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A "SelDana da Criança" é Inais ulBa afirlDaçio' de .AQ�silidade que fazeDlOS
no presente,\ com os olhos postos no' futuro. De fato, cuidar da e..

Q"
�ça de bote e preparar o

adulto de amanhã "''' raça que ha de chegar com a pauia aos se ... .1 mais gloriosos destinos.

Morreu Do-rn Sgbastiãn LeIDs
Sabado ultimo ocorreu Ino Rio de janeiro, o pas

sarnento de S. Eminencia o

Cardeal D. Sebastião Leme.
Tendo-se verificado o tres

passe ás 17 horas e um

quarto. ás 18 horas já to]
da a cidade de jaraguá sa I

bia da triste nova, trazida I

pelo radio

Figura bonissima e que
rida, pelo seu saber e suas

grandes virtudes, o desa

parecimento do i1ustrePrin-!
cipe da Igreja Catolica do IBrasil enche todos os co

rações d� pesar I-Correio do POVO» sen

tindo a perda irreparavell
que acaba de sofrer a po
pulação catolica de nossa

patria, que tinha em D.
Sebastião Lerne menos um

guia espiritual, que um pai
solicito e carinhoso, apre Is�nta aS. Exa .Revma. O Bcnifacio e Aleixo, irnpon
P.IO de Freitas, bispo. de�ta I

do lhe o chapéu e anel car
diocese. as suas mais sm dinalicios.
ceras condolencias Sua Eminencia participou

: da eleição do atual Ponti
DADOS BIOGRAFICO_S fice gloriosamente reinante
SOBRE DOM SEBASTIAO Faleceu a 17 do correu-

LEME te. ás 17 15 horas no Pa

.S�a Eminenc�a Reveren- lácio São Joaquim. na rua

dissirna o falecido Cardeal da Glória na Capital Fe
Arcebispo do Rio de janeí deral

.'

ro nasceu a 20 ?� janeiro O lema episcopal de Dom
de 1882 em espirito Santo Sebastião Leme erz. «COR
du Pinhal, no Estado de UNUM ET ANIMA UNA»
São Paulo.
A 28 de outubro de 1904

foi ordenado sacerdote, em

Roma onde fez os estudos

I
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Declarações do ministro da Fazenda sobre Gene r a) G ó es Mon t e i ro
as obrigações de guerra Rio, 21 (A. Ny - Se

gundo o boletim de entern

O Cruzeiro como unidade de ncsso sistema monetal'io da secretaria geral do Mi-
nisterio da Guerra, o ge

..
" Realizou se semana trans I minirnos detalhes. o que, uma forma de emprestimo neral Góes Monteiro, em

. 1
ata, no auditorio da Asso . fez com todo o brilho e I interno, 6 sr. Sousa Costa oficio circular comunica �

ciação Brasileira de Im- clareza, o sr. Souza Cesta justificou plenamente o ime que em vista de ter o Pre-I
prensa uma palestra entre afirmou que o governo op diatismo das exigencias de sidente da Republica per-lIvista do ministro Sousa tara pela adoção de medi- guerra. Por fim, ao tratar mitido o seu afastamento

Costa sobre os ultimos àe das mais . suaves, Asssim,

j
dÕdecreto .zovernarnental

eretos .de ca�öter ec�nomi-l pois, �queles que dispõei? que instituiu °0 Cruzeiro, o Capela "

co e financeiro assinados de maiores recursos e mar- ministro da Fazenda disse de Cristo ..Rei
pelo governo or interesse na defesa des- que, com as medidas fun- Está marcada para Q pro IO snr. ministro da Fa se patrimonio, inverterão damentais azora tomadas ximo dia 25, domingo, a

zenda começou as suas em obrigações de guerra pelo governo� se justificava solenidade da benção da
considerações explicando uma importancia igual á do a resolução dessa mudança, primeira pedra da Capela I
os motivos determinantes imposto de renda Aos tra Eslra receu todos os pontos de Cristo Rei, em joinville f
do decreto-lei q ue rege as balhadores e. funcionários do decreto que instituiu o A missa será celebrada I

obrigações de guerra. eil} geral pedia-se apenas Cruzeiro, que substituirá I na capela provisoria, pelo'
. Disse s exa. que a ca- tres por. cento sobre os lentamente a moe�a em cur-I Revmo: Sr. I? Pro de Frei I

por tempo indeterminado
pacídade tributaria do nos

seus s31lar!_os ou vencimentos, so em todo o pais, acres- tas, bispo diocesano, que I das funções de chefe do
• . que nao sao taxas ou descontos

so pOVO esta num nível mas suportavel processo de ca- centando que, já a 31 do procederà tambem a ben-l Estado Maior do Exercito,
bastante elevado. Seria per- pitalização, corrente, a escrituração pu ção da pedra fundamental responderá pelo expedíente
turbador exigir mais - Explicando, em seguida, blica terá de mencionar o e, á tarde, ministrará o sa 'desse cargo o general E-
acrescentou, Depois de es que a emissão de bonus Cruzeiro em seus lançarnen- cramento do crisma. duardo Alcoforado.
tudar o assunto nos seus não representa mais que tos.

_. Comissão de Tabelamento
DesdObra IDento da produçao Tabelamento de preços de Gêneros de primeira neces

sidade, a vigorar a partir de 26 de outubroNão há no interior d') I dado disciplinado, revesti o necessário valer ao tra

Estado. como do País, do de Inquebrantável fé, balho do agricultor, do
Açucar refinado, quilo

quem não deseje vivamen pronto 8 dar á sua Pátria criador, do avicultor, do Açucar cristal moido. quilo
te a vitória das nações uni o seu eficiente devotarnen- � chacareiro, do pomicultor, Açúcar cristal, quilo _

das, O que equivale dizer to, voltando sua vontade do horticultor, etc. Para Açúcar mascavinho, grosso, claro, quilo
do Brasil, sobre o toteli inteiramente ,para o seu en que se demonstre que to Açucar mascavo, grosso, escuro, quilo

Alcool de 40', sem casco, garrafa
tai ismo cscravizador. que grandecimento, através da dos os que ativam os seus Arroz de ta., quilo
na sua .sanha ambiciosa, campanha em que deverá trabalhos de plantação, que Arroz comum, quilo
lança olhar de cobiça pa,?, colaborar com o máximo aurnr ntarn es suas lavou- Banha colonial, quilo
os pOVOS livres e as terras empenho: a da produção 13�,' os seus r' b inhos, es- Batatinha. saco de 50 kgs.

