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Co� o 10 de novembro de 1941 entra o"pais"ilo 'séu 5. ano Ge -Estado Naci,\��L Durante esses anos

qu� não completam uma etapa porque não se limita tempo a uma transf�,t9� �ação politica, social

e economica, como a que tivemos, .,., apenas houve trabalho, houve ordem, t 'uve progresso. 10 de
novembro não marca simplesmente um período revolucionario:. porque sini\ lisa uma redenção

cívica. Com êle e por êle "" tudo chegaremos a vencer para a: 'atria

Relatório
Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontes Rio. - Esteve reunida

sob a presidencia do rniRis·
Marechal Deodoro, 392 tro Marcondes Filho, em

sessão extraordinaria. a

N Comissão de Estudos dos
• 1.148 Negocias Estaduais. Nessa

================-=-....
=====;============;===================== reuniãoficou resolvido que

• I a Comissão indicaria al-

CrUZeIrO guris de seus membros afim
de acompanharem os tra
balhos da reunião de Inter
ventares, coordenando com
os Chefes dos executivos
estaduais medidas capazes
de evitar o grande número

de recursos encaminhados
á Comissão.
Segundo se noticia, a

reunião dos Intervrntores,
alem de outros assuntos,
tratará tambem da elabo·
ração dos orçamentos, es

tudo de materia tributaria
em geral e em particular
do tributo sobre estradas
de rodagem, e estudo das
despesas.

Dlretor-propríetarto. HONORATO TOMELIN

Assinaturas: Anual Cr.$ 20,00

Ano XXIV,.,. Jaraguá

-:-

Semestre Cr.$12,OO

de interventoresapresentado ao

sr.Presidente da I Redator: João Crespo
Republica pelo .. . , , , ,

interventor Ne, OfiCinas e CdlflClO prop.nas

reu Ramos
- Sábado, 7 de Novembro de 1941 - ..,.

A Companhia Pan-Americana �B A

MI'nórl'OS In�ustlnl'al'S l1aRbo�i.;a deln���;�i��OJ�
(j U o serviço de troca do an,

tigo dinheiro pelo atual
cruzeíro. A troca de di
nheiro papel recarimbado
sö era feita por ced u las
velhas e dilaceradas.
O dinheiro perfeito, po

rem, não será trocado, por
enquanto. A troca se pro
cessa como nos casos co

muns, isto é, como sem

pre se fez, entregando-se

MEDICO

Nunca é demais a divul
gação pela imprensa do
documêntario das ativida
des do Estado, na com

plexidade de seus serviços,
em qualquer periodo de

sua vida administrativa.
E essa divulgação tanto

se faz mais necessária
quando o relato em vista E 4o'" t d

.

espelha fielmente um pe-] a sua o ...uoçao em o o

riodo administrati�o, em O pr:tís e no . Estado
todos os seus aspétos co

mo em todas as suas mo-

dalidades. Encontra-se nesta cidade, intermédio cerca de sete-

O que óra se faz do já há algum tempo o sr. centas ações, o que bem

Relataria apresentado pejo Simon Sonnenreich, ativo demontra a compreensão

interventor Nereu Ramos inspetor da Companhia do povo desta terra, pelas
ao presidente Getulio Var- Pan-Americana deMinérios riquezas inexploradas do

gas, reíerente ao período jndustrtaís, com séde em Brasil. Entre as jazidas da

de 1941, não fugindo a S. Paulo, Sabendo que S. Companhia há a assinalar, • • •

essa norma. põe aos olhos Sa. se encontra hospedado a cGrota da Generosa", no

do povo, numa demonstrá no Hotel Central, desta município de Sabinópolis,
ção despida de formalis cidade, ali .CORREIO DO em Minas. registrada sob

mo tão pouco em uso an- POVO», o foi encontrar, n. 400, no D. N. de Pro'

tes da nova orientação atarefado com a expedição dução Mineral: berilo, mi Consultas em S. FRANCISCO

brasileira, o esforço per de numerosoS certificados ca, fluorita, colombita e 1----l1li-----,.,------------.

manente do Governo no de compra de ações, que aguas marinhas; cMorro

sentido do bem coletivo. deviam ser imediatamente dos Caetés> - em Itape-
E' assim o Relataria em entregues. eirica, S.Paulo : ferro man

todos os seus capitules, O sr. Sonnenreich, deli ganêz; <Paiol Grande, em

nas suas duzentas 9 trinta cadamente se pôz à dispo, Una, S. Paulo: ferro e

paginas, sição do nosso reporter, e manganêz, e, =Ranchof'un O acordA0 do Tribunal de Apelação
Do capitulo relativo as às perguntas feitas, respon do .. , em Santa Bronca, S. d E d·

finanças, perfeitamente es. deu: Paulo: mica e caolim. O sta O

Planado, vê-se o que ioi a São fundadores e direto- A Pan Americana, reser
(

P A t t
'

t d Conforme foi dado a cabível a cada sacio. e os'
arrecadaoâo efetuada em res da an- mericana, os va se en a por cen o os

� C I G 'I B d luc s I' id d publico, na edição de 10 lucros e perdas correspon-
comparação com outros srs. orone ranvi e . e ro IqUI os apura os

� L' J
-

PJ' em bala I t de outubro, voltamos hoje dentes ao capital e respon-
ceriodos: .a estimativa orça una, oao erez umor,e, nço, anua men e,
., C J di t ib id a tratar do caso de «Cine sabilidades de cada um.

mentaria e um superavit de oronel aeinto de Maga- para serem IS rt UI os a

Ih- Ctt t tlt I d divid d Odeon», intentado pelo sr. Nas ações de natureza da

quasi seis mil contos de aes e as ro, en re ou ras u {1 e lVI en o aos srs.

. nomes estes conheeidissi acionistas. Quanto ao con Reinoldo Rau contra. o sr, dos autos, o processo pre-
reis. , it d C h'

, Edgard Ptazera, O aeordão liminar deve cingir se à
A situação economíca, mos .em. t?do o Brasil.pela IceI. o a ompan Ia, os jor-

segundo os dados apreserr- suoa mlel.naa m,oral e capa oals do Rio e S. Paulo e que. abaixo transcrevemos co-nínação da dissolução e

lados, foi de franca pro�� cldad� f1l1ancel�a. A P�n-. de todos OS outros Estados precisou a razão du casö, I liquidação da sociedade

perídade. De 730.068 tone- .Ame�lcana" te:d um caplt�1 do Brasil, elogiam a orga- em sua essencia, reconhe cuja existencia for compro

ladas no välor 410.097 con- de vinte milhões de cruzei nisação. As estações de Rá cendo ao sr. Reinaldo Rau vada, como na especie,
, di idid 200000 dio da-o I' fo s s b como sacio e resolvendo porque o maís serà apu-

tos de réis. foram as ven, ros, lVI I os em '. n rme o re o

das do ano representando ações de cr. $100,00. sendo andamento da Pan Ameri 2 liquidação da sociedade. rado na fase processual
,

J
'

C cana Como 4 Damos a seguir, na certi da liquidação da sentença,
um aumente de 163,052 to. qu� e,� aragua a ompa . ve, o nosso

neladas sopre 1940, avalia. nhla Ja colocou por meu intuito é trabalhar por esfa dão passada pelo escrivão noS" termos do art 673 do

das em cerca' de 129.695
terra tão grande e tão hos do Juizo da Comarca, o Codigo de Processo Civil

contos de réis. Os quadros « Ouçam diariamente pitaleira, trazendo a todos

demonstrativos desse capi em /.600 Kilociclos das
os recantos os beneficios

tulo são flagrantes que
que futuramente, serão uma

dispensam qualquer comen 10.3�·ás 13,30 e das boa recIJmpensa áqueles
tario. A ceducação popular. 18 as 22 horas os piO' que acreditam nas possíbi

apresenta-se sem f alhas. O gramas da ZY-A SRa- lidades, sempre renovadas,

problema, aliás, vem mere diodifusora de joinville"JI.
da Pátria do grande Presi

cendo o maior cuidado do
dente Varga'5.

atual governo catarinense,
Com um cordial aperto

e tal como foi posto em Professoras
de mão findou a �inter·

equação reflete, sem nuan-
view", que como os nos

ças, a orientação 'segura promovidas sos leitores veem, muito

que preside a solução p!l-
recomenda o inspetor Si,

ra o bem coletivo. Acabam de ser promo· mon Sonnenreich.

