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Oficinas e edifício próprios cluidando o reajusta
mento completo -dos qua

- .. Calarina -- N. 1.149 dros da vida brasileira, A

tacamos, simultaneamente,
questões de forma t! de

C· O lU U In essaneia.' Na esfera politi-
co-social tomamos as me

__________
dirlas necessarias á unida-
de nacional, dissolvendo

Essa união que se fortalece pela solidarte- strativo de umao aos olhos do mundo - os os partidos políticos e as

dade de todos por um é hoje, para nós, mais testemunhos de solidariedade ao preclaro Che- agremiações :estrangeiras,

do que nunca, substantivo comum. Em todas fe do Governo, uma vez mais afirmados em que constituiam focos de
,

dissidio em lutas estereis ;

Exmas Autoridades as atividades é força ,.- que deverá espandir-se nome do Brasil de hoje, creador e produtor, fizemos a reforma da edu-

municipais. Mocidade estu até o maximo ; é espírito de brasilidade - que que sabe e quer defender a sua honra, as suas caçäo, de cunho nacicna-

diosa de jaraguä. Brasilei- pode e deve realizar milagres de vontade e de terras e tradições, lista, melhorando � prepa

ros renuncia, de desassombro e de sacrifício,' No momento histórico que vivemos esse 1 ração fisica e ampliando as

Quiz o destino que co- I
-

d
-

d
. .

d fi d d'
. -

d is d possibi1idades da instru-

mernorassemos 05. aniver- rnpoe-se como ever em razao a POSI- eco a con lança e a ISpOSlçaO e mais e - ,

.f.
I C çao tecníca ; um roamos o

sario do Estado Novo, es· I
ção que assumimos ao nôs colocarmos ao la- quarenta milhões de a mas, na apital que é direito com os novos co

tando o pais em guerra com do das nações que combatem o totalitarismo o coração da pátria, tem qualquer cousa de ex- digos ; com á reforma fi,

o mais acerbo inimigo das I avassalador e asfixiante. A sua razão de exis- traordinario pelo sentido e expressão alentadora nanceira e o lastreamento

DeE!TIóluctraancld·aOs·,pela liberdade I
tencia significa liberdade. Por isto que é co- de energias que nunca deixaram de existir nem metalico, foi possivel subs-

d
.'

ti t d I t d f t d I d' ,tituir o padrão monetario

dos povos que O Brasil murn, eve exis Ir em o os os ares, em o as se a as aram a egen a Impressa na aun-ver-
íouad

.

id
.. sntiqua o e preparar o pars

faz CI sua profissão de fé,l as ruas, esqueci as desavenças Já hoje sem lo" de bandeira. para lazer face aos com-

fé nos ideais democraticos,' gar, - quintessenciada pelo esforço unico de A ordem, _' crêa, O progresso, - cons- promissos de guerra; pros

pelos quais combaternos.] tudo fazer, sern nada reclamar. troe. Mas só pela união chegaremos a crear e seguimos na politica tra-

porque nós somos uma de i Como imperative da hora incerta que soou, a construir l - devem estar afirmando esses balhista e. mesmo nas cir

mocracia.porque o nosso

re'li
_ essa união. diznifica e enobrece. Os olhos pegureiros de uma nova éra, arautos de direi- cunstancias atuais, não sus

girwe é-tão dernocratico co "" 6 pendemos as garantias dos
mo a melhor das dernocra do mundo estão voltades para nós. E' muito tos autorgados por gerações que se foram, eu- operarias, antes as reíor-

cias. por que a certesa desse olhar precisa, de nossa jo valor e cujo patriotismo são as vigas rnes- çarnos com pleno funein-