Café puro moido, quilo
generosas e fartas. Assir» de Guerra. tão ;;'0 mesmo tempo, �on- Café com assucar, quilo
sendo, e desde que nos Não apenas nos campos correndo no sentido O� a Cebola, quilo
encontramos em guer: 2 de luta se abrem trinchei Nação melhor se 2Pqralhar

1
Charque de ra., q�i1o

T;,,' 'i· (!:)' t ::.'ç' f iro?, centra 0& co: sários ;iSS8 ssi- ras defénslväs. Tarnbern os pa..
ra o combate aos eixis- Ch�rque de 2.a. qUII<? r

• . Farinha de trigo, quilo -

em urn.i "1L> sa l So di' gru nos c ambiciosos, cada bra sulcos do arado e enxadas tas agrE.ssofes e traiçoeiros. Farinha de mandioca de la, saco 45 kgs.
po escolar Abtton Batista, sileiro contraiu dever de

I ganham
o aspécto de trin- Considerem todos os que Farinha de mandioca de 2a. saco 55 kgs.

a reunião do .iCirculo de honra com a pátria. cheiras onde se combate, se voltam para a terra, que Farinha de milho saco.de 45 kgs.
Pais e p,of[�snrh''',corres- Si, de um lado, a Nação' igualmente, o inimigo, por a arroteiam e bravamente Fu��, saco de 4? kgs.

. Feijão preto, quilo
pondente ao mês em curso dispõe os seus elementos que é do plantl(l e da cc- a regam COI11 o seu suor Linguiça de carne de porco. quilo
sob a presidenciiJ da dirf.- de defesa e mobiliza as Iheita que

.

se promove o fe:.:undo, �que ninguem de Linguiça de 2.a, pequena mistura com

tora do citado educandario. suas forças de lerra:: mar, fo;t�ltcimento e a prospe verà ou poderá, e sem du carne de gado, quilo
� ela comparecendo gran" de outro torna St� indispen- ridude do País, evitando se vida desejará fugir ao cum Manteiga de primeira, quilo

de num"_'ro de p"3is de alu sáveI que cada um, nu Sl"U ·que ii escassez e as faltas primento do seu dever, o Manteiga colonial, quilo
Milho, quilo

nos e prof�ssores filiados setor de atividade, multipli- empobrecedoras sirvam de que significaria uma recusa Ovos, duzia
ao Circulo. que esforços e até mesmo aliaGos internos dos

inimi-I'
crjmin(j�a ao apêlo da Pa· Pão de trigo:

Iniciados os trabalhos, permute auxilias com Os gas. . tria e, consequentemente, a - de um quilo

e após a leitura do histo- vizinhos ou companheiros, Assim, pois, não deve uma deserção e uma des � = g: �gi�r����
rico da ultima renião, com para que o nosso potencial mos esquecer que uma honra. d - de 100 gramas
a palavra a pr.esidente ftz rcorlomico não sofra alte guerra não se drcide ape- Forme se, pois, uma fren e - de 5� gramas

a apresentação ,'0 profc:s- rações, a não ser na razão nas nas zonas de batalha. te interna ampla decidida I
Sal �rosso, .qullo

.

S h 'd b 'f- A AI 'h ' - "..' , , Sal fIno, qUilo
sor bacharel LUIZ allc es do Sf'U rápl o e ene ICO eman a teve apressa magmftca, travando se, com Toucinho salgado, quilo 3$500
Bezerra da Trindade, que cres::imento.

..

da a sua derrota em 1918, a alegria de quem realiza I Vinagre, sem casco, caixa de 48 garrafas 34$000
se digná;-a Hs�í;tir 3 r6U No desempenho do de pela fome que assolou o uma nobre missão o com. Sabão, caixa grande, pedaço
nião, destacando a sua va va rdorido, to. na se citda seu povo. A lição deve ser bate esplendido d� p'rodu- Sab�o, ca!xa. média, pedaço

I I b dA... Sabao, caIxa pequena, pedaçoliosa coo;Jué:ção pa!'l:j na- um, per sua vt'z, um so em rada, para que se e ção, cUJas caractenshcas L E N H A S
cionalizar ::Ie fato o ensino criadoras são bem mais Lenha picada de primeira (bracatinga, la-
entre nós. Coube então ht:manas e cristãs do que ranj�ira, cambriuna e imbauba) m3

.

t T' d d 50 'f
.

d Lenha pIcada de segunda, m3 ,

ao lI1Sp� or rm a e u ar Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes a cei a assassina os que Lenha picada de 3. a (restolho de serraria) m3Estiveram reunidas, quin d;! palavra.· Muito calmo CLiNICA ESPECIALISADA arrasam templos. e ma.tam lenha em acha de primeira m3
t'a-feira, na ?refeitura Mu' e n'uma lingu�gem ao ölcau" O SADALLA AMIN mulheres e crianças ino- Lenha em acha; de segunda; m3
nicipal as senhoras e se ce:'1e todos, agradeceu, d:, R. centes e Indefesas.

.

nhoritßs inscritas parA pres inicio, as rderencias - :,- O:>nsult:lS em S. FRANCISC.O EsteJ'a, desde J'à, cada C A R N E S

t
.

Legl'a-o f
. Carne verne dr' la. qualidade (caIxão. alc,-

arem servIços na II'ás, J'ustas - eltas a sua vw == em um no seu posto de hon- ,

A·
. tre, file, lombo e posta). com osso, quiloBrãsileira de sSlstenCI:l, pessôa, e entrou de die --, ra, para a marcha patrioti Carne verde de 2a.

-

qualidade (iissem de
juntamente com diversos con er sobre a finalidade

R
.

t �. t
r'

-d
r

I ca, em que o esforço de- de dentro, assem de graxa, peil.) e fral-
membrús da Associ�ção dos circule s àe Pais f. PIO agIS ,no O rlga OrlO B veleu os guerra multiplicara as seei Ca���' v��:re �SeW 3i�ilOqUalidade (todas as'Col1(f'rcial e In .:iustrial d�: fe:;sores, no seu aspéto de ras, para a grandeza da demais), quilo
Jaf�guá, afim de escolherem cooperação mutuf:; passan Patria, sob a radiação ma

1$300

Cl di: etoria qu� ne�te mu- do depois ás associações ravilhosa e o esplendor dos p b s e r v :i ç � es: -:- A carne entregue a domicilio
nicipio deve ori9ntai os escolares, para sEilient3r as Comunica· nos a Divisão de Estatística Mi·

seus céus ab�nçoados, podela so!rer a '!la)oraçao de ;omente 10� reis, seja qual for a

trabJhos em prói dess:J v>.niag ...uns das coop::,alivas litar, do Departamento Estadual de Estatística: sua quanhdade. E ved�do, porem, o acre&Clmo nos preços a tl-

r 'd d
- tulo de prderencia, encomenda anteciPHda, etc.

'

campanha de so Idar1e a e
e da horta indbiduai; acuo fIA Estatística Militar, que tem por fim fa - Na venda je C!Hne d�ve sef aten:iida o peso maximo de

já agora em franco
. d�se�- pando-sp, c'.rn di:rnonstra cilitar a preoaração rápida, e tão perfeita quanto Quem sonegar informa- 100 gram'ls de osso, por qutlo, como contra peso.

volvin;:.:uto r;os prmclpals ço-�<: rlO quadre negro, de I' Ih
.