Não pequena zona de vidas. por ato do sm. In

realizações ha sido canse· terventor Federal, da elas

guida, embora haja muito se F da carreira de pro

por fazer. A marcha dos fessora normalista, para a

trabalhos segue, porêm, em clàsse G, da mesma car

ritmo crecente, sem desfa· reira, a professora Haidéa

lecimento. A prova está no Gomes Silva. com exerci

fechamento de escolas par cio no grupo escolar «Ab

ticulares, onde não era mi, don Batista-, desta cidade,
nist.ado um ensino confor- 9 por merecimento, a pro

me os interesses nacionais, fessora Iris Fadei, atual di,

que em nada afetou a fi retora do grupo escolar

nalidade precipua do Esta· cHonorio Miranda», de

do, nesse selar. antes deu Gaspar.
lhe margem a um sistema A's distintas educadoras

tico trabalho de nacionali- os nossos parabens,
zação, que já vai apresen
tando os seus resultados.

Este, como os demais

capitulas, é amplo é infor·
mativo. Não ha que res·

pigar, que não fosse de
talh2damente tratado. E

chega' se, assim, pela lei
tura e pelo exame, á cer·

tesa do excelente nivel de

capacidade produtora· que
desfrutamos graças a uma

politica de cooperação efi·

ciente; de larga visão e,

sobretudo, de intima com

preensão civica que eleva
o nome do Estado no

conceito de seus irmãos,
nu seio da; grande patria
Esse o relato documenta·
do das atividades catari
nenses em 1941.
Dissémos que não ha

que raspigar. Dizemos a'

gora que não' se lhe fa'
zem necessarios retoques.
Nele se refletem asobras de
uma atlministrllé;ão digna
e patriotica, a operosida1e

A exposicão
do Instituto -Sagrada
f'amilia», de Blume·
nau

s. Catarina

troca do antigo dinheiro pelo
ali o dinheiro estragado e $ 54.225.00 em papel e Cr.
obtendo em troca cédulas 1$ 423.200.00 em metal, que
novas. A diferença é que, l lhe foram entregues pela
agora, o troco é feito com Casa da Moeda, em con

dinheiro recarimbado á ba- dições de entrar logo em

se de cruzeiros. circulação. Ao representan
O dinheiro em papel e a te do Tesouro Nacional foi

moeda de niqueI continua feita a entrega de Cr. $
rão a circular naturalmen - 321.600,00, isto e, foi feita
te. Seu recolhimento inte a troca com dinheiro anti

gral depende do prazo que go na tesouraria da Caixa
for fixado pelo ministro da pelo respectivo tesoureiro.
Fazenda. A Caixa de Amor Na pagadoria do Tesou

tisação já dispõe de Cr. ro teve inicio o pagamento
do pessoal, constante da
respectiva tabela. Esse pa
gamento jà foi efetuado na

_no_v_a_m_o_ed._a. Subscrição
publicadaIObrl"
gações deGuerra
Rio, 3 - O diretor da

Fazenda Nacional baixou
instruções para o serviço
de subscrição publica das
<Obrígações de Guerra», a

qual será iniciada a partir
·Conforme noticiamos, de 10 de novembro, no país

deverá chegar terça feira e no exterior.

proxima a esta cidade. o

sr. Genesio Miranda Lins" Na rua Marechal
diretor gerente do Banco I Deodoro
Ince e figura destacada no Quasi á entrada da pra.
meio financ�!ro do Esta�o. ça onde se acha o Paço
Os seus anugos e admira- Municipal, está sendo con
dores estão empenhados struido um prêdio e os
em ofére�er-Ihe um almo- seus construtores amontoa.
ço, no dia de sua chega- ran: quasi tcdo o material
da, pa�a o qual grande á margem da calçada, ocu
tem

_

SIdo o numero, de pando ainda boa parte
adesões, � que se realisa desta, o que prejudica bas
ra no salao Buhr� falan10 tante o transito, especial.
em no�e dos ofertante�, o mente das crianças que
sr, MarIO Ta�ares da c:�- se destinam ás escolas e
nha Mello, dIgno t:\behao jardim da infancia. Não se
de notas da comarCa. compreende como os snrs,

..".,..
'

Fiscais venham permitindo
essa irregularidade, quando

Coletoria Federal no propria terreno do pro
prietario da construção e'

xiste �spaço bastante para
ser ocupado pelo material.
Sendo como é a rua Ma·
rechal Deodoro de transito
obrigatório para a entrada
e saída da cidade, julga'
mos estar perfeitamente
com 'a razão e ficamos a-

______. guardando as providencias
que se fazem necessarias,
para não se ter·que lamen
tar amanhã ou depois,
qualquer desastre.

Ain�a O caso �o «Cin9 O�eon» Genesio Mi-
randa Lins

Ouvidos - Naríz- Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
CLlN�CA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN Bonitos, bons- e baratos.
Primeiros entre os primeiros,
São os bolos que sepreparam
Co'o bom Fermento Medeiros

Comunica nos o sr. Ar·
lindo Pereira, digno cole
tor das Rendas Federais,
nesta cidade, que transfe
riu sua repartição da rua

Presidente Epitaeio para a

rua Marechal Deodoro, pre
dio Angelo Rubini.

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

Este ano, a exposição
de trabalhos das alunas
desse conceituado .educan
dario foi, como nos anos

anteriores, uma demonstra
çâo viva do zêlo e da pro·
ficiencia do ensillO ali mi
nistr,]do pelas !rmãs da
Divina Providencia. sob a

Iorientação da culta Irmã
Gloria, e do aproveitamen-

.

to inteligente das alunas,
espacialmente do Curso
Normal.
Tivemos ocasião de apre'

ciar, acompanhados por u

ma das Irmãs professoras,
que bondosamente nôs con
cedeu detalhes preciosos,
todos os trab�lhos expos
tos em quatro salas do e

narme edifício, e a impres·
sã-o que colhemos foi das
melhores. Ndamos por to
da parte a ordem e o

gosto presidindo a dispo·
sição dos trabalhos e, dest'
arte, facilitando li obser'
vação do grão de aprovei
lamente das aiunas. de ano

para ano, o que vem co

locar o Instituto entre os

primeiros do Estado.
A's dignas Irmãs profes -

saras, na pessoa de Sl:�
diretora, Irmã Olaria, 'as
nossas justa§ felicitações.
ue pedimos otnar ,exten:

sivas. a tcd�s_as alunas.
,

Aparelho de gazocenio
prafico e ellcieofe

Uma prova do espirito inventivo do
catarinense

·1 Passou por esta cidade, que hoje certamente deve
na semana ultima, uma li- fstar concluido - sob o

mousine com motel' acio patrocínio do diario «O
nado ti gazogenio, cgaz Globo», do Rio de Janeiro.
mixla, de propriedade do Segundo ouvimos dos

I
sr. dr. Saulo Ramos que a jovens Mario Vieira. AI'
cedeu para um raid de ex' berto Barbato e Gladsfone

I
periencia da capital :10 E� Amante, a viagem até aqui

I ta�o li capital da Repu' foi feita sem incidentes,
o industrial SI'. Reinoldo Rau bhca, I

desenvolvendo o carro u-

acardão referido: e COr.1ercial, a que, agora O apa:elho, que ti!emos ma velocidade satisf�t!l�ia.
devem ser remetidas as c portumdade de ver em Em todos os mumclplOS