O 10 de Novembro arre- parte, uma döse de responsabilidade cujos limi- tras do edificio dessa nova éra, - que é a namento da justiça do Tra-

gimentou todos as forças tes não podemos estal.elecer. Mas seja como nossa. balho ; realizamos obras

potenciais da Nação para fôr, tenhamos orgulho em sentir sobre nós, 50- Sintamos a glorificação desse entusiasmo, publicas vultosas como a

o fim precipuo de tornar o da Baixada Fluminense, do

Brasil uno e poderoso, ba- bre nossa patria, a oportunidade desse olhar na extoriorização dos nossos proprios sentimen� Nordeste e do Fomento A,

luarte inexpugnavel do tra- _ que é um âpêlo, que traduz uma esperança. tos. Os que nascem nesta terra iluminada pelo gricola com a criação de

balho e da liberdade. Um conclave de interventores e governa- Cruzeiro, $Ó podem ser bra5ileiros. E ouvidos colonias-modelo e a insia-

Sobre a imensa VaStidãO', dores está se realizando no Rio de Janeiro) cheios da palavra de ordem do preclaro Presi- lação de trabalhadores na
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I·t P d t V d t V h 'd 'd Amazonia; construímos ro
do· raSli, um sorriso nos I so a orlen açao o mc I o res I en e argas en e argas, marc emos um os para a VI a .

dovias ; eletrificamos e pro-
labios, uma vontade ferrea, e sob a presidencia do titular da pasta do In- ou para a morte, rumo aos campos, ás ofici-

.

I·
.

longamos estradas de fer-
urna energIa sem ImItes, terior. Não é só a situaçã� dos estados que, IHS e ás fabricas, conscientes da nossa força I d I'

agiganta-se a figura sem ·1 t bl'
,

d
ro, comp etan o a Igação

par do Presidente Vargas,
na 1 US re assem ea, aparecera na voz os seus e da 'lossa vontade, para a grande b:ltalha em cam o Uruguai e prosse-

. o criador do Estado Novo dirigentes de confiança, mas - como demon- defesa do Brasil. guindo na construção dos

e considerado, com justiça:
troncos internacionais da

cO mais importante vulto liDA· l
:Despacbo a um pedido de nalura.. A dala nataltcia Bolivia e do Paraguai; re-

politico da Ameri:a Latina».. r, varo . li"a'-:;o· .... um r·and·b solvemos o secular pro- Aumento de salarios
.-. � <ia Repub!ica, em 22 de ue g. e

.
a- blema dn sidt'rurgia, com

À 10 de Novembro de I
Bota tha I Rio. - Do expedi"nte outubro ultimo, exarou o talbador a instalação das usinas de S. PAULO - A campanha pa-

1937 G�tulio Vargas deu MEDICO I do dia 4, do Minish'io da seguinte "espacho: eValte Volta Redonda e a expIo· �� �e��F�dt�ra��os��asriJ����:�:9 .

ao BrasIl ode que o Bra· f
.

justiça, ontem pub;icado para q.::e \.) requerente in Na proxima segunda'fei· ração intensiva das reser� do Esfadode S. Paulorestá proso'

si! precisava: O Estadó No
I

CIRURGIA, PARTOS. MO- no cDiario Oficia!>. COR ta forme porque, residindo ha ra transcorre a data ge- vas de ferro doVale do Rio seguindo com grande sucesso.

VO, um Estadc) Nacional. I
LESTlAS DE SENHORAS E o seguinte: mais de 40 anos no Brasil, netl!aca de nosso prezado ------------ _

«A Nação readquiriu a con CRIANÇAS cEmilio Polio, residente só agora solicitou sua na- amigo. STlr. Reinaldo Rau, TERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E IMPRES,

ciencia de si mesma., II DOENÇAS INTERNAS E nesta capital, solicitando turalização e com tanta ur um dos mais destacados SOS" - e serão abertos no dia 28 do corrente

Os brasilei.ros estão com
TROPICAIS - DOENÇAS DA

. redução de prazo para que gencia que ainda pede dís- capitalistas de nossa terra, mês às 10 hOlas, em presen"'a dos interessado8
" .() ·1 PELE - TRABALHA DIA, d