I d f
-' E t t' t' MI'II'tar,

A Comissão pede ao publico que telefone para o aparelho
-� 11)"ssive I do apare amento matena as orças ar- çoes a s a IS IC,3 ,

2" de u
.

d I t
-,

centros do PéiÍS. o �Cruzeiro", fermas, va-
.J

b Ih I d
n. -', n nCla o QU8 quer ransgressao a presente tabela e que

S'
. -

e madas da Naç8o, mobilizáveis para a guerra, - I !r� a. a em pro e pais exija, sempre, quando tfe!u�r comprasá vista,a �nota decompra"
egfun.CidO. cGmUndtC3çao QUt· lôres Jas moed;:::; i! cédu"

.. " . _

b' t"
.

t Inimigo. E. nesse caso, se· ass.) Leomnas C, Herbster - Presidente
nôs Ollspensa a, ecos 1- las. e significação das efi SU]elt:! a tn�cr!ça:) "'0 nga ona, em, seu reg!s w. rá julgado, militarmente, La.lro Belo - Delegado
tuem a diretoria <IS seguin cries ms mesmas tstampas, no morr:ento, de acordo com ris leIS do PaiS, to como inimigr.i do Bra�il

Euzebio Nunes - Delegado

tespls:�������:c �����r�n:a ;d' dPorduldtimfo, da �ecessi- das as viaturas automóveis e velocipedes (bidcle- (D. E. M,) I�:é f:tt:!��R�����A-_DÓ�I����o.
. a e a E esa paSSiva, em 't mot cl'l �t'),,· "u�os de todas �s ec:pe'cl'es e

.-

Braga ��·bstel; src�elar!o: face da �ituaçã2 do mo
. as,. o.� �UJ. A L. _

a � ������������������
snr. O,. Rodolfo .FEchar; menta, e da posição q ....e quaIsquer ont�us. � call1Amhoes),, _:m: End. Tel.: <OROMAIA>

�

tesOiJrE-HO : sr. Enco BI.os devem todos, crianças a Os propnetanos desses velculos deverao, de � Codigos: •
leid; vogil.i�: $Oras. Hllda I adultos, obSt:rv;;,' : o ser -5 a 8 de Novembro de !;;)42, regista>los conve- I � BORGES, RIBEIRO, 11
Orubba !V'�lster e

Marga-I, tocado
o Hino NacioQ"'1.

nicn.
temí�nte nos Agências Municipa.is de Estatis- �

A. B. C. 5.a fd. �
rida To::tnl; SiFS. Arthur A paltst!<� do ilu�tre pro·

-

f
.

�'d' d� P f't � :m;

Breithaupi e Arn')ldo L. fessor, varL:ndo ce 2spéto tMlca, "q�e . un(clonam _dßO pie dl� t 't<.l5 d
re ,edl �rdas � CAIXA POSTAL n. 34

�:.

Schmidt. mas 5empre interessante, ,.Uil�C�p�IS caso resl am �o. IS fi _o . a. se e o � Rua Mil.noel L de Andrade, 14 �
deixou em todo� que a ou MUnIClplO), ou n�� .l!ltende�cla.s DIstrt�als .

(caso � TELEFONE n. 155 ;mI..Sómentr:: a famõl ccnquis!a, .viram a melhcrlmpre�sào. t.enham seu domlclliQ em dlstntos do mtertor) I . •
Com louro& mil, verdadeiros, ,azão pO,rq.ue, 30. �.I"rmmflr, O registro é totalmente gratúito. '.:m Ono' 14 m. .'V7.(',
A comprovada exelencia,. f I d JI1Z n 'l7� ala

-""'"

Do bom fermento Mede:rGs. foi êle mUlto (lc;!a o. As pessoas que não fizerem. declaração de�. �� �
posse' de veiculo, no periodo apraz!ldo, serão pro· I � It
cessadas pelo crime de sonegação de elementos'R REPRESENTAÇÕES. �

. necessàrios â defesa militar do País, e teião, ain- I DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS �
da, ·seus ve;culos requisitados, ficando sem direito :1rG E M B A R QUE S •.
a. qUê la,tl er indenizaça-o, de acôrdo com a Lei de il
Requisições Militar�s.e o Re ulamento de Esta·/� SÃO FRANC:SCG DO SUL Estôdo de Sta. Catarinz, Brasil
tistie<!' Militar,}) '.< 1���:t'1Z7JZ��������Q;m�������W&%m�.

....

Legião

•

ou seja <um só coração e

uma so alma», legenda que
traduziu sua vida apostóli
ca e patriótica beneméritas.

superiores.
.

A 4 de junho de 1913
foi sagrado Bispo, indo
servir como Bispo Coadju
tor na Arquidiocese do Rio
de janeiro.
Era então Arcebispo Me

tropolitano na Capital da
Republica, Sua Eminencia
Reverendissima o Sr. D.
Joaquim Arcoverde de AI- Uma palestra do ins
buquerque Cavalcanti, o petor Luiz Trindade
primeiro cardeal criado na

América do Sul.
A 25 de abril r!e 1916,

Dom Sebastião Leme foi
transferido, na qualidade
de Arcebispo Metropolitano
para Olinda e Recife.

Em 1921 regressou ao

Rio de janeir.o, sucedendo
a 18 de abril cle 1930 ao

Cardeal Arcebispo no go·
verno daquela importante
Arquidiocese
No Consistório de 30 de

julho de 1930, Sua Santi
dade o Papa Pio XI criou
o cardeal do titulo de S.

Bonitos, bens to baratos.
Primeiros entre os primeiros,
São os bojos que se-preparam
Co'o bom Fe-meute M, ri.iras

Atacado

Reunião do Circu·
lo de Pais e Pros

fessoees

88$000
75$000
4$000
15$00:)
4$500
4$000

20$000
17$000
20$000
20$000

3$800

3$500
8$000
5$500

$800

Brasileira deAs..

sisteocia em Ja ..

raguá

lostitufo Rocha Loures
ExcluM'vamente para' molestiar. de olhos, 07!vidos,

naris e garganta.
Dispõe de aparelhOS os �ai.s modernos para. exame de

sua especlahdade ..

RichÜn: '"Rui dO"Principe:' Fon"" 334. '}OlNVILLE

Varejo
1$800
1$700
1$600
1$000
$900

2$400
1$700
1$500
4$500
$400
5$OOC
4$500
2$1)00
5$300
5$000
1$400
0$600
0$500
0$600
$600
�700
4$500

4$000
8$500
6$000'
$400

1$201J

1$700
$900
$5:'0
$200
$100
$700
$800

4$000
�800
$400
$350
$300

14$000
11$000
7$000

10$000
7$000

3$000

2$40{}

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. •

FLORtANOPOLIS - 4.400 - Deodoro Jose Coelho _._ Requer trens-Edital d� primei.. i Edital �e primei: Edital de primei.. Rua Visconde de Ouro Preto, 13 Ierencía psra Artur KRnzJ�r imposto relatívo t�,..-ra
. praça "",ra ·�·praça ra praç� - RESULTADO DO 429. SORTEIO REALIZA· ren�oC;:: r�·���r���2. ,8itlr.�strad� ,Nov,a ,Reto���1aO Doutor Tiago Ribeí. O doutor Tillgo R!bei. O Doutor Tiago Ribei·

.. DO DIA 5 DE OUTUBRO DE 1942'
4.401 _ Lourenço, K�nzl�r -. Requer.tl'ansf�.1'0 Pentes, Juiz dê Direi. ro Pontes, Juiz dé Direi- ro Pontes, Juiz de Direi

