
-serio recolhidas, dentro' de breves dias, todas -as ,Dotas ll.....a1lDente, elD

dreulação no pais. A troca, par.a façilitar o objetivo da' celeridade,
será feita exclusivaDlente - pelo s estabelecilil,entos bancarãos.,

Mobili'zação
. ,

ecorromrca

decr'eto
' : de feriado bancarioDloratoria e

O sr. Presid�nte da República, usando das atrlbuições-que lhe conferem o art. 180 da Constituição e seu paragrafo. e conside
rando as medidas necessarias á mobilização economlca e a necessidade de prevenir e defender os interesses do 'Comercio e forças pro-

dutoras, decreta: _
, , ,

,

Art. 1.0 _ Ficam suspensas em todo o território da Republica pe lo .praso de oito dias, contados da data do respetivo venci

mentos desde que, ocorra dentro do referido praso : a) a exibilidade de 'obrigações resultantes de letras de cambio, noras promissorias ou

de quaisquer outros titulos comerciais e bem assim das prestações por dividas hipotecárias ou pidioraticias; b) os protestos, recursos

em garantia, executivos para cobrança de impostos federais, estaduais e municipais
-,

" Art.' 2.0 _ Da data do presente decreto lei até 7 de outubro proximo vindouro, inclusive, é feriado bancario em todo o terri-

torio nacional.
'

Art. 3.0 -- Este decreto lei entrará em vigor na data da sua publicação t: será transmitido por via, telegrafica a todos os gp"

vernadores e interventores nos estados e, nos terrítorios.
Art. 4.0 _ Revogam se as disposíções em contrario.

Redator: João Crespo Oiretol'-proprietario: HONORATO TOMELIN, _'_ Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontes

Assinaturas: Anual' 20$000 ,. Semestre 12$000 Rua Marechal Deodoro, 392
Oficinas e edifício próprios

..- Sábado, 1 de Outubro de 1941'ADO XXIV' -.. Jaraguá
- s. catarina - N. 1.145

Campanha.
.

Pró - A vião Dovorá chogar hojo D. Pio do
A Campanha Pró Avião, I preensão de um dever ci vessarnos Os nossos agra- F

.

t b
.

d'que tivemos oportunidade vico, que só póde merecer d�c�ment�s ãs distintas pa r R I a S I Sp o Ion e san o
de lançar, em -colaboração elogios, na hora que atra- tricías professoras e aos 1..v,

lJ

'estreita com o movimento ------__ jovens conterraneos que ,
.,

civico que óra empolga a Nota do, Gabinete.', do' Prefeito expontaneamente contribui
A s pflm�tras ho�as da

Nação, se não alcançou ram para que Santa Cata. tarde de hOJe, deverá c�e-
,

ainda a espectativa que ps- Exercicio. de rina ofereça um avião de gar a esta cld.ade, S E�cla. '

peravamos, por motivos combate á Força Aérea R.evma .o. PI? de Freitas,

que nôs excusamos de co
escurecimento ou do Brasil. dlg�o bispo dlo��sano, que

mentar, tem todavia rece- "Black-out" Quantia aqut vem em visita pasto-

bido contribuições expon já publicada 345 500 ral.. .

taneas, capazes de .
nôs a O Governo Municipal de- Contrib dos corpos

S .Excla. Revma. sera

i lentarem e de nôs conven-
liberou realisar, nos dias docente e dicente do r�cebldo, e.m frente ao Pala

jcerem de que ainda pode- 6, ?, e ,8 de autubr<? a ex G. E, Abdon Batisla 265.000 C.IO Municlpal, 'pe�as aut�

Ha doze anos, no dia de hcje, raiou nos "mos esperar alguma cousa,pe�ltenc!addde escu�(cdlI?et�·tto Esporte C. Brasil 122200 ridades, assoclaçoe.s reli

I d 'lib. , 'r', mais dos jaraguaenses e 1
nes a Cl a e e no . IS ri o - giosas e povo da Cidade.

pampas a a vora a 1 ertadora que teria de cul I
d

.

d J
. de Hansa mantendo apa- Total 732$700 Após a s,au,d.ação em no'

. .
-

.'

t
".

os amlg{)s e a.ragua. ' .'. .•. d d
mmar no !llalOr rnpvI�en o CIV�CO que Ja se ope- Salíentarnos hoje a eon- J ge�a a iluminação publica. Continua em nossa re me o rnumcrpro, que e-:-

rou no pais - o Estado Nacional. tribuição dos corpos do E dever de. todos eoope- dação uma lista a disposi v:erá ser feita p;lo sr. Ma

J' tã b f'
. t di t d Irar nessa medida observan- ção de todos que quizerem nt:> Tavar�s! o Ilustre ,pr�-

. � en ao eiS oçava-se Irm�m�nte. 110 leito ���o�a� !�e��J1 Baft���"o .do o seguinte:
'

contribuir para tão pátrio- la�o segu�ra em procissao
propICIO e amp o que, nas proximidades do seu � h o

. -' a) _ não. transitsr nas tica finalidade, ate a Igreja Matm.

t
..

h
.

d b
. que nos c eg u as maos .

'

A J.
•

7 3 h
es uano, avena e rece er , corrente Impetuosa com um oficio da sra di ruas depcis das 21 horas manhã, as ,O oras

e irresistivel das opiniões démocraticas da povo,s retcra desse educandarío, salvo .a�t?fização escrita CASA SaNIS haverá missa resada pelo

essa renascença politica e rnoralisadora, relegan- em que se traduz a com dabP)ohc1fa, h •
• Meias para senhoras ,�respeitavel antístite, com

d d'
'

h' d
.,

- ec ar as 2030 ho � c enhores Iencos etc sermão. e ás 14 horas te

O ao passa o O que avia e VICIOS e acorno- � b
'.

•

" -'...." fá inicio o sacramento do

d
- .,

.• I ras os cafes, ares e quaes-I
açoes SQl genens, na especte de loteria gover- InstruIDO,nto, Jo I quer ponto de diversões ou,

--------

namental que anos e anos levou a corroer a
O U reuniões; 1:----------...

consciencia do Brasil. c) - restringir ao mini-' Dr. Alvaro O ",DI'a do' P' revento"rl'o"
E

'

.
mo possivel, a iluminação Issa corrente Impetuosa e irresistivel ga· das, residencias, mantendo Batalha

nhou estados e consciencias, empolgou, venceu, naZISmO no fechadas as portas e iane- I A festa organisada pelas trando uma vez mais a so

chegand.o ás mar�ens da Guanabara, sem. conce- las, vedando se lhes as ban II
MEDICO senhoras da Associação Jidariedade cristã do nosso

quencias fratricidas, mas decieiv3 para os desti· Br·aSlo,
deiras e ocultando-se os CIRURGIA, PARTOS, MO- Pró Preventorio," terà 10- povo,

nos da Patria comum.
focos1uminosos pelos mei J LESTIAS,DE SENHORAS E gar nôs proximos dias 10 ----:---.-,...----

os adequados ao fim visa-j CRIANÇAS e 11 e promete alcançar o Dr .. ,Ribeiro
Ha doze anos que isso sucedeu. do por esta determinação,' DOENÇAS INTERNAS E mais compensador sucesso.

E h· I EN' Palpitante entr�vista i t h f' 'TROPICAIS DOENÇAS DA p'O t
stamos, 0Je em p,e�o st�do a�lOnal, do capitão Jeová Mot-

l � SOf e que nen um elxe
PELE...,. TRABALHA DIA.

O programa, como jà nôs ' n es

.
o que vale dizer com o paiS na posse de SI mes ta _ abjurando o (re

luminoso proveniente do RfAMENTE NO HOSPITAL referimos, consta de duas ,

.

mo e, já agora, de armas na mão para desafron-,
do verde

,

interÍür dos pr�dios seja sÃO JosÉ p�rtes, - uma á tarde do da��,S:i���o��ê:�tar�:aE��
d' b

"

h
. R' ( N) O

percebido do �xterior. aJEIDE CHaMADOS I dl_a 10, nôs)�rdins d� Pre tado� ,?nde se achava em gôso
ta e seus rlC\S e recon eClmento dos seus pro- 10. itt.. •

- capi d) - impeue-se a said3
OUILIUfR HnRI !el!ura MunH:lpal, dedicada de. ferias, o S�. dr, Tiag<? Ri.