. _. .
y

penetrados maIs do que I RiAMENTE NO HOSPITAL Ilhe seja c9ncedida natura· pensa do prazo regulamen e, um os prmcIpals aclO
-

ou seus representantes legais, reservando se a

nun�a da sua predestinação I SÃO JOSÉ 'lização. O sr. Presidente tarll. nistas da importante firma Prefeitura Municipal o dIreito de rejeitar ás que

no continente. Com traba'l ATENDE CHAMADOS i!
cindustrias Reunirias ·Jara� não Ih� convier. ,

lho e força de vontade ha·
. QUALQUER HflRA

I
Ouvidos - Nariz _ Garganta _ Olhos- Dores de cabeça rebeldes

guâ S, A." O prazo para, o fornecimen.to dos materIais,
ver�mos de atingir a meta, i u li li será combinado com o concu_rrente vendedor. . ..

-

I
CLINICA ESPECIALISADA

Getttlio Vargas �irige.o nos- Rua Preso E Pessoa 206 I SADALLA AMIN
R E L A ç A o

so trabalho e nao deIxa es ,
"

I DR. IMPRESSOS

morecer a nos�a força de I. Consultas em S, FRANCISCO
Folhas de pagamento oJ}'ere.riado Intendeccia, C(;)O.

vontade Qu�_ e � força de: do trabalhador rural e do _

forme modelo - 200 fls.

vontade do -_ raslI.. loperario. Leis sociais de)
Idem, idem, idem Jaraguá, cont modelo - 200 fls.

�O Estado Novo está', acôrdo com a nossa tradi·1 �UINZE DE NOVEMBRO
Folhes de pagamento funcionarios Intendencia,

1889
conforme modele - 3JO fls. .

construindo um novo Bra- ção de. povo civilizado. Si-I 1142 Folhas de pagamento funcionarios Jaraguá, con-

sil», Serâ o Brasil de ama- ! derurgla. Aço para' as nos-I forme modelo _ 300 fls.

nhá, o Brasil do futuro, sas estradas de ferro e pa li
I r'"

Folhas de Balancete Receita Orçamentaria, con-

conciente, forte, amigo dos ra as nossas. ocomo lvas, ! forme modelo lxBO fls.
seus amigos. campeão da para constrUIr os nossosi· - . , B
liberdade da ordem da navios e os nossos aviões, i Em comemoraçao a data de QUinze de No, Folhas de ala::J.ceh" Despesa Orçamentaria, con-

, 'I I b P f t M
'.

I
' forme modelo 3x80 fls.

disciplina e do trabalho. para o nosso ·desenvolvi- I vem 1'0, o sr, re el o unlclpa I orgamzou o
.

l
Cartões «Memoranduns .. , conl. modelo - 200 fls.

O Estado Novo aboliu; men.to economlco. seguinte programa: Certões cComunicações,., cont modelo • 500 �Js.
os partidos, muitos dos I E�s �m programa em I .,- Ás 830 horas - Hasteamento solene Sinopses. conf. modelo _ 300 fis.

quais filiavam se a ideolo I reahzacao. d Bd' N'· I
-

d rALONAR O

gias exoticas, extranhas ao' O qüe temos alcançado
a �n eIra aCIOna, com a concentraçao e

O sr. Reinoldo Rau, es,
. ,I S

espirito do povo brasileiro, e o que haveremos de aI autoridades,. esc"olares e povo.
. , , ,

Blócos cA» Prer�itur6 Municipal, conf. modo 78 blcs.

d II A h O f I I
pirita progressista e de «A,. Intendencia de HaDsa 28

ideOlogias destruiàôras da cançar em to os estes ter -- S � oras - es I e pe ClS prtnClpal3 larga visão comercial, tem cB. Prefeitura Municipal 32
conciencia nacional e da li '.

