
Dá o ton auxilio á Campanha
n

erólvfãô==B�rá8 �omonstran�o o ton ospirito
de brasilidade, cUlDprindo o teu dever na defesa' da ho�ra nacl�na�

nl80 é oie
Ao tremendo choque que. ja hoje domina

e convulsiona tantas . pátrias. destruindo o que
de mais caro elas possuem, no terreno do
direito e da historia, .0 que quer dizer da civi
lisação, fômos tarnbern levados menos pelo de
terminismo de nossa posição geografica e pela
nossa indole, que pela brutalidade do assalto

que sofremos dentro de nossas aguas, pelos
piratas soezes ao mando de megalornaniacos
ainda mais soezes. ,

ES3a situação que não procuramos) mas á
que não fugimos, creou para cada um de nós
deveres e responsabilídades, sérios bastante, que
não devem nem podem ser menos considerados,
mas postos em Suas reais proporções, na hora
de serem cumpridos uns. e assumidas outras.

Atravessamos a hora que o destino nos re

servou, hora grave, .inevitavel, em que toda a

ação e necessária e preciosa em face do irnpe
rativo dessa mesma hora, que não comporta
meios termos ou vacilações, mas decisão e co

ragem, espirita de abnegação, de renuncia, de
sacrificio.

Quando não era justo nem digno deixas
semos sern revide a afronta, a dernonstração do
povo, em todos os quadrantes da patria foi já
por si uma resposta aos covardes que nõs ata
caram na calada da noite, e está plenamente em

harmonia com as resoluções tomadas pelo Oo
vemo. Essa sincronização de sentimento. em rit
mo crescente, é um flagrante que lavramos pe-]
rante o mundo civilisado, que nôs compreende
e aplaude, vibrando conosco, na hera solene

.

que o relogio do destino Iez soar para nõs. Já
. ll'epercutem pelas quebradas os clarins que con

clamam todos os brasileiros ao cumprimento do
dever, cada um no seu setor, unidos para a vi·
da' -- que é a liberdade, _ como para a der
rota - que será a asfixia de todas 3S vontades,
a morte de todos os direitos. União agora· quer
dizer brasilidade.

Unidos.wenceremos. Divididos, seremos sub-
jugados. .

Todas as aspirações. todas as vontades, to
dos os direitos da Pátria, que são comuns a

todos
I

os brasileiros, - reclamam, dependem
���� IRessentimentos não prevalecem; prevenções
nada significam porque dividem. porque enfra-
quecem.' .

O inimigo está proximo dernais para que
desperdiçado seja um minuto siquer com outro

pensamento que não trabalhar, produzir - para
vencer, para ser livre,

Têrncs á frente do Brasil um homem ca

paz, honrado, intemerato. Não e um presidente,
apenas. E um guia salvador. Unamo- nos, pois,
em- torno desse homem e com êle, nara o Bra-

I sil, alcançaremos a vitoria.
-

"Cidade de
Blumenau"

Transcorreu dia 21 mais
em aniversario dä nossa

colega ,Cidade de Blume
nau», brilhantemente diri
gida pelo dr. Achiles Bai
sini e que, pela sua atua

ção decidida e patriótica,
tornou-se arauto das aspi
rações do vale do Itajaí.

«Cidade de Blurnenau>

entro� nos. seus 19 anos. P1'of Henrique Fontes
de exístencía. Durante esse Iremoo em que lutou para F Id dviver, muito conseguio rea acu a e
lizar, embora muito veja
ainda por converter em

realidade, porque a vida
de um jornal, especialmen
te no interior. não se con

ta por dias, mas por anos.
Assim é que. registrando

hoje mais um aniversario
do brilhante colega, aqui
queremos deixar ao seu

corpo de direção os nos

sos mais sinceros voto s

de prosperidades.
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indulto aos insubDlissos
o praso em que deverão apresentar-se ás autoridades militares.-Penalidades a que ficam

sujeitos os que não se apresentarem. - Comunicado da ra- Circunscrição de Recrutamento

o Dia

Riscos para bordar. Sé

Tos modelos. '

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
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Prefeitura Municipal de Jaraguá

RefJuerimentos 'despachados
,

'

'
.

Dia ,24 �,�421i" :).�
�.4.51 - Roberto Marqual'dt - Requer alvarà

=Habtte-se- parte casa PJ. n i, sita á rua Press,
Epitaeio Pe�ll�a' - Co�o requ�.r.

2 5 h. § ,
J.;>}a 25,., ."" '.

4. 9 - "V 81'Qevl.no Med'éJros z, 'requer alva.
rá de cHabite se

\ para sua "ca:sa - sita á Avenida
Getulio Vargas, hmdos - tomo requer.

4.309 � Otãvio P1azerä - Re'quer licença
ecnstrução C88a de murada de alvenaria de tijo.
108, e respecuvs in&lalaç!o 8aoitft.ria á rua Rio
Branco - Como requer.

4.310 � Haroldo Madsen -=-' Requer licença
conBtru�ão �m rancho de madeíra, aberto, á rU8
Ce]. Prooopío Gomes de Oliveira, fundofL-:;:- Como
requer. ,

" 4.:H5 - Henríqus Koster Requer Iteençs
demolição e reconstrução um telheíro junto C888
n. 317 sita B rua Rio Branco, bem como pintura
ínterna:e. exte-rna- r,aferida essa - Como requer.

4.323 _;:_ Victor Mus - Requer hcenes cons
truçAo casa madetra à estrada Jalaguá zona ru
ral -- Como reque}:.

,4-.324 '- Alberto 'Kitsberger - Requer Ileen
ça construção bungalow de madeíra á estrada Its
poeü Hansa, ZOIla rural - Como requer;

, ,*,326 -:- Tufi .\1ahfud - Requer vistoritA ser-
viços executados duas 8a1,6s seu, predio n, 93, sí
to Avenida Getulio Vargas e respectivo alvará de
«Habite·se» para 68 mesmas - Cômo requer.