, prios direitos.' t�o Jeová. Motta em ent.re- dos feixes luminosos para It

I a Juventude Jaraguaense, e

I beJr(�
Pontes, mtegro JUIZ de

Como ha doze anosJ o csentido� dos ela.
vista palplt�8nte ,concedida ö exterior, empregando. os, RUI Pres E Pes�- 20& outra em a noite de 11 no· Direito

da Comarca, e nosso,

", ã' d' d 'd d
,. • lJ um matutmo local expres' dl'verBos tl'pOS de cortinas ., --'lã" B h 'd I

apreciado redator.

nns n O elxa UVI as e que e mIster a umão S3 o seu afastamento do
.

-
" sa o u r, para os a u O ilustre jurista e homem de

h á"t' f' I
'tenezianas, estores, ante- tos, com numeros de can imprensa, acaba de lançar o

para se c egar VI Ofla lOa: intregaJismo dizendo q.:c paras opacos, d- mra.,·erl·al·s t d la
_

b'l d o I' C t' i d

á
... • o. 'ec maçao e ai a os, seu .nov Ivro c ome!, ar os ,Q'

A Patria, nesse pequeno lapso de tempo tom ra e!l�a atitude em vir diversos, como tecidos. ma O prazer da petizada terminando cóm uma soiree. C?dlgo P�,!al. Brasileiro», que

ã ta h-' tude de Vislumbrar as ten d ,'r s p pOIl etc
E orgulho dos confeiteiros, h ' fOI como Ja tivemos ocasião de

ri O cresce.u em man o, "_las apareceu m.als d�ncia8 totalitárias imiscui
e 8. a .. , .

. São OB doces trabalhado!. As sen oras que compõ- dizer por estas colunas, um 11_

bela e maIs forte, pela confIança restabeleCida das no crêdo verde e os
e) - os exerciclos dos I,' Co' o bom fermentoMedeitos. em essa filantropica Asso vro de estudioso, escrito para

entre governantes e governados e mais pelo re- mäus propósitos dos seus
dillS 6, 7 e 8 teria inicio [ ciação estão vivamente in- estudiosos.

.

d
.

ás 21,15 horas e se p�olon- t " n', teressadas em que o cDia Ao dr, Ribeiro Pontes, que

oonheclmento e suas reaIs 'possibilidades; - as chefes que se transforma- garão por t�da- a noite.
,

.
!Hotel J a rapá do P,reventoriolll correspon-

já assumiu as funções de seu

suas finanças restauradas; resolvido em grande ramo em in�t�umentos do f) - :iera tambem real. l a melhor da praça da a espectativ� demons- d�rt��: v�����. abraço e voto.

parte O problema das forças armadas. haClo.nal-soclaltsm�..

,
,
..

zaElo.um quarto e,ercicio:
'

E essa obra grandiosa de restauração nacio- tar"ad�::t�a 0q�:f���' o���, ;:rásu:����a� �t!�:So�:��i�� Para�a CI'YI1ca � I C I esa"" I C'I aCI111 ainal temo-Ia com Getulio Varg� que já se dis· rer do tempo os ImpatrlO

se não' ser um presidente apenas, ffias um legi· t!C08 =amisas verd� van�lC?
-

I ��ito�e�oa� t�bri�!�r:��nos -'
:

timo.c;ondutor de homens, sob cujas vistas o r!avam se_ das ent8;o VIlO-: da igreja Ioeal. ,

B '1 t
.

h d t- Ih
nas atemae como SI fossem I

'

rasl ornou o canlln o que o es mo e re vitórias suas. trizando' tam.
! '

servára, dentro da America, bem que esaes tão má�s 'Ieaa .evo "'re�or
Nioo serão poucas, as comemorações que ho- brasileiros tornaram ° inte-' a "ColoDia 'Iaat'

je se realizam em todo. o pais, pela .:: efemeride gral�smo á.condição' de ...
que transcorre. E «Correio dJI Povo" a elas �e P3!tldo dos I�tertsses aIe-, .

,

associa. pltriota e decidido como sempre foi I
maes no BraSIl

. I
Por áto recente do snr,

,

,

.'... •

I
" No final de sua en'lreV1S- dr. Interventor Federal no A' cidade mais uma vez

consCiente de que �ss:m agIndo esta serV1ndo a ! ta o capitão Jeová MoUa Estado, foi nomeado o sr. vibrará hoje a tomar parte

grande causa do Brasl) ! afirma que,
sômente as' dr. Natanael Cidade, para na Parada Civica de Coe

'----------------------1 r maus brasileiros queren. o cargo de diretor da Co· são ao Presidente GetuUo

I vêr saa p�tria debaix..:, d� Il�n!a. «Santa Ana.,# na mu Vargas, pela passagem do

1l-1ÍIIIiI-.....--...-�--�-...

--,----.1
taclo nazI fascista, e, mUI'l nlclpl,Q de Sio Jose.

- f2.0 aniversario dá Revo

lasafofa, Rot=ba. [.oures- to a p�o.�sito cita que-

pa'·1
Ao [1r. Natanael ,Cídade,SIUÇã01' que abriu para <)

_.
-

I
ra eles só ·pode existir dois 'qU,e

conhecemos através de rasi ramos novos e no-

Exclusivamente para moluna, eis olh08, Ofl/tlielOB,
naris 6 garganta, ,

corretivos: ') cárcere ou o sua atuação cemo delegado vas esperanças nó cenario

Dispõe de aparelhos os mals modernos para eume'de i P�tibU.IO':.' Isso� porquir :'-:-1' e�pecial, de "policia des�"a grandiaso d@,Ameríca.
sua especialidade. I dls8e ao termlnar:..- eles CIdade, apres�ntam'Os .0- Integ-r,arão .. a parada, a

Richlin. Rua do Principe. Fonf', 334. JOINVI LLE
' constituem a 'hmigerada 5.a i tos de felicidades .no novo convite do Prefeito Muni

.......-...--....�........-------....--. coluna I,'
,

cargo que vae �esémp�nh8r,. ,ci�al, autoridades,' çomer�

3 �e ßufuIJro �e j931
IDicio do renascimento

cívico do Brasil

crisma.
D.Pio d_e F'feitas

A."�"",.boJet, "" 17 hora" a. ala 'deIDoDltr.aSlo
,

de ....dadedade do povo de"a_ tem, co.
,

• Gov.erno Nadonal

do e industrias, clero, es..

colares, operarias e povo.
A concentração está mar

cada para as J 7 horas, em
frente ao grupo escolar
cDivina Providencia-.

'Ao comercio e industrias
foi dirigido um apêlo para ,

que hasteiem o pàvilhão
nacional, e cerrem suas

porta� ás 12, horas,

Consultas em S, FRANCISCO

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos-Dores de cabeça rebeldes
CLiNICA ESPECIALISADA

DR. 'SADALLA AMIN

-- dá ·0 teu auxilio' á Campanha
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Pr�feifu�Mu"'mci';l di''jaraguá:'' ·t·�ento �a�Benj8mt Coxisttlnt. !'7na�Murbaaà. �
S'd sA<fPACTL<r -

.
.

'. . iii: •

19 d' '. : ..;.JL _ s �

. I CI)Dt{) r'etlutr., '.. �4 �'QIÀ� �e:':d�f Feijcfn. 295 DIretor· P�9Plle�An? �1�:c�a��lhoOOrti�J�.rt!:") .....riUanm·.
-

eatos deS.'paCbadOS .. 4,ª9-4�- A��à\io �ei)i",.._, ...!t=er.l�eem;a,GQI.l8'•
8.0 andar Dr. Afonso de O Santos 20. �ndíl� -.. .' : tt'tl�ãG�'casa "tre materIal à E'sfr a Rio,Novo, zona'l." liun�adà em 921 � .: l' . .eáS!<l!·Pate,te �o. 32 '.� DIa 26,;,8194:}'-: . ·rttral-:..Ç.9more.quer..:.�.- .. -er ._ .••-:,;J ..

'

. 'Resultaao do sorteio ceatlsado no. dla:29 de setemcrb de 1942 . 4. 365 _ Angelo Benett� - Requer
.

trlln�fe. 4.395 �. ��,�� �1IWfilrJi:r:!J.ttlg\J;�X:(�J11D8rergncla-: - - -

-:.
-

� , - -

rencla pars João A. Zaeko, Imposto relativo .cas!!' para BasiUö Pezzato imposto relativo terreno comI' 'O -Pr'e-mi1"05• I ,7"'88 PLANO MAGNO 00 mensaJidade'5$OOO gemeres altmentíclos e botequim sitos á RUd Ms]' 105.000 mtr.s2. sita estrada Isabél - Como requer.• • .,6, Numerações premiadas: f Deodoro da Fonseca. 1 249' - Corni) requer., 4..396 _ Willy liuhn � Requer licença cone-r.