renos, co.nst�tuirão os 10i-1 mas da cidade, puxado pela Banda de Musica. se destacado, pela manei cBlI Intendencla de Hansa 9
berdade do povo. ! ros da vltona de um povo, HI - Ás 1930 horas - Ketrota pela Ban- ra significativa com que ,Imposte de Licen ...s. Pref: Mun., _ 8_

. . I que sente orgulho por ser . ....I d'" M _.,'
'C

bl
Y

O Estado �ovo un�flcou. brasileiro e por ser dirigido I u,l - u�,lca, na Praça 7 de Setembro. encara os pro emas eco- Relação correspündencia c. 50 fls, 5 -

a Naç.ao. HOle o Bra�ll tern I por Getulio Vargas, o mai-I
-

nomicos atuais. E, de tal LIVROS

�� so chefe, �ma so h�an. ?r �os brasileiros vi�os, o

I'
O s: Tenente Prefeito Municipal �ncarece o ���aq�ec�rt�a�t��:tad�zet �g����e d�a L1�:���a��;B�Ú�� ��s25u;fs., um

D��:ru�us����:re��s e���� I
mcltto Chefe da Naçao. compa�eclmento da popubçãoj celto oe· que ,a noldo R�u, é. disput�do Jmpo�to dê Licefiçf:l Hansa, c. 20 fls .• um .

os Estados. Grandes ou pe Discur�ando por Oc�siã? I ausen�la ?e certos �Iementos_ nas festas do dia pelas S. h., pOlS, sabido Imposto de Automov(�is jaraguä, c. 60 tIs., um

quenos, mais desenvú Ivi- I do
1. amversano da Inst! 10 fOt meramente aCIdentaI. nao tend� os falto - e�tá,.que a sua coopera- Impost:> de Automoveis Haní!la, c. 40 fls .• um

dos, tornaram se eles ago- i tuição do Estado Novo, a sos intuitos de descaso pelas festas civicas reali-l çao e so.bre tod�s os pon- Imposto s. Indust. e ProfIs. jar8guá, �- 25 fls., um

ra partes de um todo, tra 11 G d� �ovembro d� 1938, zadas.
tüs de _�l,sta, valtosa. Imposto s_ Indust. e Prcfis. Hansa, c. 20 fls., um

balhando para um fim co 10 MInistro FranCISCO de cCor,dO do Povo», que jmposto Pred!aJ jaraguá, c. 25 fls., um

murn, para a grandeza dOI
Campos disse: «Sendo au

o conta
.

no nu�ero de Imposto Predial Hansa, c. 20 fls., um

Brasil, toritario, por definição e 105ft_ufo Ro�ba Loures se':ls amigos,
..

nao pode Imposto Territorial Jaraguá, c. 15 fls., um

O ro rama do Estado por c:.0nteúdo, o. Estado No, de�x,al' de n(:trcpn' seu na- Imposto Te.rritoriaI HaDsa. c: 10 flR., um

NovoPé � programa do Bra Ivo nao contraria, entretan
Exelusit'ame1tte �:;is r:�!:�:!t�� olhos, oU1J�dos, t�ltCIO, pubhcando, como Taxa de Flscalisaçã(. e SerVIços Djversos jaraguá

si! Criar escolas para a i to, a indole brasileira, por- Dispõe de aparelhos os mais mOdera0! para exame de sl!lce;a homen?gem O seu' com 15 fIs., um

alf�betização do p o v o -! que associa ci força o di sua especialidade.
cltche. A. Remclde Rau. Taxa de Fil3calissção e Serviços DiversQs Hansa.

Constituir hcspitais. Melho.1 reito,. á ordem a ju�tiça, â Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. JOINVILLE nos:;o ?rande abraço de com 15 fls" um

rar as condições de vida! autoridade a humantdade.. paraben",. Registro de chapas (carro) jaraguá, c. 40 fls., um

I
Eis ai uma brilhante sin- ·b

.
. Registro de chapas (carro) Hansa, c. 20 fls., um

-7'"""'"-,-.
--�---

tese do Estado Novo: oi- A nova contrl .UI", PREFEITURA MUNICIPAL CE JARAOUA Registro de carros (Estatistica) jaraguá, 40 fls., um

í F ,.;ftCOS E AN�MICOS! I reito. ordem, justiça e hu- içio de S. Cltarma Editai Registro �8 carros (Estatfati.c&) Hansa, 20 fls., um

j P"". To,,:m:. I
manidade. para a Campanha Coiilcurencia Pública para fornGcimento Registro (Ie correspcndenCl&. expedida (Secreta ..