-

. CAOE!RNETA N. 13565 rencís pàrfi Artur Kanzler, imposto relstívo terre-to da Comarca de Jara to da comarca de .Tara· to da comarca de jara- Prémios em mercadorias no valer de 6:250$000 no com 1,520 mtrsz. sito ertrada
. Neva- Betoreídaguâ.Estadn de Santa Ca. guá, Estado dry Santa Ca. guã, �stado de Santa Ca- foi contemplada em mercadorias; moveis e tecidos no valor - Como requer. .tarína, Brasil, na forma tarma, Brasil, ns forma tarma, Brasil, Da forma de seis contos duzentos e cincoentamil réis (6:250$000), à caderneta f 4.402 ;_ 'Frederico Ramt1J.un:;.,; '-1, ��ql(e�"tr�.08 leí, etc: da Ieí, etc: da lei,' etc: n, '}3!:>65 pertencente ao pr,:õtamista, Liberta. Edla. e Lau�a Riedel Ierencía para H�, n r i q ú e, Gumz, imposta, FAÇO SABER !WS que FAÇO SABER aos que residentes em_ Rancho Queimado.

relativo seu carro de lavoura - Como requer.a presente edital de pri- o presente edital d{'l prt- FAÇO SABER ao que BONIFICAÇOES EM MERCADO RIAS:!'IO VALOR DE 30$000 4.403 - Frederico Salaí _. Requel' transíe-meíra praça e arremata- meíra praça, com o pra-j o presente' sdltal de prl 9953-H�in_z Enus, Indaial rencía para Carlos Krueger, Imposto relativo seuçBi.o, com o prazo de trino zo de trinta días virem, meifß praça, com o pra. 1522-Anshdes S.tefen: Lag�s. carro n.� lavoura _ Como requer.ta (30) días virem ou de- ou dele conhecímento ti, ! zo de trinta (30) díss ví. ' 'F t1773-Fred. Sch"!ldt. Itap�cu�Jnho 4404 - Heínrí eh K .

ppmanu - Requer Iícen-l.. 2061-Man< An! Seil, joínville . 1 Hl U. • '. 1

le ccnheeimento tiverem, verem, que findo esse rem ou dele conhecímen- 0350-Agelo Madalosso, Ponta Grossa ça f stabeleeer.se C'lID otíoína concerto bicicleta,que findo esse prazo, ha prazo ha de ser arrema : to tiverem que findo es 202Q-Paulo Fernandes Pereira, Hansa á rua Abdon Batista ein. - Como requer.de ser a�rEJmate�o por tado por quem maia der 'I se prazo ha de ser er- 1781-hndi;a Wa.gner Borç'_:s Floli�nopolis 4.408 - Germano Enke - Requer �lvará dequem m"'IS <> me 1 .

1 f t ,i • 6729-l>almlra Kriege, Umao da Vltona
H b' 600 -t á P

,

� '.' öwr an�) m8201' ance (, el'ecer, I rema aluO, por quem maIs 12027-Alfredo José Pinheiro, Lajes c s ue-se» para sua casa n.
. , 81 li rua _ �es.c� oferecer, nc proxímo no proztmo via 17 de nO.-I' der, e maior lance ote 10038-Silvio dos Santos Cabral, São Francisco E. Pessôs - Como pede,día 17 de novembro pro. ,vemb:,o, as 11 horas d8 fecer, no proxlmo dia NO VALOR DE RS 20.000

.

4.406 -- Arno Sied+tIDann - Reque,r tr8nsfe-.ximo vindouro, 8.8 9 ho- mtlnhã, sm frente ás por-117 de novembro, as 10 17058-Villy Jacob, Joinville renclfl para Hugo .Hors .. im posto r('·la!t\·o. terreno1'88 da Manhã, em fr·�nte tas d,) forum, n b!.D" pe-I horas da manhã, em freno 15767-Alci D. P. e Silva. João Mateus com 2500 mtrs2. SIto estrada Tres RiOS - Comoás portas do Forum, o nhoradü a Kaethe Huth" I te as portas di) Ediffcio 10988-Manoel João Pinho, Morro das Pedras requer.bem penhorado a Ange" macher, na ação execu-I do FOl'lm, o bem penho 10395-Lôda e Arlindo Ro�a. João Pessôa 4.410 - G-)rmaD.O Gruetzmacher - Requer.lica Jul.iane.lli, na apão tiva riscaI que lhe move rado li Hulda Koenig, na 3420-Wal.de.mH Souz�, Hansa _ traosrerencÍa na ra. Hugo' Horst imposto relativo
y

16796-Antoma e FrancIsca PereIra. Mafra ...
. .' .

executiva fIscal que lhe a Fazenda Municipa.l, a ação executiva fiscal oue 3420-Waldemar Souza, FiorianoiJolis I t�rreno com 20.310 mus2 euto (_lstrüda Tres RIOsmove a. fazenda Munici-' Baber: contra ela move 8. Faúm. 16656-'--Maria Luiza Medeiros, ftajai ' do Sul - COfiO requer.paI, a saber: l.) - Um terrGno sito da Municipal, a saber: 1374-I:.ací S_ �o Nascimento, Itl!coro_bi _ 4.411 - Adria no Pieolli -:- Requer transferen·1.). - Um terreno sito no distrito de Hansa, no 1.) - Um terren:) s-lto 2102 - Bernandma Matos, Saco dos LImoes. da para Artur KUGster, imposto I e.lativo terrenono dIstrito de Hansa, á lugar Caminho do Morro, no distrito de Hansa, fa. ,NO VALOR DE RS 10$000 com 125.000 mtrs2. sito estra,da UoHlo - ComoRua Escragnolle Taunay, fazendo frante nas terras
'I
zendo frente com 30 me- 11815-Hilda N. Deringhosen, São �ento requer.fazendo frentte na mes- de Rudolfo Tizmann fun troa na. Rua Sele de Se, 15345-Maria Ivone e America Cardoso, São Francisco 4.412 ,- Adolfo KODsch - Requer traneferen.ma Rua, fundos com ter- dos com terras de quem 'I tembro, !undos com 30 16920-Kuri e Renate Wemeister, Blumenaú eia r:;eu nome imposto reiaHvo terreno com 73.221d J III: S h 13630-J. P. Carvalho, Florianopolisras e OaO C warb.:, de direito e o lote u, 151,: metros com () Rio Muv(), 5243-João Budal, São Benio mtrs2. adquirido de BeIDado Wuerges e sito es-elltre terras de Jose Ju- entre terras da Compa' entre terras de Clara 9502-Narcisa Gomes de Almeida, Avencal tmda Hapocú Hansa _ Como requer.liflnelli e Guilherme Jan· nhia Hansf-stica e Paulo Bahr e Loo Ersehweiler, 10554-Maria Infanciél, Sto. Amaro 4.413 _ Clemente Schmitz __

.