N.os 10. premio 288Um imóvel no valer dI!
.

.

4 368. -= João A. Zaeko _, Req,uer p.ron..-g8 ção truç4� maosoleo .8é�uHura s�u filho Egon A. Huhn
� Cl rernio -=676 100·000$000; mars 90 días pera cumprimento exrgencras Centro e cQloe#i�o resf)ßctlva Inscrlção _;_ Como requer.\.) Y"I�.IP 1

_. de Saúde reterente casa n. 1.149 sita â rua M'�1. -4397 _ Pedro Theotonio de Souza - Requer2.0 premiu 642 Um lmovel no valer de Deodoro da Fonseca _ Como pede, medlante !Ql" transíer-ncte para Fritz Llucbks Imposto relatívo
3.0 premio'"67'6 20:ooo$ooe mo de cOD)promisso, .}' l

sua casa sita á rua 25- de Outubro, em Hansa -
,

Dia 27,
. Como requer. .4.0 premi9�Um imo�el no véflpr.4f, 4.352 T Bernardo Orubba r<>IReque-r Iícença 4.398 - OSCHf �rußt --- Requer transfereneia3.0 ·premio 676' 10.000$090 ccnstrução aumento sua. cas� comereíal sita á "'U6 uare Harry Grubbe, imposto relatí vo terreno com

. Preso E· Pesaôa e UIDa garagem ri: Gomo requer. 238.000 mtrsz. sito estrada Izábél. - Como requer.5.0 premio 169 Imóvel no valpr ; 9.�, 4.3.5.0 - Erwi.Iil.q., Krfi.use'l- Requer Iícença 4.399 - Sücied.ade IgU6S8Ú Limitada - Re-o r �.1 3.? premiam' ,5:000$000 coustruçao ca�f!. madeíru li es�rada Itapooú, z!)nB. quer Iíoeuea fazer canalização agua sob leito e8-
·S'�ö Premio·. ' �16'9 Centena 288 lóo$o'od -(Centna 882 '50$-' rUfa14-360comQE,..r�lqueSr.. R

.,

I' f
trada �ibeírã!) Molha _ Como reque�, de acôrdoU Unidade 8 isenção da mensafid .. de ,�;1!rful):, . -}J1l to ,

tem - equeZ' lce�ça· e- com !1 Imíormsçãe."
.,O sorteiodo mêsde soutubró reatiz�r"se.á IRli dia 31" I

. chtl� ce.rea existente reute casa n. 159"sltaárua
, ..

Dill. 99·1942Benjamin Constant - Como requer. .' 4.400 _ Dfwdoro José CoeJho - Requer trans-4.362 - Rcbertr .N:arqu'l:,dt --, Rê·quer alva- Ierenc!a par a Artur Lanzle,r impcsto relativo terrá =Hebíte se-.
..Wirte sua casa 0 . .1.;123, sUff. A,rua .reno com L520 mtrsz. s!to"estrada Nova retorcidaPreso E. pessôa, para. ofieiIl8 mechanic�1 - Como _ Cem:} requer.

requer 4.401 - Lr)Ürenço Kànzler -:- Reqner trans-
4.367 _:.. Nestor G. ria Luz - Requer a.lvará ferencia para Artur Kanzler, imposto relativo terde 4Habite·sel! para f.,u� casa R. 1.149 sita á rua rflfiO c IT! 1.520 mtr�2. ait!) e .. trads Nova-Rah'rcidaMal. Deortoro d�' Ecn eca, sendo parte para nego' _ Com'} '�qu8r.ci" e parte parE! m,oflHja. - CQmo r�guljr. de aoor· 4.402 - Fredel'Íct' Rhmtbum - Requer traD8-do: com as informações,; ferancls' ! ],[3 Hen"iquh Gumz. imposto relativo-�. Dia. 31.

� seu Cllrrn de lavoura - Cerno requer.
I 4,�Ó9 - Rübe"to H(j�st _ R�guer v:Í.st�ria ser· 4.403 - Frederico Salai - Requer tranefe-vrço� execut dos Ein ljue: padarm Flita á rua D. rencia dara Carlos K;:uê:gú, imposto relative seuPedro 77, cu pl'imento exígencias Centro de Saú· carro de lavoura _ Como' rêquer'A farmacia: O'uz, de -'- Cnmo requ61". 4.404 - Heinrich Koppmann - Requer licen.·Je AVlré, (S.Paulo) . ..
4,370 --Gomet? & Borges - Requerem Iicen· ça estabelecer·6e com oficina concerto l;)ioiclet8, .cu,:::u com a cMt/ ça colocação placa frente -sua farmdcia �ita a Av. á rua Abdon Batista .s/ n. - Como requer,NANCORA» ú1c�, Getulio. Vargas-, 93 - Como requer. - "'1 4 408 - Germano Enke -- Requer. alvará de

'ra� gar nem 09.14. _. 4.371 - WilIy' Gielt.}W - Requer vistoria e «Habit!", t» p ,ta Bua cesa n. 600, sita á rua Presocon�eg!,!iu curar� al:vat� .de «Hahite.se» para !ruß. éas8. l"ÂC6Dcon IS E. Pessôli - Como pede.Dné.l, C.:..rclina P&!hnrts, dt. Joinvillp, curou c:)m truida li rua Pies, E. Pes�ôil - COmi) requer. 4.409 - Arno Riedtmàun - Reqmõr transfeUMA s6 :JATINHAJ, !/I!I' ,FERIDA DE. 9 ,ANOS! 4.3�2 -:- Germanu SHlwert J01·., -:- R�quer renci!" pöffl Hugo HOlst, imposto fí'!ativo terrenoTêIh h)..·i:,lQ, C!'nt,�np� d ... fUl2� sen�dhentes ! !! trll'nsferenm8 para Lföpoldo Volkman i ImpOS1.v fti· cem 2.500 mtrs2, sito estrada Tf€'s Rios - ComoAd,(;)t�da em mu.i,to!,< hoq)itli� s, casa:, clt: SaLl.1;; e �t�vo teJ,J:({-:1ú c.ôm '16JWo nlt:t:2. lUis- ,·''tétl''\da Rio requer.cliniC' c -:.articulti1es. IJerro - Como requer. MES DE SETEMBRO - Dia 15, 1-�' .1 - -

.
'1 ' . 4,3L3 +- F.ll'idolif.l9' Schmidt (i.t' Requer tt'iinsfe. 4,445 - Ana Krug _ Requer 11 cen:.,,8 constru-A '(ISO IMPORTAN TE '. -::. 1. v�fe,� d /�,. ,"pomada 11�ijciCl pafa seu nome, imposto relativo terreno a� Çaü mao801éo. sepulturaB d{, Adolfo e Marg,a.ridaMl.narworf;l'. . n':1I1Ci� Q J afW ,a no/? );;s.e�. ,em �U8S q��riQo, 8" iDGl'vf.llim.) 'Sàcbe-l� Cú1ll 881289 mtl'ft2.; Bitt) Krug, bem como C{ilOClil' inscrições - Como pede.httn��s o: Ig.rn�\J: Germ 0

..

' m.bien1;i slm�6!lco acml�. á estl'8.Ô.hl Ilha da Figueir& � Como Requel:.: _

. l .'4.446 - Da niel TecJl1a; - Jlequer,' li�l:ifI9�Re.J?u..;.:m, I.r.nltnço-:&. EXlja-mc'''' ·�f3r?eçifIl9.,.MII'f�Nt 4.374 - Anselmo Rocha - Requer alvará, construção mao�olé,) sepUltura C;�rolina, 1'�lll& e:. ;fI CQ)RA �m SUF: l.a;mhu ,cpgiI1.�,L . f r" cHabitc/j€» 8U8. casa n. 43 sita ti rua. Rio Branco, collücal1 respeeUva iDSCl'içâo -: Cv.mo ,I'é<]uer,
.(' Rjt'PAREJt1 BEM �l\O COMPRAR1')'!"!"� I1s8.inando termo par.a construção instalação sani- 4,44í7 - Artur Borck - R(Jqu'3l' licenÇtl c�s-,

.