4.338 - lo.r.ge, Kellermann - Requer líeença
-oonatrução casa de matertat em terras de Fsída
Kellermann, sitas á estrada Itapocú Hansa zona
rural r- Como requer.,.

'

4.345 - João C, Stein - Requer llcença cons
trução, bungalow de madeíra á estrada -laragué
resquerdo, zona rural - Como -requer.

4.346 - Oswaldo Buttgen - Requer licença
_.cüllstrução bungalow madsir;� á estrada Jaraguá
esquerdo, zonu.

..
rural - Como requer.

< Dia J6,
4. 353 ,- Frederico Schwendler .- Requer li.

cença, (lDn8�ru.cã(.) Ijbungalow d.e denlv;-&uaria ;ijolo8,á (lstrada Nova Retorcida, ZílUH ru.ral � Como ra
quer.

4.354. _ .•Hugo Br:lCh - Rflqller lra,llsferenc!a
�ars. AdoJfo Bnl.lmle, imposto relativo sua serraria
SIta e8trp.d� Serra do Boi - Como requer.

4355 - Hugo Bmch -, Requer transferencid
para Adcffo Baumle impORto ,1'JHl:itivo terreno com
2,500 mtrS2, BitO m3trada Serra do Boí -- como re
que,r.

4.356 -, Eugenio Menest.rini - Requer trfsna
fEH'6DC.l8 para Adolfo Baumle impOsto relativo ter
reno cüm, 25.000 mtrs2. sito estrada. Serra do B,;j
- Como requeI'. .'

.4.357- - Waltü� Viebranfz - Requt'r tram{e
:l"�nfJla. para! Loure'llço R(JJ>e.r�i. iqwp,§.tG� .-.;elativoBsua lOJa de fazendas €i açougue, sitl?' estrada Iza
bêl - Como requer.
':;. 4.3.58 - Harry .Grubt)� -, B;�q-uerr�.iiDderen-ela para �etJl.lilvm!3 Impo��q.1 r.e11;A,�ivo, tei're�o, adtluindo dl.go relr.tlvo serfF.l.r,l?r��qpiri<ji� de� C�rlosBrust e �lta estrada Izabél ___: Cow'o ,requer.

��.361 -:- EmiHo lI\�lllec.ht +-i.r,R�qua1' il'lt;lJllle}reneI8 para Adolfo Zoelf�ld. impo-stq: relativo éeu
terreno com 45�000 mtrs2. sito e�trß..d,ä., ,Itap.9;puzi.
nho � Como requer,

.

4.362 - Jacob Sch,euer - Requer transferen.
ela p.íf.ffi .Alfrfcdo But�ke, impGsto relativo terreno
com 3.750 mtrs2, sito estradA � Rilietrl1ô � dos Hun-
garoe ,- Como requer.,

'

.

.

4.363 - Alberto HaferIDsn'n � Requer tI'�n8.
ferencia púra João Covari Filho imposJr; relativo
terrelilO com_ 2,725 mtrs2. �ito estrflda !tapocu e
Casa - Como requer. .

'

,

Renato Sanp, 'S��cretfl.rio.

Material
eletrico
Lampada.

Ca.emins
Sedai
Brinl
Us

Pac:a\'raios Ternos feitos

Qk&ÇOS BARATOS!

Industria de Calçados Gosch Irmlos S.' A.
, .... .

-Ayiso e,,�O$ -Sors. ,A,íonistas
Pelo prtsente, ficam convidados os Snrs. Acionistas desta Sociedade

para se retlnir.� ,,�m l Asstf!1bléia geral f;'xtraor�il}aria, a, rt;.aliza.r·se ,ás 9
horas do dmo::m de se'tembro. proximo futuro, na sede social, a rua

Abdon Batista, para deliberarem sobre a seguinte
C'RDtM DO DiA

1.0) Preenchimento de cargos vagos na direíoria
2.0) Assunto de Interesse social.

,

Membro efetivo: EDMUNDO SPLITTER
P. Conselho Fiscal.

TRAJA'R COM ELEGA.NCIA
'BE APRUMO
a Alfaiataria' TorrensProcure

Padrão eJeganciada e 'distinção
p ....

, (",.

Rua do Príncipe, 460
jOINVILLE , r i

..

CASA SONIS
Rendas, fitas botõ�s etc,

'FRACOS E AN�MIOOS 1

Tomem:
VffiaO CREOSOTADO
"SILVE�RA"

SANGUENOL Tosse.
Resfri.do.
Bronquite.
ElCroFario.e
ConnlescenÇtlI

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SA"DE.

CONTEM

oito elementos tônicos.

Arseniato, Vanadflto,

fósforos, Cálcio de.

IONlCO DO CÉREB'RO
SERViÇO MILITAR

J. A. MILITAR DE JARAGUÁ
< Leva"se; so 'conhecime.nto dós Ínte'6s8lldo.s TO.N�C,O.pos��UL,OS ' "'VJ ."

"�,d'i,4ãl
'

,�' j'I( que esta Junta. rec(3beu,mais os' seguintes certifi �� ..
cl1do� ptir/tl 'entrega 80:; destinatarios: Vitor Gaul. Qs �á!idos, D�p,�LJl?erapos, ; Dt PJ'pe.rn. do S�. p,r�fe)!O Mu- !

ke, Paulo Melchert, MilWl0 Augu.sto Pon,eio de 01, Esgot�dos. Anêmicos'.,�ães nicipal torno publico que du-I
'Va Ovidl'O André 'D"IIa 'ual

'"

AO' th ' Mi< que (,rlain,Magros, cnan]as
rante o corr�nte mes de Setem- ,

, . ... g '" ,0, r, ur orr eBen, 't' , b
- bri?; tt*cada-se na TesOuraria'

Afonso Langhammer, Antonjo Ferreira, Arlindo da r�,!I1!t5�f: r�ce elao ,l..a?- da! f>rereitura Municipah'dfl..Ia-!
Silveira Costa Eduardo Clowé\t k' J

.