Certifico a pedido verb:ll partes. Custás em propor· funcionamento, foi ideado I atravessados,
e por soli

da parte interessada que ção. Florianopolis 14 de e construido pelos 5ms. citação dos respetivos pre'
revendo em meu poder e setembro de 1942. '(a:ssina· Mado Vieira, Alb�rto Bar feitos e pesso�s interessa

cartorio os autos de uma dos) Gil Costa _ Prpsiden- bato � Oladstone Amante, das,_ fÇ>ram feItas de"!10ns.
Ação Ordinaria em qt:e e te e Relator - Alfredo von que fizeram u T ademons . traçoas e prestados mfor'

Autor Reinoldo Rau e reo Trompowsky. _ tr_ação em Florianopolis, �u- mes sobre a eficiencia e

Edgar Piazera, neles cons' Era o que se continha bmdo o carro com. Oito custo �o �paretho..
ta-o seguinte: Vistos, re-, em ditos autos e folhas, pessoas e ,em veloclda.de A«;ll:1 �e,lxamos aos srs.

latadas e discutidos estes que para aqui bem e fiel regular" a mgreme ladeIra Marta VIeIra, Alberto Bar·

autos de apelação eivel, mente transcrevi, do que da IgreJa do� Senhor dos bato e Gladstone Amante

vindos da comarca de Ja dou fé, me reportando aos Passos. AP.os essa prova os nossos parabens p�r

raguá, apelante Edgar Pia- mesmos autos 'em meu de pleno. eXlto, resolvtra� essa prova 9�e a�abam.de
zera e apelado Reinaldo poder e carfario. os tres myentores �atarl' dar do .espIrlta trlvenhvo

Rau: ACORDAM em dar Jaraguá, 6 de novembro nenses mais este raid, - do catarmense.

provimento, em parte, à de' 1942.
.

apelação isto e, mantem os O escrivão: Ney Franco. los4&4u40 Rocha "'oures
juizes da Camara Civil a

ua a L

sentença apelada quando Foi patrono do sr. Rei-
sujeitou a sociedade de fa'l noldo Rau, néssa agitada·
to à dissolução e liquida questão, o ilustre causidi

ção, não, poreJll, qU.ando c dr" lacidQ. Ölimpjo d�
(;te.sd� logo, fix.ou �<: quota 1 Ol!veira..� _ ='

, ..

I Dr, Alvaro
Batalha

CIRURGIA, PARTOs., MO
LEST lAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS

DOENÇAS INTERNAS E
TROPICAIS - DOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA·
RIAMENTE NO HOSPITAL

SÃO JOSÉ
, r:-,'1

ATENDE CHAMADOS ß
QUALQUER HORA.

IRIa Preso E, Pessoa, 206

de um povO' canciente do
seu papel, seguro do seu

espirita de brasilidade, ca
paz e organisado como os

que melhor o possam ser

par.a· realizar a sqa quota
d· trabal , c ua

parcela de sacrificio.,

Exclusivamente para molestialJ de olhos, ouvidos,
naris e garganta.

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
sua especialidade.

Rua do Prirr ipe. Fone, 334. }01 VIL LE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o honrado guarda-livros da

companhjade «Seguros Peloten
se> cidadão conspicuo e extre
moso pae de numerosa família,
o sr. Horácio Vieira da Cunha,

Iadepto fervente do PEITORAL,
DE ANGICO PELOTENSE. : A sifilis ataca todo o
Não é uin atestado gracioso

o que se vae ler. Ele represen
ta a opinião sincera de minha
parte quanto ao PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE. Tenho
o sempre em casa e uso d'ele
com toda a confiança por ter ha
longos anos observado nos meus
a sua ação enérgica e quasi in
falível. Nos Casos de bronchites,
de resfriados, tosses, coqueluche.
etc. que são tão frequentes, nas
crianças, sobretudo, a ação do,
PEITORAL DE ANGICO PE
LOTENSE sempre se tem feito
sentir de modo eficaz e rapido

2.0 premio 201 Um imovel no valor de
nas p�ssoas de minha. famili�.

.

_ .. $
ASSim exarada a minha opi-:

3.0 premio S15 l.r 20.000,00 nião sincera e traduzindo a rea-I-
. !idade dos factos inumeras ve-

4.0 premio 213 Um imovel no valor de. zes constatados, aconselhr> a to- .__----------�

3.0 premio-SISer. $10.000 O�ld�s qu,: em casos semelhant:s J I/Fh,I!l����-\1't:
_

' nao deixem de recorrer a tão
,

•• " �..
'I

5.0 premio 725 Imovei no valor de epnel rgtico HPrepara�o.v. d C h
livrai-me de ti'Mt! T0��;)

e o as . orac�o . a un a .

3.0 premiosisCr $5.00000 Confir!""o este ate.stad,? Dr, E. rebelde e WiO�'i.m�lt""• 'L Ferreira de AraÚJO (Firma re-
'

Centena 395 Cr.$loo.oo. Centena [93 Cr.$50,OO conhecida.) Um valioso atestado sõb.a as efeltf)'
Unidade 5 isenção da mensalid. de novemb. Licença N. 511 de 26 de Mar- do Xarope Tos5

novembro realizar=se·á .rIO dia 28' ço de 1906.
,Deposito geral: Laboratório
Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio U. do S'll'

Vende-se:: em toda a parte,

7 - 11 - 194�
������������������������������

�missão de',TabelamentoI
Tabelamento de Preços de Gêneros de primeira neces- I
,

sidade, �m vigor a partir de 2 de novembro
.

I
-"" ". , . fJacado " _VareJo

Açucar refinado, quilo 1$900
Açúcar cristal moino, quilo 1$700
Açucar cristal, quilo 1$600
Açúcar mascavinho, grosso, claro, quilo 1$000
Açúcar mascavo, grosso, escuro, quilo $900
Alcool de 40', sem casco, garrafa 2$500
Arroz- de la .. quilo 90$000 1$800
Arroz comum, quilo 75$000 1$500
Banha colonial, quilo 4$500 5$000
Batatinha, saco de 50 kgs. 16$500 HOU
Café puro moido, quilo 5$000 6$00(
Café com assucar, quilo 4$600 5$200
Cebola, quilo 2$000
Charque de I a., quilo 5$300
Charque de 2a. quilo 5$000
Far!nha de trigo. quilo

I

1$500
Farinha de mandioca de la, saco 45 kgs. 20$000 0$600
Farinha de mandioca de 2a. saco 55 kgs. 17$000 0$500
Farinha de milho saco de 45 kgs. 20$000 0$600
Fubá, saco de 45 kgs. 20$000 $600
Feijão preto. quilo $:700
Galinha. quilo 2$000
Linguiça de carne de porco. quilo 4$500 5$000
Linguiça de 2.a, pequena mistura com

carne de gado, quilo
Manteiga de primeira, quilo
Manteiga colonial, quilo
Milho, quilo
Ovos, duzia
Pão de trigo :

a - de um quilo
b - de meio quilo
c - de 250 gramas
d - de 100 gramas
e - de 50 gramas

Sal grosso, quilo
Sal fino, quilo
Toucinho salgado, quilo
Vinagre, sem casco, caixa de 48 garrafas
Sabão, caixa grande, pedaço
Sabão, caixa média, pedaço
Sabão, caixa pequena, pedaço

LENHAS
Lenha picada de primeira (bracatinga, la-

ranjeira, cambriuna e camboim) m3
Lenha picada de segunda, m3
Lenha picada de 3.a (restolho de serraria) m3
lenha em acha, de primeira, m3
Lenha em acha, de segunda, m3

(

.

1

".