_ .', '. ,.' • M1 .

� taw.l dS,n.trö de 60, du.ls ------t' Cum� requH. truçã'O mao8oléo' sepulhit� de OsID8.l' �. Borc:k e11m p, QflIJJ,t,;';.)lt.Otl�,.borclionos '!" NANCO'RA JI

4.305 ...:._. Fiéderic) HúlJ()j]gúsO '7- Requer trans- cúlücdI' respectiva fnscl'içä') - Como pede. ".L:!'v {!,' '11� vdj- JOINVILLE rprenci� Be�. DwWe impo8t{� rela,H�"eneno adqut. 4452 - Artur Ma.us '7 Requer trsDsfel'euciarido de Reinoldo Gaulke, cow-·:237600 mtl·s2. -sito pffra AL'tut R(!"f, imthlsto ':oMatlvo terréào' <ftihl3.440li estI'acka JaragiIáSinho -f �(lúlü requer>.J. mtrs 2. L.ito €õl:.raÜ& Jaraguá � COID()i reqner,4."376 ;::- João Picolli _ Requer _baixa. :impos 4.453 _ AEa. Raduenz - Requer. transferen-to Industria e ProIissão (8/ agktll.) " Cf.l�(} ),'öquer. cia part. Bena Raàuenz imposto rellitivo terré'nO4.377 i- Maria- G. Mereki -, Requet:' Jransfe com 123.000 mtrs2. sito estrada Rio Cerro - Co·reneÍB para Otaviano Uber" ÍlllpGsip relatiyo sua. mo pede.
,

, .\'- f'� • ,

carrcçâ - Como requer. 445-4 - Bruno Fritzke _ Requer transleren-_-----.----.--- iC;ónsQlfo�i9,8 r�$id.en.:::ici :,.�' Rua' Mal. fo.P�ixoto. 152 4,378 � Selma C{!il5tantino .� Requer licença cis. seu nome imposto rela.tivo terreno com 100.000PEITORAL DE ANOI.
•

. "'.' "
.

.., ... c ..Hlstruçáo maosoléo !5epultura sue. filho. Vita Cona mtrs2. sito eßtnu1â Rio Cerro e adquiridÇl de Pau
. Itl.lntino e colocação re8�ectiva inscriçãQ � �omo Una M. Bwedorn e filhos _ Como reque,r .

. CO PELqTENSE ,Atende cham.ado� a qualquer hora do dia Oll da noite requer. '

4.455 - Mey & Zahler - R�querem ,baixii.Um prodigio I, .
. •

. .
.

4.380 - Rudolfo Vogel '.� Réquer' Hcen�8. co lmposto BI Elb.pl.'6Sa de Transporte, para 1943'-II .';' i;
.

'.. locar iüscrição sepultura dE:: FHippine Sehimba Lau Como r"queremem bagé fi:' Ern es10 I

Lessman n ge inhuJllR.da cemiteri'O ltapocusinho _ C{JillO re· 4456 _ Ig�Reío SaUer :_ Requer trHil8feren�lImo. Sh. Farmaceutico Sequei.
1.

quer. cia seu nome imposto relativo terr�.no com 350.000ra _ Pelotas,
. fERRARIA

43-9 If dDiESh' 41 9tJ94R2 li 'Affiltrs? 8p'ito sSlt1rada CItapOCUSinhO e"adquiriQo ,deVenha por m'!i.o deste decla-
, I .- A te o er - equer cença cons eclO avane o -

. <;lmo requflr.rar�vos que a 6 anos sofria de

F b
_ -..aI F t

truça.o casa madeira terreno lieu pae CarivB Ehlert. .,..D!a 17
.

.

.

lima brQuchite.. asthmHtica e já a. rlca.:-ao �_e erramen as·' sito estrada Rio Cel'l'Q, zonll rural __ Como requf3f, 4.269 .- Antonio Tobias - Reqner a]vará decançado' de usar diversos prtpH:- I !r
38rados sem deles, abter res4ltado A

..

I 4. 2 _ Adão NOf(lsny' - Requer' vistoria E' alinhamento frente ßua casa n. 6g2 sito rua Pred-satisfatori<>;, recQrri aO v6sso ma· . grlco as serviços executados :!leU a.ç0ugue sito á rua Preso E. PeS8ô� � Como requer,' expedindo se, Lpós:ser;raviJhoso PEITORAL DE AN- E, Pesfilôa 637 - Como pede, dtido () aHnhamento, o resoectivo I:!.lvarà.
.?�&�s :��r?)����: a�a:!J�� Ségas rotativa$ para arados 4.383 -" Antonio Jiminez GBrcia � Requer '

DIa 18merhoje 'rodÍcaIniente curàdo. E I " tra.nsferenci,a MU nome imposto relativo terreno 4.416 � Arnoldo Zuneith - Req4er álv8rá�f penhorado que voz agta-deço
, adquirido de ,Maria. dé S\IUZJ. Piáz, com 538.000 de' «habite-se» slta casa sita Rua Benjamitl ·00118--tão boa cura produzida pelo vos-I' l{ua Marechal Deodoro da Fônseca, 183
.

mtzs2, 13ttü á estrada Itapocú - Como requer. tant, zona sub-urbana - Como pede..so !TIaravilhoso preparado. ,.

I 43,84 - WHly Kruegrr - R,:,q'uer tr'ansferenr 3.430 - Requer lie�n{>a inici�r ,seil'vic.os exi.B<Ige - Vosso ámigo e crod. Jaraguá Yobr.do. . cis para Artur Mathias imposto relativo terreno gidos Centro dé Saúde ,reI. sua caea n. 299.'1 sitaEstaquió Amabilio Oàrdoso) com 136.000 mtrn., sito estr.ada Franeis,ca qa Pau, rua Benjamin CsnMant - C orno, pene," .
Confirmo este atestado Dr. E. ' 18 ._ Com", requer.. 4.451 _ Alberto Hafe�rnann ..,- Reqaor licen-'L. Ferr.eira de Araujo (Firma re-

I Cure seu� males e po�pe seu bom dinheiro 4.385 - Antonj.o Jiminez Garçla - Requer ça co,nstl'uçäO ,casa de ma.deira, �stra..d8 •. lIapo.c'Ú,conheCida.) 1 ;,' .

t
flicença N. 511 de 26 de Mar.1 coinprando na. translerencia s€u nome impostQ relativo' tI? ueno zona rural _ Como pede. i',

.
ço de 1906. 'J

' .

'1:"" ':,,,. •
.

N
T

f:j,dquirido de franciscQ Pnliearpo de Souza, :com 4.458 - 31'unô Mahnkê L.Reqtiét alvará «Ha-:. Deposito ,geral: Uboratórlo ' '.11:'arlllaCla ova 38.000 intrs2. sito estrada Itapoeú � Como requer, bih�·se» eine\) quartos casa '!l.,r.798 sHa rua Pre��.Peitoral de Angico Pelotense...... ,

4 387 C 'ló' H ft R
.

t f .

E P A

CP I ,.le' O:-O.BERTOc' M ...MORS·T .

.

� ar 8 oe
.

_ equer raDS erencHl .' eSSe!l ...... '

(lfiO requer.
t: otas - Rio O. do S!1I�. ': UJ .... '

D II b'
.

It' 5 k Rb'
Vende-se em toda li 'parte

'

,"

J li Ar,o a mi.i:nn, im'posi0 rel.l.Hvo sua. ,lC1C a a -- 4.4 9 ....,. Antonio Sardows y�. equel" 61xa'. que dispõ�' d(jl, Inll;ior �onrnentQ na pi.'aça e 9ferece Como requer, para 1943 imposto sua alfHiataria �'eo-tqó requer.'.

segs. artigos á í)r��?s vantajtlsos, '4,383 ..:._ G'erlildo' José Agostinh,o - Requt>f 4461 - Elisa Zimmermann _ Requ�r transAVÓl MÃE! FIÜ:tA!' Rua Marecha< DeQ(ior.o� 30 l.t'''':'' , Jaraguá t!'lm8��r,enc!a seu nome imposto relativo terrenv ferencfà para João Chitsiiér. i:mposto relatiV'o ter·
Tod�s de >

r
I " ,j:' adqulflílo de Pedro Borba, com 96.000 mtrs2. sito re.no c�m 12200 metrs2. sito etftraAä'1s�bel .:...

c.n-,(o'.. ve�liJ..tsa. )

" �, d. -j estrada fmlil - Como requer.
'

mO requer. . u.
,

F I'" d' t�
-'}II, .--: 'H -

Cf 't �,I·ü .....