Pl, mfl�à�ab �el'�1 do o',�a, JS' ; raguá,� .na Intenf)encia ele !;Ian-
•

'
' , Z, 1 �nlOl'. au tl

, nl0 camIo ), II
sa, P r Imposto si Intlustrtas e,S�enger, J'osé Ersching;, Alherto Sartl, Bernardo'�: (Ie �:C' ;< & �. II Profi'ssOes reflttivo ao)2.0�Se.

f'ollmann,·Oonrado Hass, Ernesto Kühl, Leopoldú f' S
'.' .. :

ê
,"

f" 'mestfêjl) f' .:J I'

Luy, Ma-do CamHl04De.ma:.rCki, W,,altber Pie�ke, Wal..;; angu no

�" N,ã,O sati�JaZen!i,
o ?

p�g,
amen·

icr Mathi68, ' . !' ') �. u
to no refendo mes, ficara o

con-Io, t
.

' .

.

't

.. c. D.�.S,P. de 11'. 1992 192i tribuinte sujeito á muJta de
•

S aocumen 08: supraCItados _es.1A9 SUJehcm } I; L
, 20010 sobre o Imposto- neS> pri.

�o pagamentos da Taxlj_ Militar de 10$000, cada um ,'ii ... '\, '1 mefFó'tnas: sehdé entã'õ'feila a
'.' '. . 1, ,;

,

�� Jf cobrança judicl�men�. 5 �,

p'. .::! ,Sómente a fama cenquista,

f
Tesouraria da Prefeitura Mu-

"'-"�IIiIIi_IIIÍI� "' "";� ".' Co!,!! lopros mil, verdadeiros, I' ,q.ici};1al de ]arag,u,á, �2 • de" Se- to," ,
- ' ! � A comprov:íClíPexe-lenci:J f "-tem'b1-o de -1942, (, o, , )

"

Pomada"j Minancora Ji'Do bom fermento Mt'4��r�os. I
. f� Vosgerau, te&oureiro. ,l,

E' a pomada idéa'
CURA TODAS AS�

��������., FE.RJ DAs,_tanto
humanas como de
animais.

�UNCA .EIIISTIU
, IGUAL

"S2�, y <2"'1

,l. ..l�l1t1J"."" }
J�p Oíf':3.1IIVl J

l1� �,3nt:l�'1
'

.:,f"J� ,b$�3 Q.t,"2�J'
-msif:Js jno� ,

Ii ,

'

.�

\'. '

: f�,�;:
l

\.1' (I
I�� ._.�
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A FarmáCia Cruz,
de Avaré, (S.PauJo)
curou com a «MI·
NANCORA· úlce-,
ras que nem 0,914.,
conseguiu curái'.

-'

.�. CaIPUlina'-' l?alharçs; de Joinvillp, curou com

-UMA;�S(�kL1a'1NHÂJ uma FERIDA DE 9, ANOS.lo
'Têm havido, ·centE:oas de curas semelhantes !,! !
'Adó't?lia -éni�r-muitCf�,iI hospitaes, CaS8:,c de sallde �

"

,
.... , ,,", r/çllftticas particulart1S. <;:,. � ;

Aylsd, 't·'MPÕRTItNTßll: . ..2_rA�h�ad!ira «Pom�d,'Mtnancof�!" �nca e�stlU, a nao ,ser em s�a!\
lat1inhas 'originals l-cottt 8' é1n6te1h'a siitlf:USlko ad�à. ' j �.:. "f
Recu.sem,;, imit2j;Qes ! E�iiam a verdadeira, MINAN ,�udam os temnQSC�(}, P\udam ..o� !,�m: d!o:.,,_;; SCfmt;nle,� "que,

"_ rc·�toRÄ\ -em 'su;�datiti-hl oBgfnài'.:�'
.

:i I , ,é coost:rvado AS3HYi é ;, �f.cu!ár
..

,.; "
....

·Rg'PARf).� BE�t AO COMPRARí' �: 1
•

• c�������,,��� ��u�ivei��� , "

�.

-j
E' um '}:rodbt''o ;ifos Labötalb�ios:'<\!MINANCO�A.� Reie!9q�s }llegre� s:ó �';f(a.�m"'9r-"IL'F! il cf.r1eZ<l, ri!! P()� \l_iß_;e:;tf-:·t �3�O jlla �lUllir ira

. v.. ""';" tI'i J®fNVfIili.E·' "JW""', ..1L .';)' I •. ne tmI1z1P.o xéettd�. t 1rt'ie.:zmolJ,:.. d,:.r,,(t.'i�'tJ1P pr '�(.)r,,1ün;;nf;.(:j', noJa ellJem ar

apciS"ãs-rernçôes: Comb'1k -êu1ôds. V(fffftr�-�ci-jt!r,'·:Jontu'rai, siJrN-à'�ã�'�j>'dssa.

.
,

",iA
-.