4$000
8$000
5$500

4$500
8$500
6$000
$400

1$20lJ

como -nurían os remédios. Somente :i que
é conservado. Assim é a secular

Camomila . Rauliveira

é realmente bomMudam os tempo s

$800
Refeições'alegres só se Icze m cm a certeza de boa digestão. Camornilla Rauliveira
neutraliza o excesso da acid-z ou de calcio proporcionando notável bem estar
apos as r�fEi.çõ:;s. Combate enjôcJs "omitos, acktez, tonturas, s:,Jivação grossa.

4$000
34$000

1$700
SooQ
Ss.;_:O
$200
$100
$700
$800
4$500
:j!800
$400
$350
$300 I

\

�
�

I
t
,

--_ - .. ,,-,.�,.., _.- �'._-�.' �.,
'

- 'CL\LCL\DOL
,

14$000
11$0001
7$000
10$000
7$000.'

3$000

INDUSTRIA DE c,� LÇADOS•

GOSCH IRMAos s. /\_
I

Jl\RL\GUL\ - fL\NTL\ Ce,-TL\R�N�

:,I
CARNES

Carne verde de la. qualidade (colxão, alcs
tre, filé, lombo e posta), com osso, quilo

Carne verde de 2a. qualídade (assem de
de dentro, assem de graxa, peito e fra I
-das), com osso quilo

Carne verde de Sa, qualidade (todas as

, demais), quilo

2$400

1$300
GRANDE EMPREZA AMERCANOPOLIS

Séde em SÃO PAULO Diretor. Prcprietario Agencia no Rio de JaneiroRua Senador Feijó n. 205 Rua Ramalho Ortigão n.9
8.0 andar Dr. Afonso de O. Santos 20. andar

..
Fundada em 1921 Carta Patente No. 32

Resultado do sorteio reallsado no día 31 de outubro de 1942

O b s e r v a ç õ e· s: - A. carne entregue a domicilio
poderá sofrer a majoração de somente 100 reis, seja qual for a
sua quantidade. E vedado, porém. o acrescímo aos preços a t:
tulo de preíerencía, encomenda antecipada, etc.

.

Na. venda je carne deve ser atendida o peso maximo de
100 gramas de, osso, por quilo; O contra peso deverá ser da meso
ma qualidade.

A Comissão pede ao publico que telefone para o aparelho
'!: 2'), denunciado qualquer transgressão á presente tabela e que
)1;1)11, sempre, quando efetuar compras á vista, a -nota de compra».

ass.) Leoníäas C. Herbster - Presidente
'

Lauro Belo - Delegado
Euzebio Nunes - Delegado
João Batista Rudolf - Delegado
José E�tevam Arrudll - Delegado.

1.0 Premio: PLANO MAGNO - mensalidade Cr.5,00
Numerações premiadas:

N.os 10. premio 395Um imóvel no valor de

3.0 premio 5i5Cr.$loo.ooo,OO

S19S

1.0 Premio: 4.1
r,. .�

3.0 Premio: 75IS

.

Prefeitura MunicipaLde Jaraguá .Â Pr ...

Requerimentos despachados ••t) emlo.
, ... � • �

•
... ._� .. _'_ .... ;1 J

3111

�.426 ..:..... Páulo PlaetWich - Réquer proroga. S 0- Preml·o.çl10 oe praso p.sfa cumpri r.ento exigencia Centro ".
•

de Saúde referente SUIi casa sita rua Mal. Deodo- O' sorteio do mê-" de
t'o da Fonseca - Co'mo é do prazo' no me-ximo
ate 31 de dezembro, para as obrEiS estarem con-
cluiuaH.

,. .!.

4.4:!7 - Frederico Ramthum .- Requer trans
ferencla para Vitor ScheIbeI, imposto relativo ler·
reno com 150.000 mtrs2. sito estrada Rio Paulo -

Como requer.
.

.

.. �,429....:. Henrique Koster - Requer alvará
lié «Habite se» sua casa n. 317 sita Rua Rio Bran
co - Como pede.

- 4.431 - Vva. Lllli Mayer - Requer alvará
d� eHabite-se» para sua' casa n. 139 sita rUß !>res.
Epitucio Pes8ôa - domo pede.

4 432 - Heinz Zahler - Requer Alvará de
«Habite..se»._ sua casß n. 182 sita á rua ElIsa Stein
- (.omo requer.

4.433 - Sizino Pedri - Requer transferencia Oficina Mecanica Teodor'o JoséW II
para João AJiibrosio imposto relativo terrenocom·

. O

11?706 mtrs2. sito estrada Itapocuzinho Como re-
avisa que transferiu se da rua Mal. Deodoro para a

quer. llua Rio Branco, 195'
.

4,435 - Sizino Pedri - Reque.r trsnsferencia nesta cidade, onde acha-se à disposição de seus fre
para Antonio Pedri, imposto relativo terreno com guezes e amigos.
99.706 mtrs3, sft,:, estrada Itapocu�inho - Como '��__._,,_q

reque� ..
.

4.436 - Evaristo Llein - Requer transferen- 'para Ernesto Todt _iIl:lPos�o relativo terreno COQl
9ia- _seu n()me imposto relativo terreno com 225000 .33.750 mtrs2. sito estráda Itapocú, Hansa - COIDO
fht::S2. adquirido de Honrique Oeorges e sito estra- 'requer.
d_& M.orro de Jaragl!á - Como requer. 4.443 - Alberto C. A. Willi ,- Requer trans-

4.437 Hedwlg Mayer - Requer transferen- ferencia para AnselqlO. Rocha iJ,nposto relativo ter-
cia sau nome Imposto relativo terreno com 2.500 reno com J 8.600 mtrs2. sito estrada Jarsguá
mtrs2. sito estrada Nova Retorcida e adquirido de Como requer.
Ev:aristo Klein - Como requer. Dia 14-9-1942

4.438 - Bento Marcos da Silva - Requer. 4.444 - Ignació SaUer - Requer transferen.
t!'allsferencia para, João Rocha, imposto relativo cia para Gustavo Marquardt imposto relativo ter
terreno com 5.984 e casa de madeira sita á estra- reno com 125.000 mtrs2. sito estrada Rio da Luz
da NO.va - Come requer.

- Como reqm'r.
4.439 - Bento Marcos da Silva - Requer .4.448 - Hanz L08S - Requer baixa imposto

transferencia para Iolanda Gomes da Silva impos· relativO taboleta frente sua casa o 282 sita rua

to relativo terreno com 1.250 metrs2_ e casa de Mal. Deodoro da Fo.nseca. - Como r�que!'.
madeira sito a á Rua Preso Epitaclo Pés8Ôa - C9· 4.445 - Artur Muellor -_ Requer transferen-
mo requer. c\a para Joaquim Pia:zera, imposto relativo terreno

4.440 - Max Hoepfner - Requer tr!lnsferen· com 736,750 mtrs2. rn/rn e caS8 n. 113, sito a rua

ciu para Rudolfo Ehlert. impostQ relativo terreno Padre Franken - Como requer.
eom 3.200 mtrs. sito estrada Jaraguá - Como re- 4.450 - VV8. Ignez Oruenwaldt - Requer alva-
quer. L'á de eHabite-selt p.a� cinco digo seis quartos

4,441 .- Luiz SchaU - Requer traDeferencia sU,a casa n. 162 sHa á Av. Getulio Vargas - Co
seu nome impósto relativo terreno com' 1'08.000 mo pede.
mtrs2. sito ertrada Itapocusinho e adquirido de Secretaria da PreffHura Municipal de JaraguA
Domioio Dona Franchc8 - Como requer. em 15 de setembro de 1943.

4.442 - Anoldo Todt - Requer transferencla Renato Sans - Secretario

8715

TRAJAR COM ELEGANCIA
E APRUMO

Procure a Alfaiataria Torrens
Padrão da elegancia e distinção

alia .,_ Principe, 460

JOIN�ILLE
l..'