' B- e� e k e r ! 4.389 -:- Geraldo, J.osé Agi,isUnh? - Requer 4·462 - Luiz J.arck - Requer �lv6rá de c;Ha.'010,. IH '�I;Rrf 1. J.' C'. �,

'1' tr�n8�erenela seu nome impofito relativo terreno bite se» para sua casa n. 1.135 sita rua Mal. Deo.,

.
n u, �ua eß},' Emi!�o .1ourdaFl - �. Jaraguá do Sul &1qUlridO de Domillio Do.na Francisca,· com 159

..
000 doro da FOl1sece. _ Como pede.f.

: '111, ; ') ; t, ,:. � 'Ih'·j .� '.; '.. m rs2. sito fi estrada FunIl - Como requer. . 4.465 - Severino Schiochet Roquerliqen-(Ou Regulaâ.Uf \fieira. t:;�á, 7iiuad�_nl). me1 or po�to�.da clda?e. QuasI VIs-á, ,'4:390 _ Gustavo Hlln�mQnn _. Requer tr,aQ,s ça \Jriaf seu terreno sito rua Rio Branco, AlgUnsCA mulher evitará dôres V�1t a Estaçao ferrea. plspoe �e otlrnas acomoda·. ferenc1à para José Scheuer. imposto relativo ter suinoB - Como pede.
.t.A�itía. �s' c6�c�s ;Il�;�inas' çoes:e of�ce a �axlm�p'ç,�o,rto; .�os .

srs. hQspedes. repo cem 267.81;! mtrs2. sito estrada Jaraguà Co 4,465 -:- Vv_a. Paula Ferreira :r ,Requer bai-'" 1<'. " '

'_, .'
a' hbS' JJ 'lHes e fnos, .

. me requer. l...
'1" , xe imposto industria e profissão sobre agiota -;:::r;g:;�:t���s �����ui�\ _ H.IOIENE ., ,CON.!;QR'l'O ):'RESTE�A'. 4.391 -:"Eligenio Pfske _ Reque�' traDsferen, Comö re9uer. '. . '. . :"'rida:i1!!s das fu'nções ·peri6- :Lmha de OUlbus � p�rta Preços razoavels.· ci� imposto 'Seu nome, relativo terreno adquirido 4.466 - Maria Ursula. Brückheimer - Requel:" Idicas das senhoras Proprtetano : Carlos Albus.

, rleJ Artur Henschel;'Constllntß Wj}k�, Bruno Mahn prQrogsção . prazo· cumprimentc} exigencia CentrcJ.:É 'calmanle 'i- ,regula-
.

k�. H. er.ta Henso.hel,. � H4lda H.enschel, e�m 12.5000 de Saúde 'refe.rente Salão - Concedo pfurogaçl\o'dor' dessas fun�es .xOcxx:;::llOXc:.::xÖc:x6cxó�ClIc::,,::x�ölCllx m r�, §ito áq�6tv�da.n8poçú Hansa _ Co�o ;ce. até o fi�. do corrent(l' áno. ': _._,Fluxo' .. ·Sp.dathI3; ,. �
-

.... C-;a'" s-"a" R':� 'e'
I

a' J � qer,' 4,497 _ Alfredo. Hornburg -;-. Req_q�r transli, - \ ". .�' •

•

.'

• _.

. : I r '
•

" Dia 9. ferencia para Erwino Schwartz imposto relativo:peoJa isua cbin'ptovàd'a efica· 'l< ,"
'

"

•

.;;
.

6 Vi IIi h 1 d 67' d It (J"cià ''é-muif() rece'H:áäa. Devér-.
... .

I 4.38 -;:- rg oBoe m Requer a, vará, e (errent; comi 39. 3. mtl's2, sito estra a apoc-Iser �$ª!i\Q.",CQmi"G4nfiança., O" Espega·Udades :aJilllenlicial 'O cH)abité·:se» para sua casa n
.. 1476 sita á rus Preso Hansã - ebmo reqúer.

.

'.' l

f

'"

FAuxo �Se.datin-a."· .n E. ,Pessôa. Como requer. .... 4.469 _ Alfredo Hornburg - Requer trans e�U ChOcó.lá'tes. Pralinés e balâs finas� ê dOCéS \01 : '14l3�2.r Cleme!lte' Sçhmitz - aequer licença reO(�i8- para Euric� ��hwart�, imposto felªtixoJ.er-�1Encont.ra' s;� êrii· farda -' l °0.1 d,tis melhores .J�b;icas.,. Soiakse.
:

IJ; e�,'uifa�.
" 00. es�abelecer,:.S..�QID ,angl.illh.íLc.eutlaLag.u.ar.dente....á ..relU) "com '1'8'.38'6 m'frs2. sito -esmda.-ítlIp6C1t'Hlllfáií' .pErle: -. ..! �

'-, estrada Ilha �a 'i.gueira - Como requer. ;' €omo' req��r. , '. . ,., .-- .�.. :Uc D N SP n. 67, dt� 1915
.

O . '),.�rQPÜ�t1i!i�..>'��E' �LBUS. O 4.3�� -;,t\!be.rto :a�:ferm811n _ J}�Cl�e" U�ep- ,
.:·Secretarfa -(Ja Préfeitu�a Mu.D1cl'p.ild� JaragulJ.xcxr::::c�x:::::.�Ok:;x r::x�x:::..:;:::ICIC:X.lQlC:Xr.:t" ç�. d.em9lir\part,� fun!1oB sua caFf3l slt� iprolonga- e J9 de set�mbro de.1942;RenatoS8n8•. S�c!'e�ário ..

l�o Premio: 3�41: .. t

,

1, .

3�o Premio:
)1_ '

.

,

}4�ó
.

Prem'io: "",' 1367" r

"(0"

') ii v· �

4676

....

'M
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

J

II L!i' 111 1�' R 91'1.1,. A ii. U t

.

1
..,. 11fl" 1,,1

Poanada
, p: j,.

Minancor.a
E' Ci pomada
CU�A TODAS Ab
F E R I DAS, tanto'
hUf\1a��dS COInO de
:lni� ,;;.is.A sifilis atac-l todo o·

organis�
,
O Fígado, o Bap, o Cora-

� çãQ.e_ Estômago, of\Pulmões .

e a -Pele; Produz IJôres no!;
,

S"SOS; Remnatismo,' Ce-.

gueira, Queda- do Cabelo,
Anemia, A.bortos, e faz os
individuos idiotas. Consu Ite

�d nt.édiço e tome o populrtf�

depurativo
_.

E'lixir 914

NUNCA EXISTI
IGUAL

Inofensivo ao" organismo.
, ,·Agra-qavel cOI1\d' um ijcÔr.

Apr().vad� com<» auxiliar JI{)
tratamento di Sífilis e ReJt-matismo dá mesma origem
pelo D, N. S. P., s.ob o iI.

26, de 1916
, '

• I .,

. .
'

'. (Filial da Casa Santa Rosa ;._ ,FLorianopolis)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO INDUSTRIA E COMERCIO é!]�;::;:o�=:�:::PJ�� � �;,;�mOnSIl'a�õ�.
aos

oislribuidor�
DE SANTA CATARINA S. A. � C·��u::���9.�U�!�:N�::���aB08 � . ili ",Filiaes" BLUME�����������������IRO, �OUNA,
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000$000 r!I Tintas e' vernizes ti"" Materiae. � :. : ,SAO FRANCISCO �ostruano em TUBARAO

••
, • 'tiiiI

' � .� , Endereço tetegrafíco : .HOEPÇKE. O
R C IAE�I"eJnC:d18 : CI�RAGUAJ � para pinturas em geral, � �1·04�O·i·O:i·O·I.,a:tl�O·I�O·I·O·I�(O).I�O·I�O·I�O'PO.l�III e. milD Dur aO,115 -, alXB, 10 - End. r�legr.IICO tiiiI

i Tintas em bisnagas � �.� :� :. :. :."0 .i. .i. .i. �i. O ... ':. :. :. ..v.
MATRIZ: ITAJAI r!I B E:...J

'
'

Filiáis .s. Blumenau, Brusque, Florianopolis, [oinvile, Lages tiiiI para artistas �
e Rio do Sul; Agencias em: jaraguä, Caçador, Creciuma, La- Pl ...
guna, ,Çruzeiro, Mafr�, Perdizes, Rio d? Peixt;. São Fran.cisco_

e "'r::a�II'I�E:1"'��r::iiIr.30r.3�r.3E""'r.3�r.3r.3P'JTubarão; Sub·Ágenczas em : Ararar.gua, Indaial Hamonía, Sao L3 LJaJ E:...J�......... ...

