldo' na segun. nova Diretoria d] Gre� paga.mento n6 pras() mar j Amigo e sr. Eduardo
d.a t�se por Arp?; a linha I

mio das RosHs, qu� ficoú cado, p.oderão fazel,o no C. Sequeira - Venho tra-

med.la sem ElIdIU, e com COJ.lstituida da seguinte mês' de SetemGl'O com zer lhe 8. noticia de mais Per:deu.se
�ucl�no em sau lugar, fCi'ma:- ',a multa de 20./" 'findo o uma explendida (lura

Ju_gou mais des�nv�lta, Presidente A d fi 1 z í r a qua I.ss räo. ext�:'aidfls, as que o seu PElrrORAL

CO� ótima d�strlbUlçâa Pia7.�rg.., Vice dito Herrtß cerpdoes de dlvi(i,a. para DE ANGICO PELOTEN
e- Jogo� d-éferunvü.' Hardt Secretaria If1l, Ge- te,r lügal' 11 cobrança e· S� aca:ba de fazer em

.
Na .Im1Ja ataoe:ante so .. ny Ctrs. ta, Se.cret.arla 2 xe·cutiva. minha pessoa. Achando

�r�lA' se Jorge como Ursula Brückheine�, TeEl., Coletoria' de Rendas m� bast&nte atacado de

tHHlgo$O' ch�adkH' e Lou. f!óureÍ'l'8. la. MaTta May- Estadija�B de.J/Iraguá, em t:influ�nzS'», com tosse

renço e �ttl COlHO- �raba- Tesoureira 2a. Ana No' 1 de1 Agosto de 1942. eX;H3ctoraçãoabundante:
l�&à!)reS �nG8nf:lav�8, euo: rosny.,

etc, recorri, 60 PEITO
11�,to'4() oq(fa�ro c?rres;.; Na es.petativa .de que

Hele't!Jd.fN'CJo..BtiJJ1ges.. , RAL DE ANGIOO PELO.

pO'Qdetl às eXlgenCII.UJ do V. S. continnará a dis
ts-crivão TENSE e consegui de-

Jogo:. pensar a este Gremio na
bel�r muHv rapidamen.

O quadro do Sel�to, gestão co.rreute, as mes
te ° meu O1al. Riscos para bordar. Bé�

C&�eC8 de mais, trel�o, mas def.etencia,g com €lue
.' Isso, porem, em cousa los modelo�.

pOlS vàrios lios Beu� ln· 8e�pre o distinglu, apI:O- M i I h õ e s
algqma me admira, pois

tegrantes, não �ud,e�am Vßlto o ensejo de apre-
tenho em ,casa exem-

Bcompa.nhal a Vlv81.l1da- senta1" 8. V. S. 08 mi pro-
de pessoas tem usado pIos de c.uras rapidae de

de do Jogo ,até o f1081, testos de pj,evada estima
com bom resultado o 'tosses, bronchites e res·

mO<tlvo, pOJ;qu.e a defeza e consideração. I poptt1ar d�purativo friados operados em pou,

trabalhou ativamente na Cordialmente '8L'IX IR fIt4
co tempo.

segunda raS6,. deve.;se! 06UY Costa, la. Secre. '.
Desta rninpa esponta-

DO entanto salIentaI' que I' taria.
nea declaração pÓde ta.

sbsuluta1mente não foram \

zer o uso que lhe con-

infsriores aos lOCais.' I A sifilis ataca todo o vier.
, Os teúlOH do Br'asil, 1 organismo Antonio G. Portella

foram Qltircados por Jor
o Figado, o Baço, o Cora- Có'nUrmo este ate'8ta·

ge 2,Geraldo'ß Marquardt
ção,o Estômago,o!!Pulmi;íes no Dr. E .. L. Fern�irli de'
e a Pele. Produz,Dôres nos A

.

(-
, .

Os arbitros, atuaram COul ossos, Reamutismo, Ce- rauJo Firma recol1he.

absoluta imparcialidade
i

gueira, Queda do Cabelo,' cida).

e correção. .

I I Anemia, Abortos, e faz os ,Lic«;mça N,,5B ,de 26

,
Na preliminar o Brasil,

individuas idiotas. Consulte he -Março de 1906
o medico e tome o popular D"t

conseguiu um cfosàriolll depurativo eep081 Cl geral: La-

de pontos, p<.:is venceu E I i X i r 9 1 4
bB'ra-tól'io- Pfllt&f6-1' de An

ti equi�e do Seléto pela
giCO' Peíote-'nse - Pelo,

e.Ua con�age!!l de 8 li O.
Inofensivo, ao orgallislllo. tas - Rio G. do Sul
Agradavel como um licôr. V d

'

Os pontog: Ari 4, Màhn Aprovado como auX'iliar no
en ß se em tod a a

kt) 3 e Girola-. tratamento da sifilis ,e Reu- parte
I matismo da mesma origem -----------

1/.,,�I"P��" I
pelo D'2�' �e Pi;916ob o n. CASA SONIS

Armarinhos, linhas, fios
TAMiÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS e enfeites.