Requer trana-tacb, com a area totalloBsmann, com li area de com a area pe 2.700 me.' 1997-Jo&é Bernardino AntJnio Simas, Morretes ferencia 'Hua Oswaldo OUo Klug. imposto relativod 1 400 t 8519 -Luiz Silva, ftlljaí �.e. me rOB quadra- 274.200 metros quadrado, troB quadrados que foi 4411-André Alves, Imbitubll - t�rreno cum 13988 mtr82. sill) ei..trada Morro dedos, avaliado em .... -. avaliado em 2.000$000.- avaliildo em 5:000$000. Jaraguá - Como requer.4:000.$000.. cujo bem constante do cujo bem constante do ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS 4414 - C!emonte Schmitz - Rüquer trans-cUJo bem coni:!tante do auto de avaliação e auto auto de sequestro e auto 5623-JeAm Neves Ramos, Florianopolis farencis para Emilio Klug imposto r�h,ltivo te.rreno
4 d 7983-Maria José e Carlos Alberto, João Pessoaau.o e sequeBtr� e �q- de sequestro de folhas de avaliaçäo de folhas 13736-Lucas Martinesken. Itaiópolis com 80.850 mtrs2. sito estrada Morro de Jaragué.to de avaliação d� fol�,as dos autos da !'eferida dos autos da referida 18519-Paulo Leoní, VillaChartes - Como reque:.dDs autos da referida ação executiva, será le- ação executiva, será le- 12684-Vitoria Mather, Ponta Grossa 4.415 - Pedró Zimmermann - Requer lic�n-ação executiva, será: Ie· ·vado em primeira praça vst.do em primeira pra"'a 3710-Ladiomar Felix. Elorianopolis pa estabelecer-se com Engenho de Assucu á es.d 1 d y 11202-Vera Maria Kleis, Itajaí Yva o em a. praça e de hast!t. publica de vene de hasta publica de ven· 1552-Marlene Steinouser, Joinville trada Ilha da Figueira - Como requer.hasta. publica ,de: venda e da e arrematação, pel6 da e arrematçäo, pelo 10651-Maria Dornbush. Florianopolis 4.417 - Evaristo Klein - Requer transferen-8rrema.�ção, pelo valor vaI'Üf tolal de rs. . ... valor total de rs. . . . . .

'14154 -Avanir Saback, Rio Negro cis para A10ebides Verbinnen imposto reletivo Euat?tal de rs. 4:000$000. 813. 2:000$000. Aeeim será o 5:000$000. Assim, será o Florianopolis, 5 de O.lÍubro d� 194�. bicicleta - Como requer.sim será o referido bem referido bem urrematado referido bem arrematado 4.418 - Alexandre HR.ftcke - Requer licen-t d Resultado do 430. Sort.f1io reaBrindo no dia 19 dearrema 8 o por quem por quem mais der e por quem mais der e ça anexar &u seu estft.belecimento comercial ummais der e maior lance maior lance I1ferecer no maior lance oferecer, no nulubl'u de 1942.
.

açougue não diario - Co.mo requer.t,�erecer, no dia, hora}1e dia, hora e lugm' acima dia, hora e lugar acima CADERNETA N.6178 4.419 - Valentim Tissi - Requer licença cons-I .

j foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no va-�g8r 8Clma menc Ollß- mencionados, podendo o mencionndoe, podendo o lor de seis contos e duzentos e cinquenta mil réis (6:250$000), a trução mtwsoléo sepultura Beu fiJho Lauro Tisst eaos, podenqo .os mesmos mesmo ser examinado mesmo examinado por caderneta 11, 6178 pertencente' aos prestani�tas Mauri, Acacio e colocação. respectiva inscrição - Como requer.�erem examinados apor por quem interesse tiver, quem interesSfêl ti ver, no Maibir Amilcar, residente •. em Luiz Alves. 4420 - Bertholdo Hort - Requer transreren.q�e� interesse tiver, no no lugar Caminho do distrito de Hansa, oode B(!nifJeuções em morcaàorias: cla pUrti Lothar Sonnenhohl, imposto relativo suadIstrito de 'Hansa, onde Morro. no distrito de Han. se acha localisado dito No val,ir de Rs. 30$000 mütocble.ta ._ Como requer.seoacha locatisado dito sa, onde se 8cha loc&li- bem. E para que che�ue 10849-Eva Fernandes de Almeida, São Mateus 3421 - W!lly Sfrnnenhohl - RJqu01' transfe-b E h - 12018-Ana CosbJ da Cruz, Itajdiem. - para que c s- sado. dito bem. E para a noticia. ao conhecimen· 1303-Adolfo Fleger, Ribeirão do Tigre renCÍa pMH. Berluldo Hort, imposto relativo umag!le .!1 noticia ao conhe- qua chegue a n<'ticia ao to de todos mandel pas- 4067-Liége Oondin, Fpolis, bi'Jicletij _ Como requer.cimento de todos, man- conhecimento de todos, sar o presente AditaI que 11549-Clito Meira lima, Fpolis. 4,422 - Reinolfio Rau - Requer licença pa.dei 'paSSflr o presente mandei passar o presen· serà afixado no lugar de 5418-Beatriz Pinto Ferraz, bges ra tHrmioal' em seu predio D. 607 sitl) á rua Presoêdi:tal que será �fixàdo te odital que será r..flxa- costume e. publiMdo pe· 1���6=�ea��a ß;��a�a�o:;/POIiS. ElXitacio Pessôa Og serviços exigidos, pelo Centrono lugar de costume e do no lugar de costume la impri)nsa local. DarIo 18634-MHria Dias Belo, Joinvile de Saúde bem como copia do alinhamento da re-publicado lle1a imprensa 6 publicado pela impen- e pResado nesta cidade 0734-Euzébio e João Rosalino, São Francisco ferida rua, compreendido o tre,cho em que -aeha-local. Dado e passado sa local. Dado e passado de Ja raguá, 1.1.08 oito dias Nl) valor de Rs. 20$000 se localizado o reu predio - Como requer, 8.ssi·nesta cid�de de Jaraguá, nesta cidade de Jaraguá, do mez de outubro de 16183-Heretz e Heinz Huhlltnann. Joinvile nando um termo de comprimisso. Á. secçtio deaos oito dias do mez de aos oito dias do mez de mil novecentOf9 e quaren,. 1216--josé Manducll, Camburiú obras públicas para atender com relação á copiaoutubro, do ano de mil outubro de mil novecen. ta e' dois Eu, Ney Fran. 4870-Pedro Xavifr Fpolis. I

da [JbntH.novecentos e quarenta e tos e quarenta e dois: co, escrivão o subscrevi. 10283-Luura India Guimarães, Fpolis. 4.435 - Gustavo Loewin .._ Requer transre-d E 0863-Evaristo Severo. Imbitubaois. u, Ney Franco, Eu Ney Franco, escrivão (assioadr) Tiago Ribeiro 6304-Willy Jensen. Ponta Grossa rencia para Carmelita de Araujo imposto relativoesorivão o subscrevi. (as· o subscrevi. (assinado) Pontes Juiz de Direito. 19412-José S. Veig<l, Rio Negro terreno com 660 mtrs2. e C8S<1 de madeira sito áainado) Tiago Ribeiro Tiago Ribeiro�Ponte8 - Esta conforme () original, 15909-Amorin e Enedina Batista, Sertão do Trombudo rua Mal. Deodoro da Fonseca, fundos - Como re-Pontes - Juiz de Direi Juiz de Direito. Está do que dou fé. 2440-Helcilio Bonassis de Melo, Fpolis. quer.to - Está conforme. o conforme. o ,original. do 6648-Carmen Coelho. Fp:>lis.
original do que dou fé. que dou fé. Jaraguá 8 de outuhro No valor de Rs. 10$000Jaraguá, 8 de outubro Jaraguá, 8 de outubro de 1942. 1515-0svaldo Urbano da Cruz, Joinvillede 1942. de 1942. I 11230-Domingos Filomeno Neto, São JoséO escrivão, Ney Franco O escrivão, Ney Franco O escrl·vão, Ney Frànco 15058-0rcilia I' José Steil, Canelinhas