CASA s.íCo PAULO
Casemiras, Brins, Sedas, Lãs,
Ruo 15 de Novembro n. 1051

o Doutor Tiago Ribeiro Pontes, Juiz de Dirêitó
lia comarca de Jar�úl\, E�\ado de SantétCatarina, Bra
sil, na forme dJ )ei, eté:

.It, ,/ FAZ SAB.ER acs que o presente edital vil em ou

dele conhecimento tiverem, com o prazo de trinta dias •
que havendo -,síqb d"e�ignado o dia 30 de novembro
próximo víndóuró, ? s �'ll ,.

horas da manhã, a 43. ses

são ordinaria do Tribunal de [uri desta comarca, toram
sorteados o: SEguintes jurades que tcern de servir na

referida sessão: - 1. Leopoldo Mahnke. 2. Honorato
Stinghen: 3. Frederico Moeller; 4. João Tossini; 5. Jo
sé Ersching; 6. Eugenio Wolf; 7. Reinoldo Rau; 8. An
selmo Reche; 9. Max Eggert; 10. Victor Nagel; 11.
Martim Stahl; 12. Vergilio Rubini; t3. Paulo Sohn; 14.
Emilio Silva; 15. Affonso Mey; 16 Bernardino H. da
Silva; 17. Ernesto Czernievica; t8. Guilherme jantsch;
19. ArloUo Emmendoeríer: 20. Luiz Klsnen: 21 Julio
Pedri, - A todos 03 quais os convida a cada um de
per si, a comparecer na sala das audiencias deste Jui
zo, no -íla e hora acima citados, sob proa ele multa
ds 100$000, de acordo com o artigo 443 do :odigo
de Processo Penal. Faz saber mais que na referida ses·

são ha de ser julgado o reo VOO WACHOLZ. E
para que chegue 20 ccnhecimento de todos, mandei
passar o cresente . edital que será afixado ás portas do
Forum e outro de igual teor para ser publicado pela
imprens a l'Jc?!. Dado f' passado nesta cidade de [ara
guá, aos trinta dias do rnr z de outubro do ano de
mil novecentcs e quarenta e dois. Eu, Ney Franco,
escrivão o subscrevi. (assinado) Tiago Ribeiro Pontes
- Juiz de Direito>. Es Ia conforme o original, do que
dou fé.

Jaraguá, SO de outubro de 1942.
O escrivão, Ney Franco

Milhões
PEITORAL DE
ANGICO PELO ..

TENSE de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELI! IH 914'
organismo

O Figado, o Baço, o Cora
ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Reumatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os
indivíduos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um lícôr,
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P., sob o n.

26, de 1916

Ni\o há melhor .compru·. a,:lio ,la er'
caCla de um rueoicamento, do ll<le ,",

�r(Jpr�!1S opiniões d,JS l}tfJ_jU o .�l���'.

��'.��\��:.!9. {r��JOafti�h���;a��/,";: -t �i,;�
att;::;t�!O.JS SÖ!)TC a a<_:..;1._t ;J:J'" "{

,'_ "",;;,}
"\u_rope r6,...·s no tratawI'n.!o de< ......�,.�
.�Ti�jc-r:, resfriados, bronqt;l.'!:) ..... i.. ', .. ,;�.

ehe, pois o. Xarope 'Pass; � eOil1p(�:l[i;·;�;)
I elenlentos áe aç�üo cobjulltu b'_':!lj: :,;.:!
,'inS. respirlltörias.
O Xarope Toss não contém n"'r,,(,tíc'l,',

nem tem eonlra-indicação. Púl1e $( t'lIYl"
do com sl'guran\'!1 >;lOt adultos" l'1'.i\t{<,·1\6.
Com }eus elementos pel'leil.w:e::t .. do

Bados e escrupulosamente m.H.ilip."�,r..ps.
o Xarope Toss atúa sôbre u flora ll;n:i'ü"
biunu, por sua acão antissépticll. EJ1!llii.H&
as toxinas, com seus efeitos uos inh;!)t! ..
nos e nos rins. Regula li circul<içil" '�u
guinea, pela branda açilll tÔDica si;ilJ'"
o. coração. Age söbre e mecaDismo da
tosse, como calmante e sedativo e for
talece as mucosas da traquéia e doa,
brônquios. Seu sabor é agradáveL
Combata SUBS tosses, gripes e· resfria

dos com o Xarope· Toss. Adquira hoje
um vidro e defenda Bua latide, loge; ao!

, primeiros sintomas deJtas afecções das
vias respiratorlas com a ação segUra
deste medloamento eltou. Vidro: 5$500.

i�
FRACOS E A�MJCOS I

Tomem�
VINHO CREm�OTADO

I"SILVEIRA"j �=_ .....
,

� i�:'.·."'�l". Resfriado.� ) '�'����'�r�� il�i::�;�;i Bronquit
••

� IE�IF' Escrofulose

I \bii-� Convalescenças
� ·�-INHO CREOSOTADO

I

L': UM GERADOR DE SAÚDE.

Este aluno habilitou·se em escrituração mercantil,
calculos comerciais, portugues pratico. direito comercial,
correspondencia, em sua casa com 4 livros especia!isados
que dispensam o professör por ser de uma fadlidáde
jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais
de 20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formida
veJ! Peça prospeto, com toda ·confíança. ao Prof. Jean
Brando, R. Costa Jr. n. 194, Caixa Postal 1376. São Paulo
Escola devidamente registrada por. quem de direito sob.
n. 548 em 1918. habilitou já uma geração de alunos e to
dos estão trabalhando- Junte envelope selado com seu en

dereço bem claro,. Os preços säo modicos e em pequenas
prestações Não perde-rá nem 'témpo nem diilheil'O! Se
habilitllrá em 4 a ú meses tendo direito, no fim do curso,
a um Certifica dode competencia com o qual, de conformi
dade com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alt.
habilitação.

Vendas por atacado
e a vareio

to
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Farmada "Jaraguá" K
o GOMES � BORGES . farmaceuticos �
O Completo sorbn:ento de drogas � Especiali- �
O dades íarmaceuticas em geral . Perfumarias O
q Manipulação escrupulosa l)

��������������������������-�-�- C em avia�entosde receitas. O

I � Avenida Getulio Vargas, 978 - Telefone n· 49 - Jaraguá ijXlC1lC:::OlC1l�C:::O�C:::OC:::OlC1lC:::O���lC1IlC1IlC1I��

BICICLETAS·, RADIOS FAZENDAS H O t e I B e c k e r
Peças Material Casemiras
Acessorios eletrico Sedas Rua OeI. Emilio Jourdan Jaraguá do Sul

CObeertos Lampadas Brins E.stá_ situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á-

Pinturas _ Lãs VI� a Estação Ierrea. Dispõe de otímas acomoda-

Vuleanizarões
I.':

Para..raies Ternos feitos
ções e oferece o rnaximo conforto aos srs. hospedes.

. �.
s Banhos quentes e frios.

ARTIGOS BON$! PI=..EÇÖS BARATOS! HIGIENE CONFORTO' PRESTEZA

-DR. LUIZ DE SOUZA �������������������������i��deo��sá�� P�m�ro��

iC
Proprietario': Carlos Albus.

.

ADVOGADO �!!!e==�==�==��""""'=C �õiIiIiiii'--�
. '_2SCH ----'-"-----�--'---------

Escritorio : Av. Getulio Varga&. 160 - Telefone, 34 III. Hotel.- Pensão WESTFAL -='N III Adolf Hermann Sc:hultze
Residençla: Mal. Deodoro da Fonsec�, 814 �

.E.t

......�...E:"1r:3n1... rinlr:3r.3Iro7"1 ... rA...E:"1 . III .' .' III F A,.8 R I C A D�. � O V E J, I

�LJL...3"E:..Ja!"LdlL...3\i""�a1L...3"'L...3a1�liiJiJ III Par.
a seu eea- No Cen_tro da cidade, proxlmo III

. � Paulo HerinG' !;iI.e torto.- e socego
de todd�3s_ernprezas de O.nlbuS

Especialidades em bancos escolares.