�,� j'

, I

, ,o' ,

I' Cr&ditoi�átuo PredIal: r.
" r

-

ft.!N�DOA'O ANO Oe 1914 1., -u.
M�ior e mais acreditado SbQe de Sgrteiús do Estado

. .1 ''A,1dW.RJN).�LlS,.", 1C'""1 fl"-,
«ua VlsconJ'e ae bftr�' lf,:� 13

R:Esggr�?..ff�t�8Éf�1'NbQD��l����"'·
L CÂDERNETA N.('�487 '}I!4'

Premip� em" mercadorias nó, vaiar de 6:250$000
. f'oi. contemplada em ,metCaQori.�, .11!(lvets e

, J�crdoll"'t)O ',ajo"
de seis contos duzentos e cincoentl,mij. réis (6:250$000), a <adei'llei.
n. 9�87 ,pertencente o preötamisÜI,

'

Hílà·io é Hitzria DfUllj re-sidentes ém. Sã') Joio Batista.,
"

, r;'
"

• .r ( '"
-

•.
'

i

BONlfICAÇÖES EM MERCADORIAS: �O VALOR DE 3OtOQO

L

pe. pessoas tem 'usado
com bom 'resultado o

pop'tllar depu�atrvo

,

11093-Saleotillo A, Ramos, Itajaí
9533-Alvaro, Ald<> e Alela Sima$._. �:meil;os'

o

13295-Maria Freitas, Barreiros '

9892-Enia e Zenaide SilVH, Sertão do Imaruí
15244-Manoel Pereira de M��eiros Camboriü
l(i313-Nilda SúUZ8, 'Lagune.

.

'

17892-Maria Terezinha Vidra, j9lnvile
12298-Waldemal' Rosa, João Pessoa
13730-C<.brina e Wilson, Itacorobí
12600-Nésia Julia Pereire.Jmbítuba.

'NO VALOR DE RS 20.000'
10686-Maria e Nair Beis,...Aquidaban
6620-Fr:mcisco Olegario Muller, Brusque
18655-Darcí e Dulci Antunes, Tubarão
8525 -Vitalino Olimpie Fagundes;' Areas
12685-lsabel Souza e Amerinda Gevaerd, f'polis.
11165 . Pedro e Dilma Celsani, Brusque
4081-Maria de Lourdes e Lelí Fernandes, ltajaí
2944-Agostin.ha rrassêa.Cresciuma
1159-Domingos Francisco Man;elm, fpolis
4470-M:moeJ Andrade. fpolis.

'

,

NO VALOR DE RS 10$000
14464·-- João Alderico, Gaspar
4225-Maria e Delicia Fernandes, Hansa
12366-Hermes Sa.itos e Colassim Ema Serpa, Brusque
52g0-Linaida Gomes Stchlku, Coloni» Santa Tereza
130f3-Aristides João Melo, Itajaí
13759-Gelson de Araujo Teixeira, Laguna
11127-Paulo B. Gomes, Tijucas J j

ól02-josé Rodrigues Pereira. Camboriú
lS339-Augusto Kautz, Joinvile
92jl-Hil rio Mario de Souza, Fpolis -

ISENÇOES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
1I919-0teJia Apolinário e Gilson ':tus, Tijucas12198 -Nestor Machado Vieira, fpolts .

9263-Jflsé C. Damião dos Santos, FpoLis
6167-Léa Maria Xavier, fpolis
15862-Pedro André, João P�ssoa
1) 790-DalÍano Rocha Junior, fijucils
1) 394-Lauriano Crescêncio d� Aqui .. r Ratones
8023-Ana Burigo, São Francisco
16711-Waldir e Lliz Posto Junior, Joillvile
146J-João Silveira, Saco. dos Limões

, ,

florianopolis, 18 de setembro de 19+:t' '

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,
Fiscál;do .Göv.erno Federal

Proprietarios: J. MOREIRA 8< CIA.

XClJC;>lt..�:C::::lIII::::U::::;t.-,::�'t:C:::a>:::llX c:::l:C::ll1l:::::JI c::.:c:;::I:c::::>I ,=::t:c::::>l :c:;o::::wM:

� Farmacia "Jaraguá" �
O GOMES e BORGES ' fartn2ceutkos' O
O Completo sortimento de drogas � Esperiali- O
,O da:!es farrnaceuticas em geral - Perfumarias O
O OManipulaçã.o escrup'llosa
U em aviamentos de rectihs, O

� Avenida Getulio Vargas, 978 • Telefone fi 49 jaragu� �
XCltc:::::.C:XlC.;lc:::::.9:c::::>1C::U::::X�x::;;.ox::::::IC>C::XC 1Cl1C:l(lC:»3C

Achei uma I
o m����!���� I

pitalistfl de Pelotap, D.
Ramon Trapaga, ,é um

enthusiAsta do PEITO

�:�S�.E ���!��!��?á rurwlnll1l81UnM
I l·t d t" 5ÍFIU. R "_NTA -pe a el Ufa e sua cor a, I INÚMER,,",I"OItMAS.T�.COMO:

que abaixo traUf?Cr8Ve
mOB:
Pelotas - Amjgo (:\ Sr.

Eduardo C. S6queira. -,
Achando me em extrc"!
mo sa tlsfeito com Ofl l'e, I

FERID.....
sultados c<.lmpletoB reti·

DARTROS
rados do uso do couhe· MAHCH....

cldo preparado PEITO "EUXII 'DE NOGUEIRA"RAL DE ANGlCO PELO-
CONHECIDO MÁ IS AHQS '

TENSE, venho frazer-lhe VENDE_ DIl :tODA PARTE.

mais este .t e 8 t e munho
sincero de sua enel'gica
aç(ío c.urativ8, p8l·ft, o

amigo juntar aos cente
uares de atestados que
possue, unanimes em lou·
var 88 virtudes desEe
peitortiJ: Há muito!' imos
sotro de uma, bronchite
crantC!L.�, achei uma
maravilhE! o

.
ge'ti pú;pa.

rado. Em reaILiade-" não ' '{
conheço reme(Ho algum ".< 'UmoftJ 1ellf!Z�
que se po�ga .compa.r aO'I' 12jI!Ji.[ I !.I, I in
Peitoral nas bronohites; �" '"

resfriHdüs,_,ca,tarrt:'ß . do._/,,=::::._==.:::::;::==============
peito, etc. M i I h õ e s
Forte de minha expe,

rll:!ncia pes-soal',' sempre
ItliYoravel tto seu !lrepa,..
rado, 8co.a�e1ho o. Ire,o