18385 - Tomaz Gomes, Tuoal ão
12546-Gelson e Abrahão da Costa, Jordão10830-Marina Miranda, Fpolis.
19062-José e Maria Corrêa, P"rati
13380-francisco Carlos da Silva, Santo Amaro
14947-Antonio Klessmeyer, Mafra.
10436-Luci Andrade, !mbituba

Isenções de pagamentos por cinco sorteios
5360-Dalila Alves da Silva, Ponta Grossa
10958-Seloe Laus. João Pessoa
1606-Alvaro Gonç�lves: Retorcida
6387-Julia Dabeile. Lages
5933-Maria Madalena Martins. Pontal
5565-Vitor JOSé Mueller. Colonia Stil. Tereza
188::l0-A. C. S. São José
17065-Guilhermina Cordeiro. Picada do Sul
15574-Salim Cheiben. Ponta Grossa
3923-Ana Maril Pereira. Lages
Florianopolis, 19 de Outubro de 1942.

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,
Fiscal do Governo Federal

Proprietarios : J. MOREIRA & CIA.

Bdlfal Cure seus males e poupe seu

comprando na

FarlDacia

born dinheiro
De, ordem do sr. Pre·

feito Municipal torno pUi
blico que durante o cor
rente mês de Outubro,
arrecada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá e na Inten
dencia de Hansa, o im
poSto Predial, relativo ao
2. Semtstre
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mêz,
ficará o cotribuinte su

jeito á multa de 2JI
sobre o imposto no pri
meiro mês,' sendó então
feita a cobrança judicial
mente.
Tesouraria da Prefei,

tu'ra Municipal de Jara
guá, 5 de Outubro de
1942.

Nova
de ROBERTO M. HORST

que dispõe de maior sarimenta na praça
seus artigos á preços vantajosos.

Rua Marccha 'Otodoro, 30

e, oferece

Jaraguâ

CALCEHINA

Especifico da dentição
A Saude das creanças

Antes evitar do que remediarl
Si quizerdes que os vossos

filhos sejam sadios, fortes e

resistentes, dae-Ihes CALCEHI
NA!
A CALCEHINA é um me

dicamento scientificamente do
sado e contém tudo de que
necessitam os orgãos em for
mação das creanças.
Alimenta o cérebro, tonifica

os musculos e recalcifica os

ossos e os dentes.
Uma latinha de CALCEHINA

I dura seis mezes.
Em todas as farmacias. TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHO$

F. Vosguerau
Tesoureiro

Material
eletrico
Lampadai

LOTHAR SONNENHOHL
BICICLETAS RADIOS .fAZENDAS
Peças
Acessorios
Concertos
Pinturas
Vulcanlza§Ões
ARTIGOS BONS!

Casemiras
Sedas
Brins
Lis

Para ..raios Ternos feitos

PhEÇOS BARATOS!

SANGUENOL.

.

AVÓ! MÃE! FILHA!

Todas devem usar

CONTEM Fluxo- Se�atina
i (Ou Regulador Vieira
J A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas uterinas

Emprega·se com vantagem
para combater as irregula
ridades das funções peri6·

dicas das senhoras
É calmante e regula
dor dessas funções
Fluxo - Sedatina

pela sua comprovada efica
cia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo - Sedatina

Encontra-se em toda
parte

Lic D N SP n. 67, de 1915

oito elementos tônicos.

Arseniato, Vanadato,
Fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO

TONICODOS MUSCUlOS

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que ('riam,Magros, Crianças
raquiticas, receberão a to

nificação geral do organis.
mo com o

Sanguenol

Dia. 14-9-1942
4314 - Oswa.ldo Silvino Wolf - Requer se

ja tornado sem efeito multA. imposto por infração
art. 1. do Jecretti-lei municipal n. 4 de 9-2 --1938
- Indeferido de acôrdo com a informaçã'J.

.

4.424 - Lothar Sunnenho I - Requer, alvará
de alinhumento e nivelamento seu terl'eno sito rua
Mal. Deodo.:-o da Fonse�8 - Como requer, no que
diz respeito a alinhamento, nivelamento i::) funda
mento. O requerente junte planta da obra em apre
çO.
PEITORAL DE ANGI

CO PELOTENSE

Um prodiglo
em Bagé

limo. Sr, Farmaceutico Sequei.
ra - Pelotas. rVenho por m�io deste decla-:
rar·vos que ha 6 anos sofria de
uma bronquite astmDtica e já
cançado de usar diversos prepa
rados sem deles obter resultado
satisfatorio, recorri ao vosso ma
ravilhoso PEITORA.l DE AN
GICO PELOTENSE, do qual
apenas usei fI frascos, achando- :
me hoje radicalmente curado. E
é penhorado que voz agradeço

I tão boa cura produzida pelo vos
so maravilhoso preparado,

1 Bage - Vosso amigo e crod.
obr.do
Estaquio Amabilio Cardoso
Confirmo este atestad«;> Dr. E.

L. Ferreira de Araujo (Firma re

conhecida.)
Licença N. 511 de 26 de Mar

ço de 1906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio G. do S'lh

Vende-se em toda a parte

UMA [)()l;NÇA GI'tAvfSSIMA
MUtTO PERIGOSA "ARA A FA·
MíL.IA E "'ARA A RAÇA. COMO
UM DOM AUXILIAR NO TRATA·
MENTO D�SSE GRANDE FLAGELO

USE o

A SíFIl..lS SE' APRESENTA soa
'NÚMER_ FORM-AS, TAIS COMO!

RSlJMATISNO
ESCR6FUI...M
ESPINH ....

FfSTUL.A8
ÚLCIUt....

�cu:M....
FIERIDM

�

MAMCI'IAa

Procura-se

CASA DE ALUGUEL
para principios de dezem
bro/janeiro o.. antes.
Informações ua redação

desta folha.

O prazer da petizada
E orgulho dos confeiteiros,
São os doces trabalhados •

.co' o}>.om FermentoMedeiros,
""t;,O,.;,��_-·",-"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de MARTINS J ARUOA
Rua Barão do Rio 'Branco n. 62

1
-

_' -.. � \.t

Todos quartos: de apl!.lJa1f!.ento�,"com ag�a
-=-_" '

corrente, quente e frIa
�1ClI1C:X'C:llc::xc::o::::xcxlOtçxlC:JlllCXx::::o::::::xr:cxc:nc:xC:l1� , Elevador. FrlgorJlico : Casinha de 1._ or�em

.� .. ,Ca sa Re a J � rü;;i:P;;si;�WÊSTFÃiiN' Salas de ':::=�e�a:: ::t:;� vi�;.nle.