�. I!P iiJ Ir e auto-viaçäc para qualquer des- ,III " ,

[;ii Caixa Postal29 _ Rua 15 de Novembro 808 � iii P r o c u r e hos.. tino des Senhores V ia ja n t e s
m
Rua -Ri,o ,Branco; 964 Jaraguá

'II Blume�u »r- Santa Catarina � III pedar·se D eS! e I ConferIU pIra FaMUIS e dlstialos CAVIlHEIROS III
Cure seus rnales .... poupe seu bom dinheiro

[! Tintas e vernizes ....- Materiaes � ."11
HOTEL ..PENSAOI BAN H o S QUENTES E FRIOS ,I ",1 Fi' -' V"-1:"" .eomprando na, i

•.
' � .1]

� para pinturas em geral � 11m,
-

.

Cosinha de primeira ordem, rigorosoasseio eprontidão III
.i ,Far·Dlacia Nova

Lj' � CURITIBA - Rua Desembargudor Westfalen n 56 - Fone, 2774 III '. de ,r; B' .

... '.T.�tas em bisnagas ... '111 HOTEL- PENSÃO WESTFALEN - PROXIMO À RUA 15 OE NOVEM�BO �
\.'jj,::'1 d"'�' _J }�P .. E.RTC? M. HORST, l' �

L.:! .'

E:..J
' que ,) rspoe de maror sorímento na praça e oferece

� pafa artistas � 'III Dirigido pelo proprielario e esposa: Leonardo l\eiDtak u.:: .:
-seus artigos á preços vantajosos. ..

����liJiiJ��IiJ�[4_D�iJ���IiJ[;ji�P'l
���mõiiiiiiiõ'iiiiiiio__ ...... ,, ��__�B Rua ��;e��,a. Of:Od�r�,}O - Jaraguä

CAPITAL ::SUBSCRITO E nEALlZAD!J"'6.0(1):Ooo,oo

Agencia : ·IAR1l6UA.'
!I. Cei. EmUio Jourdan, 115� - Caixa, 10 -1 End. Telegr. lieD

M A T R I ,Z: I T�A J A 1
Füiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, [oínvíle, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: Jaraguá. Caçador, Creciuma, La

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

Tubarão; SUb·Agencias em : Araranguã, lndaial Hamonia, tSão
Joaquim e Tijucas;

'

Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urussanga, Em instalaçí1.O . .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 para
-as principais praças do paiz, medisnte taxas modicas.

: ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS:
i A disposição, sem aviso, com retiradas livres

para quaisquer importancias 2 %

Com aviso prévio (retiradas diarias até 1.000,00) 3 o

.Deposítos Populares Limitados. (até 10 mil cru,
zeiros) deoositos iniciais a partir de 20,00,
sub sequentes a partir de 5,00 4 o

Prazo fix.,") de 6 meses 5 %

Prazo fixo de I imo 6 %

05 juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A econornlo é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Industria e·Comercio de Santa €atarina S/A
!HORARIO: - Das 12 ás 15 "lO -Sabados : 9 ás 11,30

L

palace Hotel
de ,M A I} TIN S J A R U o A
Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos. quartos de apartamentos, com agua
corrente, quente e fria

Elevador . FrigorilicG Casinha de l.a ordem
Salas de' amostras per« os srs. vieisntes

Automóvel na 'Estação
C U R I T I B A PARANA' BRASIL

i! �......--_

Ginasio Parilienon Paranaense
(sob inspeção federal permanente)
Diretor : Dr. Luiz' Anibal .Calderari

Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á 1 a, serie do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS. E

:Faculdade de Comertiä do Parana
(ESCOLA REMINGTON)

Fiscalisada pelo Governo ferleral

CURSOS: Propedeutico, Perito Ccntado'r e A�·
xiliar ::Ie comércio. Internato e Externatd.

POßlada
: .

i
E' a .pomada idea!

.

CU�.A TODAS AS:
li1'E.R I DAS. tantd

. \
. ,.

LOTHAR SONNENHOHL

H O T E L
er

J A R A G U Á "

Casinha de Ia. ordem - Completos serviços de restautunte - Bens quartos
.

.

Preferido pelos srs. viajantes - Rua Mal. Deodoro - Prop : Ervido Reínhr ld
-- ........... - -- --- ------

,

"
t·

-: JARAOUÀ

I. Lessmaen
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas .

Ap'icolas
Ségas rotativas,para arados

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá
v,

Ma�eira Im lóros
Compramos de diversas flualidades

Tratar com a

SOC. ·IGUASSU' LTOA.
RIB. MOLHA

e-,

IALUGA-S'e
I Uma casa e. rua Ma-

lJi'eChalDeodoro (fundos)
Tratar com ..

Engenho Rau Ltda,
)

l

para iluminar seu lar, sitio, J:azenda, etc
. FunciOllar s�'"�dio" �t�� ': '.

;c \' ")

carregar baterias de automovel, radio, Ielc., .

) 'I'
\ • SANGUENUr

CONTEM

oito elementos tônicos.

Arseniato, Vanadato,

fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREB�O '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·SoeiPi!E s p O r t e s I õc::.lCImlClc::lllCllc;wc:..c:xc::c::xc:aCX::C:WC:XC::-::XlC:ilC:ll�C:ZlCXm�c
(Do Dep. de Publicidade do E. C. Brasil) Q 1 O

D t d B -I
.,

N ab O J O ã O C r e s p o e sen h o r a comunicam o contrato de Oerro a o o rasl. em aiO �ri o. O casamento de sua filha M a r i I i a com o snr. tenente O
Ctrcunstanetas espeeí- à. qual terá inicio pela O Fr a n c i s co a r an di n e t t i .

O
ais, concorreram para msnhã. prolongando se O O
que a equtpe de futeból até a noite. Haverá ta O Odo E. C. Brestl não vcl blado pare. danças, com O Otli�se c0-:n a vitória de I pleto serviço Je !:'r:'lstau-IO M A R I L I A DRIO Negríuho. Prímetra- raute, caíé e bar, etc. 'i Omentia seguiram 08 -aurí- Durante o dis tO�Q, 08' 0\1

e

Ov�rdeg., desfalcados de visitantes serão brinda.
O

FR A N C I S C O
O'PIIlZetS, o qual roi cedí. dos com um programa,

d? ao Ameríca de Join., do qual constam torneios
. O noivos, I Ovile, para a sua vttoríõsa de Iuteból, dansas, ínu .' Q Oexcursão ao Paraná, e meros .dívertímentos, a..! O , OLourenç,?, que encont!&- lem o a seleclonada par ! � [araguã, novembro de 942.

, .!\
va"se aínda eentnndíuo te IHhßtíco,mot.iical. i I �
do jogo com (I Dou. Pe ; O - O
dro, mesmo assim, os ra- TREINO DE fUTEBOL i "C:XCllCXmCUOlc::rCXC:XJC(ç;,OC:::lCXlC1IC:::II::IClIIC:::IIOC.C:U;;:;U::::VC:ICX�JOIICI((:::X::X:c::t)C

. ANIVERSARIOS I e de SU=1 exrna esposa don�
pazes de. Jaragu�, segui A direção técnica pe- i I . Angelica Mari;:; Grandlnetti.ram a. RIO Negrmho es- de n comparecímento de I I .

Fez ano� dia 2 a senho I Aos distintos nOIVOS,
per8nçoso� e com o tír t\.id(t� es ama deres, ama I rata EU!éJ]Ja Dutra Hafer.- J bem corno aos seus dignosme propõsíto de bem re. nhã uo gramado, pare I

es. mann, fílha do Iarmaceuti- progenitores, <Correio do
p,resentar J nome espor um rtgorcs., treino de

. asa onIS: co, sr. Carlos Hafermann. Povo" sente-sé honrado
ttvo desta cidade o que conjunto, que terá inicio I I' - Dia 5 festejou rnais em apresentar 0S mais ein-
aliãs fizerem gaÍharaa, ás 9 horas. I

.

um aniversario a senhosiía neros votos de fdicidades.
ml1nte, tomando em COfi.