��r:::e ,:eelfig;::,oa.spo�: E· Li' IX lH 014�.l" ..Q.1},�', A, l,l.{l1.. "$ Ç�SdlO I . ... U, J
cujo U80 nä'o: repre'Sént&J: ,j'.i., '" �',

'" �l
f

perigo älgulll, podendo se ! A slffrl�.
': t('!�lj todo ,i

o

n�conr�l"n"�am-

a'b';!
;,-,: -, 0.rg�ms.mo _,
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, eeP?Slto 'I-

geral: tJ.-, Agudave! com') um ließr.
b�natórw. P�hor:;� .delAu_",J...ßlFq.v�g_o ,�O.{}!O ���i1iar no
gwo -, Pelotense �.' ,·Ptoii..r' i lratamen�o na. Sifihse Rêu
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Consultaria e residencis >.-" Rua Mal'..r.o,Pefxoto,152

Este aluno habilitou-se' �11J', t'scJitur_a��Q.. mltrca.ry.tU"
.. calculos..comerclais, . PQ�tugue$ prAU<:Q._ _qirelto -�"'tJrc!al,

" corre�tJndencia, em sua. casa çom 4,1 vros espeC1�I�sados_
,

que -àlªpensam c" professor pôr- ser de ·..uma Faetlldad�.
i

- .-. _ j.lmais-\<iita. A verdade seja dita: "Sou proíessor ha ß1al$

de 20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente for�jcta-.
I, • " I/�H Peça prospeto, com. toda. "confiança. ao Prof.. Jean
, " .....Bt?llçlQ� �, .Ó:çqst�,Jr. !l,.. l�� ,Ç�i;!!f.?_���L 1�7�.,?��;'p!u.��

. .Escola' devidamente registrada por' quem de direito
.

sob,

n, 548 em 1911t habilitou já uma geração dé alunes e to
e -"'i" . l.'dÓs estãólttlabalhan®- JuDtKeí'llrêtlop8l�(to:'com�sStl:;en..;;

f)�. l!frf : .. od'dereço irem -claro, Os preço.. lio mitos e em-pequenas
,J, prestações Não perderá nem tempo nern dinheiro I Se

habilitará em 4 a (J meses tendo direito, no firn do curs�
a um Certifica dode competencía COm,IO qual, dé eonfórml"

dade -com a lei' bem, clara! podetá ccrnprovarv ar sua alta

habilitação,

Atende chamados' a qualquer hora do dia ou da
.

.

Fabricação de Ferramentas
Agrícolas

Séga� rotativas para�rados

I,

FERRARIA.

;) ., S
.•

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

[araguá

Palace Hotel
dê M A R TIN S J A R U o A
Rua Barão do Rio Branco n. 62

-Madeira em
.

Compramos d� diversas qualidades

.

Trator com
SOCo IGUASSU'

Cure seus males e poupe seu born dinheiro
- ·co.mprando na

ar'
.........

lD""�·::aêia Nôva
de ROBERTO M, HORST " __

-',

que dispõe de maior sorlmento na praça e oíer ec
seus artigos � preços. vantajosos.

t Rua l\Iarecha Deodoro, 30

I

l\i1 ina nco ra�
." "'o 'TO�ico C3�W�r por- -exce-Ienda', �
-Destina- se a manter uma higiene perfeita do'

c�urn êabeilldo e embelesamentô des cabelos.
"

l

2' Evita a,.'.QUED� I?QS ;CA6ElOS ;i! des-
:I . �,

'
'<' '" ... , �

",' (.troCa {':aspl�poi mais rebeíde que seja. Eum
'-I 'a' f 'I;' � 1

,

.. '_'
•

: remédio ,spbew:�n� centra toda e qualquer

��,�CçÃO DO COURO C�B�ELqpO,
., Em .. lOd�s às Fá�m�êia:s, Drogarias e PerfulÍlària�

. PrQd��� '�§)::�ÖRATORJOS! MINANCOR�
.,' _� oinvílle.'

"
'

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

Vende se uma propria,
dade, livre e desembaraça·
da, situada no lugar Poço
da Anta, nest,: municipio
O refelido ttnerw t�'m bem
f ito�Í8s Como sej 'm: Cd�,él

1e mOfl1da, ranchos, etc.,
pasto, 18 mi_! pés de aipim,
cdeiros. bananal" ftC. Tra
tar c'::-m João Fernandes
de Oliveira. Poço d'Anta.

.., to:

I'

==

,

E s po rt es
(Do Dep. de Publicidade do E. C.: Brasil)

D. PEDRO Ir X BRASIL quanto pisará o grsme
N . -

'

- .
«fo óom -O lionr�80 tlitulo ...aiOo gramado do <aun de invicto ha maís de um �

verde», tF8var.se-á, ,·ama' ano. . ,

nhA, o esperado prélto -A renda da pugna Je Con�nb'Jmd? par� o ria, foram vivamente fe-: Ouvimos que dia 27
de_fmebol entr e os cam'vetlerá em beneficio da alevantamento 'do nível licitados pelas auto,r,ida. 110 Club fará realizar no
peoes de .f4fagtIá e H&n- i cC.'lnha Naclonal Pró espottivo municipal, a des e pessoas presentes. vas corridas.' em que to,sa, e para éle b.o

VtM-1 A v�â( • 'éêAta !Ie' -

d
'

, b

Itadoa 8S Bitellçõt'�erai8 t 4,), b�08 j
f- lríaaguraçao a neva pis-] zm seguida, foi ser' rnarão parte animais ain

E nem podê.ria d�rxar d� gO:�ê::e, �rí:�em��e !�� ta do
_

c;ßlub �ipico ,�e vitia a todos uma chur- 1 da não conhecidos dos
luce,der asslm, põrque 8 Mt,ído corresnonuer �8 Jãragua:i, !dommgo w.ltI· r�ijra.dal regada a chopp' nesses turfistas-
�:leJa o�erece �m ponto íníeíatívas nobres, não mo, constituio sem favor e cerveja, sendo ainoa

palpItante. rateresse ta:11in�á com a sua pre um acontecimento digno levanbd1i>s varies brin «Correio do Povo» 'I- o vencedor terá 8 su 8 ,á bê! f....-' .