A'·'
HJO CR.a..OSOTADO I Em todos os distritos da "vl·a�o d0 ma.terial de expediente, de conl:mmo e ria) com 50 fls., um

f
.. 5 I Lo V E I R A • • '.. � DIVERSOS

� .7!'I '
_

em todos os mU!licipios, imprcsos. .

I
i;t.� Rmpragadl- kill ... · I em todos os estados, sen- Pelo sr Int:rventor Ne- i De ordem do sr. Teu. Prefeito Municipal, tor- P�pel COpU�8, rOSIl, 5.000.fls.

,��(' Tosses II tese o ritmo do trabalhol reu R:a�os foi enviado a� no público qee se acha aberta, neste Alm6xarifa Tmta cPelikanlJ 4001, � ht�f08
��!,!./;�, ResFriado. fecundo pelo engrandeci sr. Mmlstro �a AeronautJ- do, pelo. prazo de quinz� (15) dias, a contar da Gom�.arabfca cAtlalp,l,,6 lI.ros

iC::"�i BronqUite. I mento do Brasil, obra do ca a quanha <iA C.r. � data deste. a concurencia publica para o torneci- Alfinetes" 5 c��. .

� j\";d�j': .Escrofulo.e IE.S!adO Nouo, obra de Oe 538.'20640, nova contnbUl' !Dento de material de expediente, :te consumo e Lsmp-adl!s e'el.flcllS de 100 v�laB cPhtl�ps., 121amD.
I !:-:�:��?;, .; tuho Vargas. ção angariada nos munici, Impr880S, constante da relllçAo abaIxo. Almoxarifado da Prefeitura MUDIcipal de Ja..

i
'" ;'-- � (onvalescellÇ.s".. I,'. Brasi}eiros de

...
Ol

..
h.os no pios Cl�tarinenses para a

.'

As propostas deverllo vi� em en.v.fllopes
de-, raguá, em 13 d.e nuve.n: brú de 1942.

1 y,I����':��Ro��;�� I: ,f�t!1ro; pelo Br�sll. sempre Câmpanha .Naci1lnal dtr vlda!Il61l"te feclfadQs, nos quaJ8 d�IT�:rão C(Jn8�lH ,Jü·ão da Silva. Neyes,
-

• . r pelo Brasil.
.

Aviaçãö. 'PROPOSTA PARA -O FORNECiMENTO DE MA-I pelo almox!1i'ife..

Doce; na esfera da:prepara'
ção defensiva aumentamos
efetivos militares e damos
elementos materiais ás For
ças Armadas, sem desout
dar o preparo tecnico e pro
fissional e o rigoroso aper

feiçoamento dos quadros
de especialistas; criaRlos o

Ministerio da Aeronautíca,
renovamos o material dê
vôo, incrementamos com a

Cia. Nacional de A.iação a

formação de pilotos civis;
estimulamos na juventude
o Interesse pela navegação
aerea e instalamos número
so!" campos de vôo e aero

dromos: reequipamos por
tos EI aumentamos a frota
mercante; ampliamos ins'
talações hospitalares: desen
volvemos sistemática atívl
dade em beneficio da sau ..

de, com medidas especiais
de assistencia á infancia, a
melhoria do estado sanita
rio dos populações e dos
meios de alimentação po'"
pular; iniciamos a renova,

ção na Marinha de Guerra,
incorpcrando á esquadra
dezenas de unidades, COns
truindo e montando outras,
reaparelhando arsenais e
instalando bases; no setor
internacional. continuamOI
a obra de.aproximação con
tinental, incentivando as
trocas e a colaboração com

os povos americanos. Não
houve, portanto, Stetor de
atividade em que se não
exercesse ação rapida e

oropulsivlI, criando, aper
feiçoando e melhorando as
nossas condições de prq
gresso.»