Joaquim e Tijucas: Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urussanga, Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Porto União

Faz todas as operações bancarias no Paiz,
como cobranças, descontos e caução de titulos de ex

portação e outras operações de credito; passes oara
as principais praças do paiz, medimte taxas modicas.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS:

,-

,�lgJfg1

"Universai"
para iluminar leu lar, siti�, fazenda, etc

Funcionar seu radio, etc.
Carregar baterias de automovel, radio, etc.

'�TRES ':

'MODELOS
com

capacidade de
100 ,- 450 watts
6, 11, 110, 11(1

volts

r-�_;;;�===�--:::'--' �lIC 'fL��- --' =======

III Hotel",Pensão WE'STFALEN II'
� , �

Este aluno habilitou-se em escrituração mercantil, III
P a r a seu COO"I

' No Centro da cidade, proxlmo IIcaleulos comerciais, portugues pratico. direito comercial,

I
de todasas emprezas de ónibus

correspondéncía, em sua casa com 4 livros especialisados
r
(iono e socego Ique dispensam o, professor por ser de uma facilidade -I ' l' e auto-viação para qualquer des,

jamais vísta. A verdade seja dita: sou -professor ha mais

I p r o c u r e bos" tino dos Senhores V ia J" an te s
de 20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente forrnida- II IIB��hd�,e�. Pt��t�tOj/�� t�4,dêai��nU���' t3a-?ö.���. p���� II1I ped�r�se neS! e I

'

enoJaria para FAMILlAS e distintos CAVALHEIROS IIIEscola devidamente registrada por quem de direito sob. IHOTEL-PENSAOI BAN H O S QUENTES E FRIOS II

��:�8st�: t!;:'�ih����:oJ�j� ��:el��:Ç��la�eo ���n���e :�: III � Cosinhã de 'prlmeira ordem, rigoroso asseio, �proolidão I _

UIona(1}'O Parthenon Pa'ra'nB'anse dereço bem claro. Os preços são modicos e em pequenas II'
•

Il)
-

, ,

<' ,

,O', pres.t�çõ�s Não perderánem te�p<! nem �irhciro! Se I CURITIBA Rua Desembargador Westfalen n: 56 - Fone, 2774
hablhtara em 4 a !J meses tendo direito, no" fim do curso,

�l
- À'

,

J'
I

I a um Certifica dode competencia com o quaí, de conformi- HOTEL· PENSA0 WESTFALEN _ PROXIMO RUA 15 OE NOVEMERO
I(sob inspeção federa permanente) dade com a lei bem clara, poderá comproyar a sua alta _ ...

Diretor . Dr. Luiz Aníbal Calderari habilitação. : " III Dirigido pelO proprietario e �sposa: Leonardo Reln,ak
Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná xx:;::.x:::::u::::o:::::,o:::::u:::;:,;ClIx::::::tC:X"c:::lIC:u::::u::::'1IlI:::::u::::u:::::o:::::u=::u::::lIX ����������:x���������

Estão em pleno funcionamento as aulas 'de Q Farmacia "Jaraouá" O
admissão á ,1 a. ".s,e,ríe do Curso Fundamental 00

..
' ,·B" '�, GOMES e BORGES ' fannaceuticos

Nos mezes de Dez:értlbrö�, Janeiro as 'aulas deste
-: ,

curso 'são GRA'I'UIT�S. E O Completo sortimento de drogas � Especíali- O
Faculdade. 'de, �omercla cio pa...anã O dades farrnaceuticas em geral - Perfumarias O

(ESCOLA:. REMINGTON).
,

O Manipulação escrupulosa O
Fiscalisada "pelö Governo Federal U em aviamentos de receitas. O

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au' O • '"d G t I' V 9 8 'r I f' 49 la á O
xiliar de comércio. -. Internato e Externato _ O NveDi a eu JO argas, 1 .' e e ooe n. � ",uralU n

-Xa:::::xlCllJC:Ix::...ax::::.a:::::xx::::::tx::;:la:::::xlClC:XlCIIlClIICIa:::::xa:::::xa:::::x1CXlCllX

A disposição, sem aviso, com retiradas livres
pera quaisquer irnportancias

Com aviso previo (retiradas diarias até 1:000$)
Deposites Populares Limitados (até to contos)

denositos iniciais a partir de 20$000, sub
sequentes a partir de 5$000

Prazo fixo de
ö

meses
Prazo fixo de 1 ano

2 %

3 %

4 o

5 %

, ö %

05 juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a bcse da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Induslria- e Comercio ,de Santa Catarina S/A
HORARIO : - Das 12 ás 15 «lO Sabados : 9 ás 11,30

Rua Conselbeiro Mafra n. 70
Caixa Postal 93 - Telegr. : fRABISIL - Fone 1659

FLORIANOPÔUS - Estado de Santa Catarina
Otimos quartos, todos com a2ua corrente. confortaveis e

higienicos, excelente localizãção. serviço de refeições sadio e

escolhido. _ Aceita pel_1sionistas, serve almoços no horario co

mereial em seu co.nfortavel salão de refeições e manda marmi
tas á domicilio. _ Diárias a partir de 12$000. '_ Pensionistas;
preços � combinar. - Proêlfrar a f:erencia d-o-hotel- Olt telefo
nar \1659-_ Absóluta moralidade e ,usei?., ,:' , ,,'

peças
Acessorio.
Concerto.
Pinturas
Vulcanizações
ARTIGOS BeNS!

Material
eletrico
Lampadas

LOTHAR SONNENHOHL
,BICICLET,AS RADIOS FAZENDAS

,

Casemira.
Sedas
Brin•.
Lã.

Paratlraios Ternos feito. f

PJ;EÇOS BARATOS!I

.Adolf Hermann Schultze
FABRICA DE

Especialidades em bancos escolares. \

, -

.Palace' Hotel,' Á�

•

..

..
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Agora que 8 n08S8 terrs, ,

Exige o sangue dos filhos seus,
Sigamos todos pra gue rra, -

Oh! gente amada! Oh ! irmãos meus!
- Dal os n08SOS corações

- Pela vitória C08 ideais,
E manter 68 rrsdíçõee
De honre e gloríe de nossos naís.

(Trio) .

A guerra agore deve ser,
O n08SO gríto até,morrer :

Que 8. nossa patria. amade
Nunca foi espeaínhada
E 11 saibamos def<r;lf.Hi�r.
Morrer? que Imports,
Si isto é viver?
Por minha. querída petria
Quem me d;éra já morrer,
Ter eu mil vídas,
Terra. gentil!
P8!'a te dar
Oh! MeU BRA5IL!

20,
, Não ha.tcomo o brasíletrc.
No mundo inteiro, para lutar.
M08tremoR ao mundo todo
Nosso denodo' em batalhar;
Vibremos como um 6Ó· peito,

� A's �rm8S feito, sem te" l'ivliJ.

" Si a guerra agora Q08 chama,
-=--=-;-:::-:- --:;;-;--:-:;7-;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;.;:;.;:;;::;;::::;::::;;;;;;;::::=-------- ,----

'

Busquemo8 Iama univers ti I.
I

"

(Trio)
1 A guerra etc.

, fANIVERSARIOS
' =----.........

FA=L=ECIrt'1ENTO
I Em sua 'residencía, no

'I Dia 29 de setembro .fe.z Rio Serro, Ialec: u dia 25
j,ano� a snra. dona Leticia do mês findo, a veneranda
J Schiochet, esposa do snr'l senhora dona Ida Oielow,
; Clemente Schiochet.