Prema 'D d • ,t b I d ença a esta espor de registro. des. muito aeradeee as gen ICI� o tu e o o ttva de amanhA' .

f
.

...
.

muúíctpro de Jersgná .

. Instalada na zona sub- A' tarde tiveram Jogar tilezas que foram dispen-
08 8ntll�onlstas 8'110 BMLE SOCIAL -ilfbäna dä·ttdtfde,�frn lo, as corridas inangurals da ssdas ao seu represen- i

P::::�d�í'eS de tdrm�s
, n,S finjplos_ 8alõe� Buhr cal aprasivel, a m.ais 00" p:�sta .Dois páreos foram tante e renová aos mern-]

�110 fal�ladas, 1
ás -fl:B8'1.8 abrír-se- tio' estarwrte pa. va das nossas sociedades j disputados, concorrendo bras da diretoria do! ANIVEHSARIOS

Vlduais,.a:- ,:6d(�I'�8sp���lr �� g:rl;U;oll:iaiO d�S���� .. con.grega. em seu seio e- J'animais vinco: de I� ,.Club Hípico de [ara i Sargento Haroldo
�ne veilh�m . � l'esHsàr Brasil, que' ('-Btá eMpolo le!TIentos dp.ttacidos e a-

I
dayäl, � um d ... J�r�gua, guä>, votos de cresceu i Schnei�er, .

uma parti da Dlvela da, si gando as rodas sociaIs felç.oados _ao e�porte, que 10. movimento yenftcado tes sucessos em dias bem I Completou dIa 2 t malS

c�mputarmos as atua- de Jar80'uá, mUlto estao fazendo no fOi bastante animador. ,�. i um natalicio o jovem ja

booes anter!ores d� 3m Como bseriIpre, a reu sentido de eleva-la ao
proxlmo:..

I raguaense, sargento Harol-
8S 8S eqUIpes pOlS en niã d t d t" I do Schneider, do nosso

quanto o B '1' h d' .

o ansan.e o �res 1- mvel qce se faz necessa· D�. LU IZ DE SOUZA ,glorioso Exercito, e filho
.

raSI a OIS glOSO gremlO caufi ver, . � Ido;mlngos inflingia. séria de» denrà lambem hoje
no p�ra cborn nome da I

do cas",l Otto Schneider I'

derrota. ao �lummeJJ8E', revestir.se de elegancia terra J�rãguaense, .

I senhora Udia Schneider,
pela expressIva conta- e ale,gria, sob os SOlJE ASSim, grande fOi o I

'
ADVOGADO I residentes entre nós, O ja·

gem de 4 8 1 o O P vem jarzguaense atui>lmen-
dro d'

'

it'
. e- mavióSOB do cJazz BrB - entusiasmo que desper- Escritorio: Av. Gelulio Vargas, 160 - Trl!:fone, 34 te, serve na guarnição do

bB.n'ca�r:;lU�Oc���:äod�� si.}:., o qual conc?rferá tou a inau2.uração da Residencia: Mal. DeodolO da Fodsec8, 814 Rio .:Ie Janeiro e faz parte
mJo

• "

d
para mBrcar m�1l8 um

o' -,_ d-' I do C d G d dunlclplO e pa, ra tí, por BUCCS!5{), dos crosadoslt. � va pIsLa,. omlllgo U' arpo e' uar 3S o

3 li O. tIm') O ato teve Idgar
-.- ,

, �"",,' .".� Palacio do Cattete.

,

Frente á frente pois, TESOURARIA pelas lOharas com a
' O Haem�tß�en' do Dr.. '

Hommel t ,D'aqui fllviamos os nos'

estarão d' é' I
I" ""'V.Z( "'''_h,r__�i''''tJ;'8lI!tliII"'' '%'" I sos cumprimentos ao dis-

�
OIS ac rrlmos Por 008"0 lntermê'dl'o presenc;" de aIJto'-I'd 'des AU�::t�S:NT.4 AS FO,R"'AS Dt;;FENSIVAS "'0 I NASCIMENTOS

.rivais, amal-j'hã, um, o D'. d'.e . Oh .

_. a,.' Co", v.... tinto conh�rraneo, extensi'
" cl. 8e c c' fi (�c 1 ill e fi o t t d

ORGAN1SMO CONTRA' ",,$ DOENÇAS DAS Encontra-se em franco
Pédl'o integr d

. .' .' represen an es a lrnpren· -- CRIANÇAS E DOS ADULTOS- I vos aos seus dignos pro ..

I· h' .

a Q por ums aos snrs. 80ci08, que no d
.'

d ��- ....,,,,.,.,,,,._. _"'t regoSI]O o lar do "nr· dr.
Ir: a atacante pe. tI'guSa J'ogo de' amanhã, trat"n s.a, o .co,merclO. e as 'gell! Ofl s· ., ,. '-.