O Especialidades alimentic:ias O �I. '

--'

�,�--
. .:_ III C U R I T I B A ;AR}\NA' -:: .. 'BRASIL

O Chocolates. Pralinee e balas finas e doce.s O 'II
P a r a seu cen- No Centro da Cidade, pro}�Jmo III

'

. "�. � ,,'. ,.

,

. "

,

O . O I fi t . de todasas ernprezas de onlbus

O'
.

P th P
.,

O
.das melhores., tabricas Soenksen � Sultana.

O Ir
or o e 'soc:ego �,auto-viação para qua.lql;ler des- III IOaOIO ,ar. 0nnD. I,. 0raß,aonse

:'0 ' Proprietario: JOSE' ALBUcl o III p r o c: u r e nos.. tino dos Senhores V u:l.J a n te s

III
I) (J U' ,{l, UO

,���1ClI1ClI1Orc;xlC:llC:(!I:::XOCXOIO;v.:::xICll�IO'x:::nc::xlt"?lI( I
pedar ..se nes! e I

Conforto para FAMILlAS
.

li distintos CAVALHEIROS I (sob inspeção federal permanente) , .'�
Dr W'aldemiro Mazureehen ;!', HOTEL"PENSAOI B Pi N H o S QUENTES E FRIOS III Diretor:' Dr. Luiz Aníbal Calderari

.
_.

, Is, Cosinha de primeira ordem, rigorosoasseio epronlidäo III Rua Com. Arauto n. 176 �' CURITIBA - Paraná

Medico III CURITIBA - Rua Desembargador lVestfaten n: 56 -, Fone, 2774 III Ed�tâ? �m pl;"o f�n,cdionaCmerntoraSn'�aumlaeSntd}t::
1'1' - "'. II'

a rmssao a 9. a. serre o u so
. U ,\,1 i1, ;

. " ,
. l HOTEL - PENSA0 WESTFALEN - PROXIMO À RUA 15 OE NOVEM5RO I Nos mezes de Dezembro e Janeiro a ·"�aqlas .deste

Consultorio e resídencia : - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152 .

.. •

"
'

, ... ,.,. ,

- - III Dirigido pelo proprielllrío e �sp9sa : Leonal'do Relo,ak III Facüldad�rsd�aoca.,��,:�::· JO�lPara..
Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite §8!==-�������-�:K�"!?,""......�==-C::::��==!@:�i;§� (ESCOLA REMINGTON)

'----c:t-'fonico capilar por excdencia.
�Elestin.a·� a manter uma higiene perfeita do

coufO'CaGeludo e embelesarrento dos cabelos.

Evita a. QUÉDA [DOS CABELOS e des

troi a'cast)], pe� :màis rdjelde que seja. E um

reme.clí? s'ob���, cçntra "teda e "qualquér
'

'� AfEQÇÃO WGt� COURO CABELUDO.
'._ ," ... ', '::.:;.•.• I

Em tôêlai as FEli'hfa,cias, Drogadas e Perfumarias
Prodiit�s' ,tib L�"3ÖRATO�IOS,�J_N�NÇO"RA

�� '.,.' ----

.

- Joinville.
�:..

" •
.

: ;ir 'i'1., _'t;;; :_'_.:i �1.J:!�
���� ����------ ���.�--����

tAplTAL SUBSCRITO E 'REALIZADO� 6.000:000$000

llcenf:ia : IAR1l8UA'
,ftIà Cei. E18i1iO JOlirdao, 1151 _;_ Caixa, 10 _' End. lelegr. IICO

'!!(I_:,:' \
M Ä, T R I Z :�n�TeA J A I

. l?iliais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, [oinvile, Lages
_e., Rio do Sul; Agencias em: jaraguä. Caçador, Creciuma, La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e

THbarãoi S1,tb-Ageriéías em : Araranguä, Indaial Hamonia, fSão
')o�quim e Tijucasí Escrito'i-ios em :

'

Concórdia, Gaspar, Taió e

ÜrÍls�ngá; Eiwí· instalaçtió . Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Porto União

, Faz todas as operações bancarias no Paiz,
���� cobranças, descontos e caução de titules de ex

Qrté!ção e outras operações de 'credito; nasses para

��' pIJQc,ip�is praças do paiz, mediante taxas modicas.

ÄBONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS:
A disposição, scm avise, com retiradas livres

para quaisquer importancias 2 %

'Com avise prévio [retiradas diarias até 1:000$) 3 0/9
"Depósitos Populares Limitados (até 10 contos)

.denositos iniciais a partir de 20$000, sub
sequentes a partir de 5$000 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os [uros são pagos ou capitalizados semestralmente'

,A -econornlo é a base da prosperidode
Deposite as suas economias no

Banco Indústria e Comercio de Santa Catarina SIA
í:IoRARIO : - Das 12 ás 15 «» Sabados : 9 ás 11,30

XCliplC:::U:::lI�c::>lCll:c::llCXXr::::Il:::'I:C:'1z::::..";'c;::.JlC::lI�r.=:c;::l<)é
O Farmacia "Jaraguá" �

" � GOMES �. BORGES
. Farmaceuticos

. .

Q
O .Completo sortlmento de drogas � Especiali- Q
O dades Iarrnaceuticas em 'geral � Perfumarias '�
n Q

Manipulação escrupulosa O

.

\1
_

.'

em aviamentos de receitas.
. �� ftvenida Getlllio Vargas, 978 • Telef6ne n, 49 - Jaragua (;

����������O�lC::lI�������

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814

·�f]�[;i�iJl:;;i��QL4�Gi����.:I��iJ

� Paulo Hering �
I:. Caixa Posta129 - Rua�5 de No�emb�O 8�8 EI� Blumenau --- Santa Catarina �
� Tintas e vernizes ��.. Materiaes �

� para p�nturas em geral �.
� �" Tintas em bisnagas � ". .

I:. para artistas � Iö� .
� �� .

�[.ji��iJ�l!I�iJ�CiO�����!iJ[;i[6iP'J �
, y.1IIi'9.11'

..�.�I�_�ermann Sc�ultz� _I�
FABRICA DE M'OVEIS�

Espechlidad(:� em bancos escolares. �
�

Rua ,Rio 9r�mcc, ,964

Correio 'do HGVO �"X - 24 �,10.,.... 194Z,

, ,

PODiada �MiDan�öra
E' a po�ada '1áea
CÜRA' :rODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmãcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA3 úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [cinville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de . curas semelhantes ! ! !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A' verdadeira =Pomada
Minancora> nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA 'em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORAII
de JOINVJLLE

i-

. .