.
. esposa do snr. Germane

,

-:- COt.np,�tou mais l!n1 Gielow. com,erci:ante, e proI amvers.apo dIa 2 d��te rues, genilora da sra. dona Eliza
: o m"'nm� Nerfu, f,I�o do Leutprecht, :::a�;ad::t com o

! s�. Ignaclo Tomazelll. re- St, Jg"ê.Cio Uutpil'cht.
I sldénte no lagar cDnas O ;isepultamento do ca'
I Mamas):. ..

da ver ft ve logs.r 110 dia
I

- V_e p�sf:!ar hOle .mals . st'guinte, á tardo:, no ce·

I
em �ataltclO. a ge.nbI se· mitedo daquela localidade,
,nhonta Mana Ferreira, e�e com grande acompanha

I mento dq nosso Sl?t SOCIal menta.
e filho do saudos major

'IJUliO Ferr�ira., -==='"'========;::::;::"'"

I VIAJANTÊS
' DESPERTE A BiliS

IS' .

t f' DO SEU FI'GADO-,- egulo qum a eIra ..>:
'

para Blumenau, onde to·
'

mára avião para S. Paulo,
c nosso amigo !lnr. Con-
radoModie r , que l� a li te rá r Seu l1�ado deve produzir diariameme um

� . aS
curla g����a. ch;:gar hoje I �e::I�:;:�:sb7;h:; :�:��:�

te a esta cidade, a senhorita Sobrevém a prisão de ventre. Você sente-

, p'e r I proféssora Iris Fadei, dire ::�:;: : aC'!: i,:�n;;�::�. Tudo
..

eS Energl•aS II tooaraSpad[O.. gr,upo
{>scolar de .Uma simple. evacuação não to::;ri a

çausa. Neste caso, as P)lulas Cartel" são

S
ex[raordinariameDt� eficazes. Fazem correr

.Ia .....a Encontra·se entre nôs, o êsse litro de bilis e você sente-se dispOS!"

s" do rJ 'Pf ' I sr. farmaceutico Leopoldo para tudo. São suave. e, contudo, especial.
" e .. mente ind;c�das para fazer a bilis cc,rrel

';'0...,&11 do ca .

Xavier, reSIdente e,m Ma· livrementc. Pe,. as Pílulas Carter. Nio
.

i I J • fra, acompanhado de S [Ja aceite outl'''' pr"duto. Preço: 3$000,

C
.... ,·caraA OU, esposa, sma. Mary Hafer·
II J( mann Xavier.

tAO OL I O casal acha·se hospe

MONoP I dado na residencia do sr.

Carlos Hafermann, onde
I tem sido muito cumpri .

I menlado.

===' E s p o rte 5
(Do Dep. de Publicidade do E. C. Brasil)

Ead. Tel. : .OROMAIA.
CodigQi :

BORGES, itJBElRO,
A. B. C. 5.a Ed.Conforme foi ampla O juiz. snr. OUo SeQl,

mente noticiado, prelía- da Uga Joinvillense de
ram domíago ultjmo, no Desportos; arbitrou�'
gumado do, E. C. Brasil, contento, com pequenae
8S equipes do D, Pedro, folgas, sem prejudicar
de Hansa, e do! Bras11 qualquer dos preliant9s.
desta cidade, aCQ8�nd� A renda bruta acusou
o placard, no finul, da 8. tmportsneta de 202$200,
peleja, um empate, de 2 cujo liquido Berá entre
pontos. gue á redação do cCor-

O empate foi justo, rejo do Povo», em bene
poís enquanto o O Pe- ficto da Campanha Na
dto no tempo inicial e- eíonal Pro:Aviaçäo.
xereeu pequeno dómí- TREINO
nio sobre seu antagonís. A direção técnica pe-
ta, na segunda fase o de o comparecímento de
Brasil produzio maís. Foi todos os amadores Ins
� peleja, um espeteoulo crítcs, amanha. A's 8,30
aigno de ser .eprectsdo horas, para um ensaio
dado o movimento técni: de conjunto.
eo apresentado pelos me- DOMINGUEIRA
Iíantes. O grande públí-

.

Convidam se tudos"EI
co que encheu 8S de socíos do E. C Brasil,
pendencias do apraztvel pare uma animada do-]
campo dos Iacaís, ff'z re- mingueira que será Ie_liviver os bUtB\!8 tampos vuda á ,efeito amenhã,
do esporte de Iaraguä, e com Iníóío ás 15,30 ho
com seu entusiasmo fez ras, uo Salão Buhr.

'

com que o grende em-
bate, tivesse um cunho
de sensacionalismo.
Após 8 preliminar, em

que o Brasil, maís ama
vez demonstrou 8S SUBS
altas quaUdadAi(de. coo
[unto, derrotando o Dom
Pedro pela significativa
contagem de 3 8 1, pon
tos de Kurt, Marq'ua,r<it
e um zagueiro' contrarío,
entram em campo;,:as e
quipes principais.
As [ogadäs Intcíaíseão

um tanto contusas, po
rem ° Brasil acerta; pa
ra em seguída marear,
por intermedio de Elldlo,
um god espetacular. Co.
meça aí o ligeiro dO'mi
nlo dos visitantes , OB

. ,

qU818 ßté o,final da fase,
VOnS{1guem döhi pontos
oportunof1, por interme
dlo de Euclides.
Na fase complementar

todßviú. o Brasil inIcia
o bombárdeiü sbbre o
arco contrario, cuja de
fesil pagsa por moinen
tos de grande agitaçäo,
até que Jorge aproveita
ótima jogada, para em

pat,ir Ó' préiio.
Aprecümdo as atUEi

ções . 40s, quadl'os em

campo, devemos antes
d� tudo salientar a con
duta disciplinar, que con
correu para o maior brio
lho da tar4e esportiva.
No quadro visitllnte, gos
tamos de Rabock e Eu·
clides; aliás, possue o
Dom Pedro bÔa ofensiva.
Na equipe :local, desta
caram-se AmaürI, sendo
que o '. trlo final esteve'
ba.tante lirme; os mé
dios de ala, principal
mente Heinz, na segunda

. fase, e LucÍndu estive
ram bODS. A linha avan·

çada melhorou com fi
inclusão de Ad. no cen·

t�o, bom trabalho dos
,meias e ponta�.

Artur Mulle,.
Escrivão e

Oficial do Registro Civil

-

CAI-XA POSTAL n. 34
RIJa Manoel L. de Andrade,14

TElEfONE n. 155

MB
(para ser cantada com a mU8�a da Canção do Soldado)

LETRA DE M; G. QUE1BOZ

Orontesmaia
REPRESENTAÇÕES •

DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS
EMBARQUES ISÃO FRANCiSCO DO SUL Estado de Sta Catarina, Brasil ;m;

�B__�..m;m.�.WS-Y'$lífd.��;D�11

CASA SONIS
Bijouterias - perfuma '

rias. Artigos para presentes.,
Legiio Brasileira I
de Assiltencia �Registro Civil

�

Centro de Jaraguá Artur MueHer, Escrivão e O· SA I'GUENßLConvite fi�ial. do Registro Civil do 1. 11Dls,trlto da Cornarra de jar�- _'
.

Á mulher brasileira é di
'

gna, E�tado de Santa Catm·,.
.

'd A 3, Brasil. "

rt�1 O um. veemente apelo, Faz saber que compareceramafim de se mscrever no qua no cartorio exibindo os 'doeu
dro sectat desta utíl e pa mentes e�i�idos pela lei, afim
triotica otganização, con- de se habI.lttarcm para casar-se

(orr�ndo desta. maneira com Jo��i��' J0�?gR e
os seus se:'vlçoS, dentro EVEUNA,MUELLER
de suas possibilid2des e .Ele, brasileiro, .s.Olteiro, lavra- Ja ptidõe s á sact'O�,an Ia cau· dor, nascido e m São José dos

Isa de n�ssa Pàttia. Pinl1aes, Es�ado do .ParaIJá� em TONICO DO CÉREBRO
D· '..

um de JaneIro de, mIl novecen·
lartamenle na Secreta tos e dois domicíÍiado e r�shleÍt· 'TONICO DO;; MUSCULOC;rL da Prefeitura, estará á te neste distrito, sendo filh'o de!,

disposição das' senhoras e José Rank.� �ranCtllin.a c, Rank.
senhoritas interessadas sem ..EIR, braSIleIra, sol�elra, domes·
,. . _ ..' . tIC", na�cda em LUIz .Alv<;s em
Olstmçao de classe ou con dezenove de maio de mil nove.
dição social, um livro pro cento'! e dois, sendo filh. de
prio para inscrição.

'

Reinoldo.�!leller e !.er�za Muel-
S, nhoras ô senhorítas le,r, ?omlclltada rf'SlUen,e neste

.