<>
U

I

I
TIago RIbeIrO Pontes, dIgne

: o o���, �,BrasII, com do 89 áo urne. iniciativa Indu�tnas, eS�,cclalmen�el I Dia 21, fez anos o snr.
Juiz de Direito da Comar,

emdßest,��?(��va valorosa. �enefãicendte, não haverá convldadlahs,.alem def,mul DR. RBN1tTO ClIMARA: Max Schndder, do comer. ca, � dCe .suaG(','sP�spa dúna

N t
_. l"eoç o e entn-lda. tos cava eIras e ami- ,..'10 10c�,',I. JMana ehna. aIotl ente,s,a {>"eI mmar defron- ,. Diretor médico do «Hospital São José». '-

t d
ts.r'se-ão, oa qUCI�ros "€_ h.as da nossa melhor so· -- Dia 22 do corrente com o n3.sClme� o e maIS

., u\l U

P""RDEU S Operações - Mo/estias de senhoras e um herdeI' dIa 11 deste
cundarios n'umii 'nartida t. -

'

E cledade: aniversariou ä menina War . , ,

.t" Perdeu se 1
-

U
creanças - Partos

d
.

f'lh' h � M mê:;.
que d'Cverá ser' bastapte ,- um re �glO. '!1arca sou da palavra o 'T ,l,mIr, 1 ln �. (�o sr. ar,

lntereEsante,. ;E����O"p�� 2::::qU��a����:��: I
Artur Muelle:- que p6z Consultas no Hospital e no Consultorio. atende á chamadns. tim Schelz, e ::Iluna :do ·Com 3 chtgada de sua

Para a e'qu'�,pe l_oca), lo na redaçao d t I Grupo cAbdon Batista».
r UI ,es e J,or,na . em r.ele,vo._ a,s ativid_ades primogenita, que na pia

fi jOl'uada apresenta se
Dia 22 completou .

de vittll importancla, por,
' da duetoíla da novel 8-1 . mais um natalício, o sm. batlsm�l n:ctbeu o nome

.. O�SA SONIS gremiação, COI ôadas já I L' d D f N'" I Jacob Andersen. de GUiomar, acha se e�
BIJoutenas - perfuma Ci I 't com a Iga e e es �1 êlC Ion a. -. fez anos ,dia 24. o I festas,� .la� do sr. )erolll:rias. Artigos para presentes..

e peno ;:.;exi o, ., I sm. 19nacio Lel1tpl'l?cht, mo Tn.ntlm e de ",ua e.s
maugunlÇaO da nova plS� 'BANDEIRA E HINO NACIONAIS ccmcrcicníe nest� cidade, I p��[1 . d.ona !ecla Tarne1m

Vende..se ta, qu� vinha sfltisf:,zer - Tölllbefi1 dia 24, viu T1t-n.h�I,., reSIdentes nfste

UMA MOTOCICLETA de Jaragua e a.os ama.nt�s O decreto-lei n. 4,545, do, a·fim.de que, durank o&ssar mnis um na!alicio o mUllIClplO.

3 PS (3 marchas). Infor- do turf.. Salientou amoa de 31 julho de 1942, di&- a cerimônia do içammta jovem Artur, filho do sm.
VIAJANTES

mações na redação desta que, dad as a sitmrção do põe, no art. 33, que duran- ou arriamento da l.5andeira José Ersching.
folha,

. , .

f '1' te a cerimônia do içamen Nacional, n&s ocasiões que - ,Dia 25 fez anos o I
IT: umclplo e as aCI Ida· to 00 ariamen!o dn Ban - ela se apres'entar em .mar menino HermiIio, filho do I Esteve entre n?s, esta
des de Que dispunha o deira N3::ionaJ. nas ccasi- ch<! ou cortfj�l, assim co- H. Santos Tomazeili. seman.a, o sr. Aunno .S?a-

PERD!:U-SE Club, nã_· seria, demais ões em que ela se aprf.'- mo durante a exocuçãc do - Ainda dia 25 com- res, dIretor sle cA NotICia».

Perdeu-se um relogio com esperar em dias proxi,) se.nlar �� marcha ati cor- Hino Nacional. todos os1-----'-----cordão de ouro, no trajeto do mos corridas :' de grande J tele, assIm com? durant� a civis, de ambos os sexos, D ..

t. _......
FALEOIMENTO

.

Bar Catarinense á Casa Grubba.
1 'f I' execução

do Hmo NaclO além de manterem atitude a..egls 1'0 �IVI
.

Ocorreu tc:-ça fêlt"a u!'
Pede-se entrega-lo na redação VU to, em que se ac;am nal, é obrigatoria a atilud� de respeito e se conserva ,�rtur Muel�er, Escr.iv.ão e 0'1 tim.:\, em P"Tötl, o

..

faiecl

��i�t:d��lha, que será bem gra- rep�esentar corredores de I de respeito, conservando rem de pé e f.:m silêncio fr�lal. do Reg�stro CIVil do 1. menta do sr. Podlrlo' Bor·

Sebastião Ferreira Martins. VarIaS pontos do Estado, I se todos de pé e em silên comportamento {;SS6 qu, é ����n�st��o cdoemaS��ta ded���=! ges, sOEWo dd" ns�'s�o t a�i
____. e mesmo dos Estados vi- cio., obrigatório, coloquem a 3, Brasil. i go s�. m:ar O prot. e, In

A'LUGA _ S'E sinhos. Ao terminar, con· .

Acre!:icenta ainda esse ar mão direita espalmada so Faz sab�r q�e. compareceram I dustnal naquela Jocahjade,

'd d d'. liga, no seu § 2. que os bre o canção. no cartorIO: �xlbll1do os. do�u.! O entern:mento do, ca-
VI OU,, em nome a I CI'VI'S do sexo masculI'no E� t't d

OI

,t�
mentes e�I�ldos pela lei afim', délver realizou &c no mesmo

Uma casa ao rUß Ma, t
vsa a I.U e Ja es li sen de se habilitarem para casar·se, . .. . _

recbalDeoiloro (fuodos) ,retona, ao snr. enente S6 descobrirão e poderão do adotada por alunos e Edital n. 1.395 I dia, no cemcterIO mUlllCl-

Tratar com Leonidas Herbster, pre· os civis de aml?o, os sexos professores dos t'stabelt'ci VITORINO PElLENSE e pai, cem grande acompr·