' • : Climene ferreira, filha da
-

ta que nada menos de 6 I Esta já bem conhecida casa de armarinhos em geral, está n.ais do I viuva sra, í:"aula Ferreira, VIAJANTES
elementos deixaram o AVÓ! MÃE! filHA! I que nunca, apta a apresentar a sua distinta clientela - Tambem dia 5 viu

HONORATO TOMELINgramado contundidos, vi !
o mais variado sortirnento de: paSSH mais um natalicio o

tnnss 'tia víolencía em. Todas devem usar sr. João Lyra, Iarmaceuti Com destino ao Rio de
pregada pelos alguns ado

rluxo- SB�atl'na I Roupinhas para crianças, Roup:rs brancas, Roupas de cama e mesa, co estabelecido em Bana- Janeiro, embarcará amanhã,
versarios menos escrupu

_ C· SM'
. nal. via íerrea, o snr. Honorato

lôsos, No entanto também ortmas, tôres, osquitelros, Pingentes e Franjas para cortmas,
- Ainda dia 5 transeor Tomelin, diretor desta folha.

isto não impediu. aos bra. Fitas de: seda. s�tim\ veludo, xadrez, listada; Enfeites para vestidos, reu a data taniversaria do S. S. deverá demorar se
vos representante s des (Ou Regulador Vieira o d R d B F' B h B

.

C I
. sr. Henrique Fuch, comer- alguns dias naquela capi·

ta terra, na lute, POI'S só
xen ão, en ;:'s, otões, lvelas. faC es, rlnCOS, o ares, varia- oiante, residente em Hansa tal, a serviços de interessec, A. mulher evitará dôres

DuS 1. mtnutos finais o do sortirnento de botões dourauos. Meias. belíssimo sortimento de - Hontern festejou mais deste jornal.
Rio Negrinho f. c.. c�n. Alivia as cólicas uterinas

um ano ,. snra, dona Hay- Os que trabalham no

seguiu o seu ponto da vi Emprega-se com vantagem Gravatas; Linhas, Fios de lã, Riscos e Panos .riscados e muitos dêä Gomes Silva, protes . «Correio do Povo= apre-
tóría, fruto de uma gran- para combater as irregula- outros artigos do ramo, inurneraveis i sora do grupo escolar "Ab sentam ao estimado dire-
de C!?affe» do arbitro o

ridades das funções periö- I don Batista», e esposa do tor votos de feliz viagem.� ,dicas das senhoras Iqual deu por valido c É calmante e regula- COBREM· SE BOTÕES -. -- CONFECCIONA SE PLISEE t sr. Ben.to Marcos da Silva.
Viaiarâ - dn Hr�tento, vendo que Ad e i - Amda hontem (ransm ,- I,.J �r� segu_n Pa �IoArno aChavam, -se caídos

dor �es&as funções _

I'
correu mais um n1ltalicio, ated a ca�lt;:tl de �ao

I �n�no gramado, prezas de Fluxo - S�datina da sma. dona Eva Buck, o� e se errtor�ra a g

violentos cfouIs:t. Consis pela sua comprovada efica- Iv. Getulio Vargas, 146 CASA 50NI5 Jaraguá - Sla. Catarina I virtuosa esposa do sr, )a- dla�, � sm. R�I�ol�O Rau,
liu todavia no maior es cia é muito receitada, Deve cob Buck, com alfaiatarin c?pltahsta resld .nt. nesta

petaculo d'8. tarde a dis- ser usadlol com confiança Propr .. FRANCISCA BUCH ,nesta cidade CIdade.
d U'clplina dos )tu'8gu�enSes Fluxo - Sedafjna 1 - Na terça-feira da se. .

- Regre�sou e �.l
OR quais em nenhum mo.' Encontra-se em toda "--1

mana entrante comolefa

I
viagem :la RIO de Janrro;mento, deixaram de com. parte C O N V I TE· ,

mais um aniversario á' sra �ta sem,\n�. �. Sl1f· '.<:>5:
bater, como esportistas. Uc D N SP n, 67, de 1915 ' I'

dona Edith Cruz Lima s�ev�m M' r�Ut a� u,jncl�,A equipe do Brasil, foi O Prefeito Municipal, tem 3 honra de convidar as autoridades, ci- Franco, digna esposa do I na!lolt o mi� e�li�adeaa seguinte: - Arno, Mu. vis e ecIasiasticas, corpo docente e dicente dos estabelecimentos de ensino I �nr. l'fey Franco. escrivão grt:::u �:,�, �e�J�it31 da 'Re-
�8b�irh!rí, �eins, Jose e povo em geral para assistirem no dia IOdo corrente, ás 8,30 hora�, I

o JUIZO da Comarca.
publica, seguirá por estes

quardt, c�:í, ��fe��:t CALCEHINA em homenagem ao V. 31"1,\'e;'s'lrio .à:t implant��ã? do «E:tado No��» olNOlVADO dias o �r. Waldema� Uru.b·
lock. Especifico da deAtição hClsteamento solene da BanotHéi NaCIOnal, no edll1clO da PrefeItura MUniCIpal ba, da lmponante fIrma la·

. •

R I' d' I ráguanse Bermrdo GrubbaA Saude das creanças ����o��������7JZ���������. ea �ou-se omlngo u .���_.�������A GRANDE FESTADO;m � hmo, em Blumenau, o con- De acordo com o intercambioAntes evitar do que remediarl � � t dE. C. Brasil Si quizerdes que os vossos � End, Tel. :" q RO�AIA, Wl ,: tra,to de casamento da in estabelecido, todas as no as es·

f �i Codlgos � t I ta Seção ,se'/'ão irradiadas aos

t
ilhas sejam sadios, fortes e

� BORGES RlBEIl�O �
J e 19c;r;.Ite co�t:Hram'a se

domingos. pela Z. y, H. 5, Ra-Conforme já foi ampla. �1\stentes, dae-Ihes CAlCEHI· � A, B, é. 5.a Ed.
'

'122; / nhonta Marlha Wallhu dio Difusora de Joinville, das

n;tent,e divulgado, () E. C. Á CALCEHINA é um me- � __ �. Orespo, filha do nosso re.- c.l�7,::..30:.......;.;á::..s_19....o,_iJO_,__����___

Bratul, levará a efeíto I dicamento scientificamente do- � j. � r dator snr. João Orespo, e
em 22 do fluente no gra.

sado e. contém tU_dO de que � CAIXA POSTAL n. 34 . ;m I de sua F.xma. esposa pro Sómenk a fama conquista,
d t f

I
Rua Manoel L. de Andrade, 14 �

fma o do (ex-Germania) nece�sl am os orgaos em or-
TELEFO�E n. 155 �I eôsora Anesia W;llther Com louros mil, verdadeiros;

·uma gra d f
' maçao das creanças. � 'r'r'espo com o sr t t A comprovada exelencia"

.

n e esta espor Alimenta o cérebro. tonifica � I
..... .' .' epen e

Do bom fermento Mede;ros.tlva e recrestiva, em co- os musculos e recalcifica os

I
Z{G

O m
31!!: I FranCISco Grandmettf, do

�

m�moração ao seu 3.0 ossos e os dentes. � �onf4es OI-O �. Exercito Nadonal e filho <.

aniversario de fundat>ão. .

Uma !atinha de CALCEHINA � �! do sr. ;Vicente Grandinetti, OASA SONIS
O y dura seis mezes. � � I d' ,t� .