'

----------------------�--- --��----�----�--------------�----

Companhia Sioorurgi.ca São ,Paulo B Minas 8. A.
A' PltllC

Alfaiataria Torrens
Padrão, da eleqancia e distinção

•

I ANIVERSARIOSRegistro Civil
.

Fez anos dia .19 o me·

Artur Mueller, Escrivão e O- nmo Hermes, filho do sr.

ficial do Registro Civil do 1. Alberto Dutra, agente pos

Di�trito da Comarra de()ara.- tal telegralico local.
gna, Es.tado de Santa ...atari- - Dia 19 viu passar
.a Brasil. . I' '

t I'
. h

, faz saber que compare'ceram mars �m; na a ICIO a sen 0-

Ino cartório �xibjndo os
..
doeu: ra -Cristine Emrnendoer íer

mentes
.
e�I�ldos pela lei afim Prochnow, esposa ao snr.

, de se h?blll.tarem' para casar·s'e, W<ll!er Prochnow.
I Edital n; 1 379 - 'j. "

,

JAOOB ALfREDO EM :-' yw, pa�s,r m1:llS um

MF.NDOE.RfER e MARIA an,lVersario dia 2�, o snr.

,
DA COStA. Amol.do, L �chmldt: !lba�-
Ele <'olteiro c

.. tado tnc1Ustnal aqur reSl'

I
. ':- I, omerCHUIO. dente.

Brasileiro, natural de Jara T b d' 21 f
gllá, ondc� nasceu em 18

- am em
.

ia
.

ez

.:Ie Jqneiro dr ,}918' "' ,allos a senhonta Gmsela,
I " aom,� 'f'lhlid J �E h'
I ciliado e residente neste

I <. o sr. o�e rsc mg.

distrito, em cidade. sendo
filho kgitimo de João Em :Sm, Nàirne Tornelin

mendoerfer e, Berta Rau Transcorre segunda feira

EmmendoErfer. blecida, a data natalicia da e'xma.

Ela, solteira, domestica, senhora Naime Fadei To'

brasik.ira, natural de Joir1'Vi melin, virtuosa. eSposa do

Ie. onde nasceu em 3 de nosso diretor sr. Honorato

abril de 1923. domiciliada Tomelin.

I e residente neste distrito, Dona de grandes vir'tu-,
em ltapocusinho, sendo fi des, pelo seu espi.rito e co

lha legitima de ManoEl .ração de mãe e esposa a·

francisco da Costa e -Van· mantissima. o �eu dia ani�
da Hensche! da Costa. versario é motivo de mui

Jaraguá, 17 de agosto de ta satisfação : não, só. nô
IN2. seu lar, como tambem pa

Edital n. 1380 ra o circulo je suas ami·
AfONSO GLATZ E zades.

",.

fRIEDA MUELLE� «Correio do Povo» ,sen-

EI�!. solteiro,. lavrador, te se bem á yontade para
braslle'uo natur:d de Blu f�icitar a ilustre dama: a

menau. domiciliado e r6si- presentando lhe os' '�eus
em este distrito em Rio melhores votos de felici.
da Luz, nascido em 17 de dades
dezemb�o de 1922, sendo
filho -legitimo de

oarlOS)
VIAJANTES

Glatz e de Ana Glatz. Encontr'� SE' 1!l?stJ ciiade,
CALCEHINA EI.a,. solülÍra, doroe� lica, em visita � StUS pae::, a

Espécifiço. da dentição brasIleira, n��ural de .Jara s'enhora. dona. Mery Ha
A Saude. das creauças.. guá, domeclhada e resIden ferman:1 Xavie" esposa do

A.n-tes. eYlta.r do que remediar! te em Rio du Luz, nascida sr. farrnaceutic:o Le0poldo
SI qUlzerdes que os vossos. e 2Q d b 'I d na I X .

filhos sejam sadios, fortes e'
m
..

e 8 li.. e 1�..:;0, aVier, do DEpartamento
resistentes, dae-Ihes CALCEHI. sendo filha r�gltlma de Al 'de S;,ude «Beatriz Ramos',
NA! vim Mueller, e de Alvina de Mafra.
.A CALCEH.IN,\.é um me- Borcha:-dt MueHer. '-' O'! sua viagem 2 São

dlcamento SClentlflcamente do- J
� 18 d" t d P

,-

sado e contém tudo de' que aragua, r. agos o e aulo reg! t:SSOU esta. se'

necessitam os orgãos em for- 1942,
_

,mana a exms. 5r3. d. Elisa

maç�o das crea�ças. . .