Engenho Rau LtJs. feito municipal, a cortar colocar a mão dire�ta es- mentos de ensino do Es- AMELlA ADRIANÖ nhamento de pessoas ami,

a fl'ta sl'mboll'ca, ouvl'n' _ palmada ou o chapeu so· tado em virtulie de oràem �Ie, brasi!e.i�o Solteiro.. ope� gas das famílias Borges e
-

'
. rano, domicIlIado e residente S ti á I' P "sen-bre.o corr:,çao. . emanad.a d? tecretana da neste distrito. Rua Barão do pro e, s qua s a �L.do·se então prolongadas A ComIssão ExecutIva! d3 Justiça, Educação e SEÚ Rio Branco, nasceu em Itajaí tamos 0& nossos pesames.

palmas (� sr. João Mar- do Diretório Regional da I de. e justo é qt:e a popu- em doze de jand!o de mil ,no·
catto preSIdente do Clut Liaa d1 Defesa Nacional Ilação civil de Santa Cata vecen�os e de�esels. sendo filho

,
•

I "" C.' de Joao Mathlas Pellense e de
bem como os seus dignos em Santa atanna, apeia r inn concorra para que o Maria Pellense.

companheiros de direto-I para a popul2ção do Esta- simbolo e a expressão da EI�, brusiI,:ir,3! solteira! do·
Pátria - a Bandeirn e o meshca, domlClllada e reSIdente

Hino Nacionais e ... i-ecl1bom neste distrito em Rua Barão do
Rio Branco, sendo filha de An

de todos os cidadãos urna tonio Adriano e jssuinu Adriano.
homenagem uniforme, prin· Jaraguá, 22-9-42.
cipalrnente nesta hora em E;: para que chegue ao co-

,. que todos os brasileíros nhecimento de todos passei o

de devem ter um único pen presente edital que será pucH-'
cada pela imprensa local e em

samenta, um urtico gesto cartorio e será afixado durante
e uma única vontade, no 15 dias'

"bomar e defender o Brasil! Si algUém souber de impe'

Florianop .Iis, 5 de se- di'!lento acuse-os para fins le�

tembro de 1942, galS.
ATtU7' Muller 1
Escrivão e i

Ofici.11 do Registro Civil I

pUla ,«Homem, nãá 8('ja$ m4'U! POllC}Ue :sQtf ,na va,' (#ende:
.A's iaçrimas que a seiva em minha f'l'iJnde chora.. �
<Sob a verde coberta, tm cada 1tiftho,�agora
«Canta, darida, a voz da minha prece. Atende I...

Um acontenimtn Qa vida usporhva da ciflate
'

LdrrnQ�'
-

Agonia da Árvore
"Cldb Hipi. de ,.......

Smeiai

«Eu. sou a sombra atlytiga, a sombra,. (j.1te, defende'
«ÁS messe» da teu campo, a ag,ua de; tua nôra! ...
,cAb,;igo, aa' meia-dia, as tuas: sé8tas. /ÓM,
.Na chapada. estival que o sol,,� sulcos; tende...

.,sou as vigas do teio, amparo do« ueu« fUhos,:.
• O leito onde o teu .sonlu: abrio .cs a8(1S, forte
«Como o teu, bmf,lo... " - ,4.ssim falou." Dois trilhos

Separavam da serra a, arvore. sem sorte.
U trabalho começa... O tronco vérga .. Ha brilhos...
Folhas tintas de tuees, em Üt1'bilhões, .sem norte.

JOÃO 'CRESPO.

1 pletou maís um natalício a

menina Isolda. filha da sr.

[oãc Lucia da Costa.
- Tambem dia,25 an i

vtrsariol) a snra, Selma
Keiser. espo�a do snr• Al
fredo Keiser.
- Hoje f<lz anos o sr.

Ricardo Piske.
- Amanhã transcorre o

rlatalicio I de sn;. Alberto
Tomelin; professor estadoat
na vila de Hansa.

.

- Dia 29 f,;�stf.'jarA mais
um natalicio a sma. Ana
Piskf', esposa do sm. Ri·
CArdo Piske,

Altamiro Guimarães
Prtsi::iente

A. Muniz de Aragão
S,;:crtlãlio

Procura ..se
CASA DE ALUGUEL

para principias de dezem,
bro/janeiro ou antes.

Inform�çõp.s na redação
desta folha.

Empregada 'Comunicações da'Delegacia
Procura se uma qUE sai, de Policia

ba cosinhar bem. Paga·se
bom ordenado. Info·ma
ções nestá redação.

Do gabinete do' sm. Odegado E'3pecial
Policia pedem nos a publicação do seguinte:

I. - Toda pessoa que se apresentar em qual
quer residencia, para proceder busca,
deverá apresentar sua identidade e au<

tO'"ÍS?C;ão para esse fim.
'

H. -- Ninguf:m estl autorisado por esta De·

leg-acia para f�er vendas de qualquer:
distintivo no interior do municipio.

III. - Tamil publico, tumbem' qn", OOJ áto· --,.....,., ..,-----.,.._---

do .-:li::! 24 do' corrente, foi o Si. Pedro o prazer da petizada IDias exonerado do cargo de Inspetor E orgulho dos confeiteiros,
'1 ,São os doces trabalhados, I

de Quarteirão. , 'Co' o bom FermentoMed"iros. !

Terreno ,á venda

€ASA
Oasemiras, Brins, "Sedas, Lãs,
Rua 15 de Novembro n. 1051 -

(Filial "da Casa Santa Rosa - Florianopolis)
ORLANDO SCARPELLI

fRou pas,<feitas, SO,5retudos, Casacos, etc.
1415 - Ç3 L l.:J M E NAU

Vendas por atacado
ê CI. varejo

." Santa '<!1:otortna
MC

o SABÃO

da CI:A. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVlh.LE (Marca registradá) S�eÂ���R{;t�
ESPECWII7ÀDE

TORNA A .ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