't tIO d- 3
dl�tnto.

tn�rt as� eo la 09-1942 Jaraguá 3Ö-9-42Ana Herbste�, �!g.a Horn de Edital n.· 1.397
'

AI.ruda, Izabel Stlvelra Batscha�er JOSÉ BENTO DE SOUZA eAlIce Nunes Varell�, HelC?lsa LAURA CORDEIOBarbosa Bello, Mana ASSlma EI
.. .

Fadei Dutra, OneHa D,< HOlst, .

e. brösllelro s�lte�ro, ope_-
Hilaria Leutprecht, Helena Leut- rano, na�ural de J.oInvIII:" nasc�·
pl echt, Amantina Mueller, Leo.

do em CInCO de 4unho qe.. mIl
nor de Souza Neves, <�nésiaW. nove�entos e quatro.. d?mlClhado,
Crespo, Maria Luiza D, Batalha,

e reSidente neste. dIstrito' na rua

Aracy Mueller, Luiza Santo!> Mat- Co.ro,?el ProcopI<?, Gomes de

tos, Paula Doubawa Wíele, AI- �hvetra. sendo filho de Ant?�
bina Kogus, Geny Costa, Etel-

mo �ento de. Scuza e de Marli

vina Ferreira, Otilia Schmidt,
PereIra de. l!ma de ?ouza; I r-.......__--�--""'__

Laura V. Borges, Odalzita V. .
Ela, braSIleIra, so!telra, dontes- ,

FRACOS E AN�MICÓS I

Borges. hca, natural de lUlz Alve,s, <?n- I "Tomem r

de nasceu em treze de, Janeiro I VINßO CREOSOTADOde mil novecentos 'e oito, dom i- .. S I L. V E I R A ' •

ciliad li e residente neste distrito
na rUH'Coronel Procopio Gomes
de OliveÍl a, sendo filha de Au- '

gusto .soLlza.
Cordeiro e de

In·1fancia Cordeiro.
Jaraguá, 30-9-4�.
E para que chegue ao co·

nhecimento de todos passei o

nl!JI11IJI:[IIijl]ilü:I �:�t�rrJI:e1;�re�;al��!ld!::fe'
A SiPlLI8 n: ,AP'RESENTA 508

15 dias'
INÍiM&:RA8F9RM"•. TAl. COMO: Si alguem ,souber de impe·

:::rs�ntO'dcuse.os para fins le- !DR. LUIZ DE SOUZA

C�LCL\DOL
,
.

,
,

!
I
-i

. INDUSTRl', DE ,4< LÇADOS
GDSCH IRMÃOS S. j".

!.- , �.. •

,] �r�.�G\)� - fL\NTL\ Cl\T�R�i',\L\
.........�_ ..._ •• H_-__ ...._. �__............""

..�._� ...........�,�

CONTEM

oito elementos tônicos.

-Arseniato, Vanädãtö,
, . fósforos" Cálcio, f'tc.

Os Pálidos, DepaLJpnados,
Esgotados, Anêtnicos. Mãrs
que t'riam,Magros. Crianças

, raquItÍl:as, receberão a to

nificação ger�l do organis-
mo coin.o

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

Sómente a fama cenquista,
Com louros mil" ;verdadeiros,
A comprovada exe!e1J.CÍa,
D.o bom Fermento Medeiros.

É' UMA DOt!'NÇA GRAViSSIl"'A
MUITO PER'GOSA '"ARA A FA
r.<íLIA E· ,"ARA A RACA. COMO
UM SOM AUXILIAR NO TRA.TA ..

"'O:NTO DÊ;SSE GRANDE FLAGELO
USE O,

É UM GIERA,D� DE s.<;úQ&

E Saltar. da (lila

Disposto pa,. T�

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros, entre os primeiros,
São os bolos que sepreparam
Co'o bom Fermento Medeiros

REUMATISMO

_
ESCRÓFULAÍI
'E:SPlNHA.

Empregada
Procura·se uma que sat·

ba cosinhar bem: Paga se

bom ordenado. Informa- r34 ,ções nestá redação.
1-------------------

I
I r
I
i

PERDt.U�SE

ADVOGADO
Escritorio : Ay. Getulio Varga&, 160

Residencia: Mal. Deodoro da

FísTUL .....
ÚLCERAS
ECZEMA.

PlEltIDAS

.AIITIII08

MANCHA.

IIfl�ahnei1te
liwrei-mede Uma tosse
rebelde e vlóleritall

Perdeu-se um relogio com
cordão de ouro, no trajeto do
Bar Catarinense á Casa Grubba.
Pede-se entréga.Io na redação
desta folha, que será bem gra
tificado.

'

Sebastião Ferreira Martins.

I
�tR�ENTO
�t\lE'ROs'

"EUIlR DE NOGUEIRA"
CONHSCI_ HÁ IIS' ANOS

VENDE_ .. TOoA ,",ARTE.
Um valioso ate'stado sõbre os .Ieltoa

do Xarope Toss

N�o há melhor cqmp�ovaçil.o da !lII. T�rrenó á vendac6,dia às' um metij.cam�Dto, d� que &I

Erhr;,,� opiniões i:!ôs que já O,. tiSar .. m�.-I' as,;m �()lU!\ a·.deel{lFaçã,o acima, do
ai', c, C. M., dó Rio, São itl�merAs oe
1l(.;stnd''''1 söbre a açii..,.' pode'roeB ((6
X",�f)pe TO�$ no tratljllJ8nJo .das �oa.«es,

!f.ßpes. ,resfriados, broII<Juites
e coquülu

, pO'8 o Xarope Tos.• é composto de
mentos de açii.o conj IlI1ta sõbre aa

vias respiratoría•.
•

J:l 'Xarope Toss nãó contém narcóticos,
nem tem,COnlta·lndicação. Póde ser tUI3-
clt? com S8fCUl'alIf;a \)Oi'3dwto. e criança•. \

Com leu e'lemenrol perfeitamente do
IlIIdoa e _rupulOlamente manipulados.
o Xarope To.. atúa .Öbre a flora micro
biana. por n.,ação aritiHéptiea. ElImln.
a8 toxina., 110m uus efeito. nj!8 lntestl
JtàiJ e IÍOI,nll" lt.ru. a ilrcUIé;olo ia••
fUiaM, pela braaer. aQIo tOa[e. I16br.
O,eeraçlo. AI�;'''bl'. ,. �.�o da
--, _o IaIdale • iéil&tlvo • for- PrA U ."falece •• muo_ da �u61a • dOi ue; ra .. e
'dnqtllol. Seu ..bor 6 1iCrM"".I. CASA DE ALUGUELC_bata IIIU toIItI. ,"pu • redrI,a- • ••.

It'�0.""::.t:tiiM��()�:1: para. pnpC1plO8 'de gez�m·
r.!II'��'"to�cdn '�reeçlr� djI .. brolJanelrQ: ou antes.
.=. .=... eil":'�:�= I, Informações na redação

_,

'

'.. desta folha.
'.

A VV'iI. Elia Voigt Larson, vem

presente, comunicar ás pessóas de suas rela
ções e 8i:nizade, o lr2gico ,.falecimento de
inesquecível esposo

Alfredo Guilherme
LarSOD

. Vende se ulna proprie '

dljde, livre e qesembaraça,
�a; sit�ada: _�_o lugar PQQo
da Anta, neste municipio,
O. ref�rido t�rreno te.m bem ,

'

feItOrias como se)'am: �sa
de morada. ranchos, e1c.,
pasto, 18 mil pés de aipim,
c&feiros, bananal, etc. Tra·
tar com Pedro Fernandes
de ,Oliveira, Poço, d'Anta. vitimado

�

por 'mãos as�assiha�, no dia 17 de
setembro ·Liltimo.

Outrosim agr&dece 8 todas as pessoas
que a auxiliaram no doloroso transe" bem co
mo ás que enviaram coroas e flores e acom·

panhar' m o feretro até a sepultura.

DR. RBNA.T·O
Diretor médico do «Hospitill' São José"
Operações - Mo/estias de sen'horas e.

,
.

creai1ça.s -, Pal'tos .

COIISUltas DO Hospital e no CO.ßsultori�. Ai!�de á chamad,os .

EXIJAM, O SABÂO

\li rg,�""ê 1ft:''r
,

.
,

• " . . � . ti,
t ,,\, .. •

da elA. WETZEt. lNDUSTRI�L- J0INVltE-:- (Mârca n·-gtstrTda)
"

'

J ID&t PARA ê�'
l

,�\1�DtR�'� t�íRA)
!���i�,7����[��. ��������,
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