'.
d B B" t· 'as porfuma·

. programa para o �es IEm todas as farmacias. '� � l:t: �.r-g'!ren!c o. anca I]OU en - ...

tlval em apr�ço está � REPRESENTAÇÕES � I Mmelro, de Belo HOflzonte, rias. Artigos para presentes.
sendo minuciosamente � � ,

.

.

pr,eparado, por uma co- nESPEDirPf" � ��., I'!�� � DESPACHOS fERROVIARfOS E MARITIMOS - REDESPACHOS =1
mlss�o, formada de se-. [ii �\Â i t li ��Lt� � E M B A R a U E S � I ÔCXc::x.C=:III=:::xc::=-c:::xcu::::n::�r'::::":::�C:l(r:::u:::::aIC:XCll;cx,,:::;,c:lÕnhorltas e moços do E. !l"II� SIC'U fífl 'HM� 7JZ - R lO Ca S'a Re a IC. Brasil. IfJU L a�.HlWU � SAO FRANC�SCCJ DO SUL Estado de Sta. Catarina, Brasil �: O
Já estão chegando ás E Saltará da Cama �

;m) O Qmãus da referIda comis- Disposto para Tudo
;m�������;m�������]P:m-��'iW-�7P� O Esp�cialidades alimenticias Qsilo. OS primeiros dona- ReO'istro Civil filho de Rubolfo Moser e Ger·

! O �
tivús para o festival, e !in�ud�{���.de;: �rc;:;;:ir��ar�;;ent�\'��" trude E. Maser. , Chocolates. Pra/inés e balas finas e doces \l
'udo faz crêr que o co' mente, os alimentos não são digeridos e

Artur Mueller, Escrivão e O misW�aBra:!��i:� ��lteJi��ag��-, (RH'EN�O ,100 das melhores fabricas Soenksen e Sultana. 00me <podrccem, Os gases incham o estômago. ficial do Registro Civil do 1.

�
, I Ifeio e industria, darão S�brcvém a prisã<> de ventre. Você seme- Distrito da Comarra de Jara- nasceu em oito de fevereiro de .

, I SB"o. Seu apoio a esta ini. se abatido e como que envenenado, Tudo guá. Estado de Santa Catari. mil ,�r,vecento e ,vinte e dois
. Q Proprietllrio : )0 E' AL US O

CI8tiV&. é amargo e a vid. é um martÍrio. n�, Brasil. domiCIliada e reSidente neste �nE 'Ra'!; i XICXC,;l!:C::IX:::::tJ:::)j�c;:lIc:::x�oo:::xaC::XCl!:c:JIC::;<s::::;lCc::xc::xr:r�'
Entre out'ras 8 deso-es

Uma simples ev.cuaç�ol I nãoe tocará _

a faz saber que compareceram ddiestrFitrOedneersl.tcaocidpaodmemseenr·edO, filha tA'"U "

\.:, ',' li• causa. Neste caso, as PI u as arter sao O cartorio exibindo os docu- nmg e '{ \ .

D W Id
.

M hJa registadas, contam se extraordinariamente eficazes. Fazem correr
mentos exigidos pela lei afim Alma S. Pommerening' I r.

.

a emlro azurec en
Il B d M' I

tosse litro de bilis e você sente-se disposto J
'

4 11 42 I
... an a unlct'pD, o de se habilitarem para casar·se arsgua, - -

.

J
Q p:lr.1. tudo. São suaves e, contudo, especial-

azz Brasil e Guarani, mento indicadas para fazer a bilis comI Edital n. 1.415 Edital n. 1417 MedicoConjuntos que, darão um
livremente. Peça as Pllul.. Carter. Não ANTONIO OlEGARIO DOS VICTOR BERWALDT com

,Cunho especial á festa.
""cite outro produto. Preço: 3$000. SANTOS e FAUSTINA MARIA HERTA SACHT

IDAS NEVES Ele brasileiro solteiro lav,ra- 'Consultorio e residen:ia: - Rua Ma!. fo,Peixoto, 152Ele, brasileiro, solteiro, ope- dor natural de Jaraguá naSCido I I
ESPO rario, natural de Gaspar, domi- em priméJro de junho de millRTE CLUBE BRASIL ciliado em este distrito, e resi· novecentos e treze domiciliado Idente em Estrada Nova, nasci- e residente ineste distrito em

I
Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

do no dia doze de Agosto de Itapocusinho sendo filho de I -�--���----�-���-�----

�� ��v��:����oe �:' s;�n��sfi� ����aB�r�����ldt e Ana AIt-
j

I

i dea I Hote IBernardina Cidra!. Ela brasileira solteir� lavr�-I
Ela, Brasileira. solteira, do- dora natural de J aragua, naSCI'

mestica, natural de Luiz Alves, da em sete de agosto de mil
domiciliada em ete distrito, e novecentos e vinte e dois. do·
residente em Estrada Nova, míciliada e residente neste dis
nascida no dia catorze de Agos. trito em ltapocusinho sendo fi
to de mil novecentos sendo fi- lha de Gustavo Sacht e Matilde
lha de Julião Ignacio de Men- Passig Sacht.
dor.ça e de Maria faustina das Jaraguá, 5-11-42
Neves, E para que chegue ao co-

Jaraguá,3--·11-42. nhecimento de todos passei o

Edital n. 1416 presente edital que será pul:!li-
ERMINIO MOSER e 'OTILIA cada pela imprensa local e em

POMMERENING cartorio e será afixado durante
Ele, brasileiro solteiro açou- 15 dias'

gueiro natural de Jaraguá nas- Si alguem ,souber de impe.
ceu em vinte e um de dezem- dimento acuse-os para fins le
bro de mil novecentos e deze- gais.
seis domiciliado e residente il.rtur Muller

I neste distrito nesta cidade sen- Oficial do Registro Civil

Elogio do Extasia

Miragem. Tardo encanto onde, a f!ndar,
A paixãO mais crucia o peito anclado ;
Raro instamté feliz ao já éançado
Coração que só vive a recordar, ..

Anceio que não chega. de encantado
Na taeita renuncia de esperar, ..

Mais fagueira üueao do que é passado
No presente imortal do verbo «mar !

E's como um Cireneu aos que se vão,
Escada de Jacó subindo, ao léo
Do Sonho que conduz á Perfeição I

Em teu seio envolvente como um »eo,
Eu sinto embora negue, o ardor pagão
Dos que 'tentam, mortais, s�tbir ao Ceo!

JOÃO CRESPO ..

Diretor médico do «Hospital São Jcsé"
Operações - Molest/;;.s de senhoras e

creanças - Partos

Consullas no Hospital e no Consullorio. Atende á chamados.

Asspmbléa Otl'ral Ordinária

Convocação
Convida se os sms, socios, para a Assem

bléa Geral ordinária, a realizar·se em 17 do f1uen
te, na séde social do Clube, com inicio ás 20
horas, --------1 Bua Conselheiro Mafra D. 70

FROIBIÇÃO Caix� Postal 93 - TeJegr.: fRABISIL - Fon� 1659

August� lomelin, residente.á I FLORIANOPOUS - Estado de Santa Catarina'
estrada Itapocusinho. vem com
a presente proibir a passagem DR RENA.TO C � .. jaR.de pessoas r.extranhas em SUIl. r& lYAr& r&
propriedade sita a mesma es

trada, porque constatou a falta
de palha·cipó e danos pratica
dos, Não se responsabilisará
pelo que possa acontecer aos

transgressores desta proibição, 'IJaraguá. 4-11-942. .

Ordem do Dia
1. RelatórL da Diretoria
2. Eleição da nova Diretoria
3. Prestação de contas
Observação: Não havendo numero legal de

sócios; proceder-se á meia hora após 3 hora es·

tipulada, com qualquer numew de sacias,
Jaraguá, 3 de novembro de 1942.

Geraldo A Marquardt, 1. Secretário

I O SABÃO

Esp e c i ai i dad eVirgem r,:>"6Áp�RofAv.� EsPECIAliDADE
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Marca registrada)

NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