Palace Hotel

·1'"'"

�
,

í
"

Fiscalisada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar de comércio, Internato ,e Externato,

Ma�eira em lóros
L

INDUSTRfA DE_C:' LÇADOS, I
I

GOSCH IRMAOS S. A. "I
I AR AG U A - "ANTA C #\'7"'/\ R, � 1\I.A ..,!
UL'\ L' . L', JL\. �" it.).. !Ê.rD.,.'�Il;;'Jf':�'\ �

, .

Compramos de diversas qualidades
; t" �.l '

Trgtàr C�at)O ß 9>
.

SOCo lG1.9ASSU·'- L'-DA�
- : JA�AGU�

H O t e I Becker

nUniVerSC/H
"

Rua Oel. Emilio Jourdan 'j Jaraguâ do Sul

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-TI.
wb á Estl!ção ferrea,. Dispõe de ot,lmus" acomod1JL
ções. e oferEce o maximo conforto ·aos srs. hóspedeg,

Banhos quentes e frios.
HIGIl!NE CONFORTO PRESTEZÀ
Linha. de Onibus á porta Preços razoaveiS.

Proprietario : Carlos Albus.

para ilumina.,. !Jeu lar, sitio, tazencJa; ett
Fun�ional' seu radio, etc. {

Carregar baterias de automovel" ra'diO,

Ernesto Lessmann
FERRARIA

-TRES
MODELOS

com

capacidade de
100.- 450 watts
6, 11, 110, 110

.volts -

Fabricação de F�rraméntas
Agrícolas

Ségas rotativas para arados
l:<ua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá

Peç�m demonstfações aos Distritiuidores.

Rua Conselheiro Mal'ra 'D. ,70' I

CaiXA' Pm,tal 93 - TeJegr.: FRABISIL -�·Fo�c 1650

FLORIANOPOUS - Estado de Sáfità "ytarina
Otimos quartos, todos com 'élgua corrente. cQnfo{taveis e

higienicos, excelente localização, serviço ....de réfeiçóes' sadio e

escolhidp. - Aceita pensionistas, -serve ahl1OSfls, 90 hçrario co
merciai em seu conforíavel salão de reféíções e 'manda marmi

!""I!I�II!!P.!�!!I!!'I���:-:. tas á domicilio. - Diárias a partir de 12$000. - PenSionistas:
preços á combinar, - Procurat: a, gerencia" d ,,�ote _' -91l tele •

iíBI....IriiI.i��ßiiíciíI,,;:Mi_�_8 I nar 1659 - Absoluta moralidade e asseto:-'-"
,-

-,

. ,I;-,.�
..

.� 'lo _ ;

Carlos Hoepcke S. A.
Matriz: FLORIANOPOLIS

Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LAGUNA,
SÃO FRANCISCO _;_ Mostruario em TUBARÃO

IEndere�o telegrafico : iHPEPCKE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Social

ELIXIR 914

ASAS
SeDsacional, o choque entre o

Flamengo e Brasil
Estamos na «Semana da Asa s , No concenso de vibrações

civicas que atravessamos, ela veio esta�ele.cer mais 'l!'m {lagrante,
claro e preciso, dessa campanha uotoria pelos _sentzme'!l'tos que a

revestem d� forma exptendida de se dmo asas, mms asas ao

Brasil. .

Movimento beüssimo orientado pela feiie e oportuna com
.

preensão do momento, vae' alcança'1do o seu objetivo sem que
lhe faltem tropeços, sem que lhe gritem vozes no desert? - aba

fadas, embora, pela gloriosa celeuma dos que sabem mbrar por
um Brasil mais forte e respeitado, dentro e fõra de suas tron
teiras.

Estamos na «Semana da Asa>.
Asa5 cruzam os ceos da patria, dirigidas por pilotJS ir

mãos, estabelecendó comunicações e vigiando os Iwrizont,es, e"!,,,
defesa apenas do que é nosso, do que representa um patrz,,!,onu)
herdado dos antepassados, e nela resulta 4e as�attos ama0· ar-

I" mada. Essas asas voam sob a benção do C1·uze!ro. São albairo
. zes e são conâôres, desde Bartolomeu. de Gusmao e Santas Du
; mont de a «Passarola» á série gloriosa de «Demoisetles», esc

I pressões do esforço e da capacidade invenciva dos brasileiros.
I Säo representativas porque e1n cada uma dessas expressêes pal-
pita um pedaço da alma" nacional do ,Brasil.. •

Voae, asas glO1 iosas! Voae malS, sempre muts, por estes
ceos de infinito G<;ul e ievae a nossa alma, e levae o. nosso co-

1'ação, em sacrifício embo1�a, pela segumnça e em detesa da in

tegridade sagrada da patria.
GIL VAZ

Alexandre Herkenhot

Agradecimento

verificada nesta cidade, n , dia t 8 do corrente ,

agradecem �e coração a todos os parentes e

pessoas "migas que os acompanharam � for
taleceram, bem como aos que enviaram ílores
tl acompanharam os queridos despojos 'á sua
ultima morada, e convidam a todos par a a

rnlssa do 7.0 dia que mandam rezar na Igreja IMatriz da paroquia, segunda feira próxima.

_I

Tendo o nosso bom Deus chamado. para
o descanço eterno a nossa querida mãe, com
'a idade avançada de 80 anos, fi mezes e 7 dias,
Vva. Da. Augusta Mahnke

nasc. HERBST

TRAJAR COM ELEGANCIA
• E APRUMO

Procure a Alfaiatária. Torrens
Padrão da eleqancia e distinção

.

vimos agradecer a todos os parentes. visinhos
e pessoas amigas pelo auxilio que nõs pres
taram, pelas condolencias enviadas e acom

panhamanto do féretro â sepultura. Agradece
mos igualmente ao nosso pastor, Sr. �idner
{' ao Sr. pastor Maedner, de Blumenau, pelas
palavras confortadoras que proferiram, tanto
na residenein como perante o túmulo de nos
sa sempre querida mãe.

Bruno Mahnke I! familia
Leopoldo Mahnke e familia.

FROIBIÇÃO
Jacinto Bendotti, proprietario

da ilha situada na localidade

I
Vih Nova. defronte ao lote n,
2 da mesma. no rio jaraguá,
vem com a presente proibir a

j pessoas estranhas de invadi-Ia
sem sua licença, como vem a

contecendo, pois' constatou va

rias danificações, falta de le-
-

nha e outros prejuizos mais.
Não se responsahllisa pelo

que, d'oravante, possa aconte
I cer aos transgressores desta
I proibiçãoI' jaraguä, Sde Outubro de 1942.1

Rua do Príncipe, 460
JOINVILLE

Casemiras,
CASA

Brins,
SÃO PAULO

Sedas, Lãs,

(Filial da Casa Santa Rosa - Plorianopolisí
ORLANDO SCARPELLI

Roupas feitas, Sobretudos, Casacos, etc. vendea����ej!aCadO
Telefone 1415 - B L U M E NAU - Santa CatarinaRua 15 de Novembro n. 1051

o SABÃO

Virgem E sp ec i ai i d ad e
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVII.!E (Marca regiSlradà)

'.
.

I '

RECOMENDA-SE TANTO PARA ROUPA fINA COMO "Pl\RA RONPA COMUM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