EditaI n: 1.381 Leutprecht, esposa do uö-
.

Ahmenta o cerebro,. tOnifICa ADOLfO ANTONIO merciaf1te sr. Ignacio Leut-
os musculos e re;:alctfica os ONEIPEL e HILDEGARD I t hhd

.

j
,

ossos e os dentes. EM ' prec 1, acompan" a ( e

Uma latinha de CALGEHlNA
A DOPK_E .

i $fUß filho�, senhcrita He'
dura seis mezes. El�, .

solteIro, ?penmo, ! lerra e Elisaldo
Em todas as farmacias. braSileIro, domeclltado e l

'

residente no primeiro dis ! NOiVADO
trito da comarca de Joinvi.1 Ajustou nupcias" a 8 do

Ie, nascido em 30 julho de I corrente, com a gentil se'

1910, Ei.'ndo filho legitimo nhodt-a Addia B�H'êlto', filha
de: Roberto Gneipel e de do sr. Clemente Barato. o

Rubara Reichi OmijJel. sm. Vitorio José Lazaris.
Ela, solteira, domestica, habil artífice, resident� m s·

brasileira, domeciliada e re, ta cidade.
sidente em este' distrito
elfl francisco de Paula na$ fALECIMENTO
eida em. 4 de março de 1925 faleceu quarta feirª. ás

sr ndo filha leg.itimade Pau 21 horas, nesta cidade, o

lo Döpklt. e Helena Lipins venerando' sm. João Ray
ki Dopke.

- mundO' da Silva, que ha

Jaroguá, 18 de agosto I
muitos anos ,I esidia entre

de 19��. I
nós. O entHramr:-l1to do

,

E pára' que chegue ao �o' cudavef efetuou-se quinta
nheclmento

.

de todos. ,paSSei? feira á tard�' sahindo o fe-
,presente edItal que sera puch� I .:

'
. .

,

__�_. cado pela imprensa local e em
,etro da resldenclB ml_r-

cartorio e será afixado durante lluari;j á rua Dcmingos da
15 ?ias' .

NOVfl, para. o Cemiterio
:
SI alguem souber de, Impe- Municipal.

d.m,ento acuse-os para fms le- A I t d f· '1'
gais. '

en u a {i 31nI 13 apre'
Artm' Muller 's('ntl!m�;s ;iS expré::,sões do
Escrivão. e I nClsso pesar.

Oficial do Registro Civil

4 metros d� 10na espe
cial, com 1,40 de largura.
Pede-se a pessoa que a'

chou entrega-Iaao sr.Ace·
Iino da Costa residente em

I�apocusinho ou nn geren
ela desta, folha, que será
gratificad2.

CASA SONIS

CASA SONIS
Rendas, fitas botões etc.

FRACOS E ANÉMICOS I

Tomem:
VINHO CMOSOTADO
··SIL.VEIRA··

,

A CO�PANHIA SIf?ERURGIC� SÃO PAULO E MINAS S, A, com séde na Capital
d? Estado de Sao Paulo, êlutonsada a funCionar por Decrete. Federal n. öA86 e devidamente re·

gl.s!rada na JUNTA C<?MERCIAL D� ESTADO DE SÃO PAULO:sob o n. 16065, péla �ua

fthal Par:ma· S, Catarma,. vem comunicar a to.dos os seus amigos e subscritores, a nomeação dos
Srs. l'(iAY Bt FISCHERj para 's/agentes nesta Cidade, Hansa, Bananal e interior, os quais estão i
2!lltonsados a colocar e cobrar os nossos titulas. - I

COMPANHIA SIDERUROICA SÃO PAULO E MINAS S A. ,IFILIAL PARANA' S. CATARINA
Gerente: (a) ROBERTO H. LINS. !

RmpragldUlI.BI txiU UI:

Tosses
Resfri.dos
Bronqui,t••
Escrofulos.
C.nvaJescenç.s

VINHO 'CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

DR. RBNATO CA"ARA
Diretor médico do "Hospital São José»
Operações � Mo/estias ,de sel1horas e

cr.eal1ftis -:- Partos

Consultas no Hospital e no Cons,uUolio, Atende á chama�os.
;;'

o SABÃO

Virgem Especià.lidade
(je WETZEl Bt elA. JOINVILLE (Marca registrada)

CONSERVA O TECICO DA ROUPA 'PORQUÉ, LAVA FACILMENTE ECOM RAPIDEZ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