Ano XXIV _ti Jaraguá -- Sábado, 14 de Novembro de 1'42

10 do Novembrol Uni i O substantivo

Discurso pronuneiôâo por
ocasião do 5.0 aniversario do
EsiadoNooo, pelo
Dr. Hobbes de Albuquerque,

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� -Ca s« �eaJ �Io semeot�s de.�ortallçaS,�garantidas) 01� Chocolates: Pralines e balas finas e doces O I
O

das melhores. tabricas Soenksen e Sultana. O
O Proprietario : JOSE' ALBUS �X�'-;::;':'JC::lIc::lII:::e::::lrx::::llc:rr::::xlOlCXOC:XCXx:::::>l�c:x.c::;;ICX':1� I
Dr. ,Waldemiro Mazurechen '-�----:----':'_--":-:-�----'-�--'----'------

Em todas' as bcas farmácias
E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

.Joinvile - S. Catarina', i

FEBRES
(Sezões, Malárias, Impaludismo

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antísezonícas
Minancora"

_.,Medico I
Consultorio e residencla : - Rua Mel. Fo.Peixoto, 1521
Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

PEITORAL DE
ANGICO PELO ..

TENSE
O honrado guarda-livros ela

companhia de �Seguros Peloten
se» cidadão conspicuo e extre
moso pae de numerosa familia,
o sr. Horaci!l Vieirá da Cunha,
adept,) fervente do PEI'TOP \L �

DE, ANGICO PELOTENSE.
Não é um atestado gracioso

o que se vae ler. Ele represen
ta a opinião sincera de minha
p,llrte quanto ao PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE. Tenho
o sempre em casá e uso d'ele
com toda a cOrifiança por ter ha
longos anos obàervado nos meus
a sua ação energica e quasi in
fafivel. Nos casos de bronchítes

Milhões
de pessoas tét'n usado
com bom resultado. o

popular' depurativo

EI�IX IR 914

Sómente a fama ccnqüista,
Com louros mil, verdadeiros,
A comprovada exelencia,
Do bom Fermento Medeiros.

A sifílis ataca todo o

organismo
O figadu, o Bd.Ç'J, o Cora
ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nOs

Ossos, ReJm�tismo, Ce
gueira, Qued" do Cabelo,
Anemia, A bOftos, e faz os

individuos idiotas. Consu Itt
o medico e tomt o popula!'

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um liGôr.
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
p('lo D. N. S. P., sob o II.

26, de 1916

CASA SONIS
Bijouterias ,- perfuma

rias. Artigos para presentes.

GASA
Casemiras, 8ri ns, Sedas, Lãs,

TRAJA COM E'LEGANCIA
APRUMO

Este aluno habilitou-se em escrituração mercantil,
calculas comerciais, portugues pratico. direito comercial,
correspondencia, em sua casa com 4 livros especialísados
que dispensam o professor por ser de uma facilidade
jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais
de 20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formida
vel! Peça prospeto, com toda confiança. ao Prof. JeanBrando, 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 são modicos e em pequenas
prestações Não perderá nem, tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 meses tendo di! eito, no fim do curso,
a um Certifica dode competencia com o qual, de conforrni
dade com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alta

_ habilitação.

E

Procure

M6 dê-lseiemlité .J,Í":Dia 22.', Ui
4.405 _' Deodoro 'Coelbo - Requer trenste.

eM para· ·Artur .Kanzler/impoRtU 'sua ifiarl>esl'fa,'
á" estra>d,a � ,...,._ �CQJOO req�..r.,

.

'T- ,�
,4.'434 - "till KdPlit.íid L Retilfef &lv�rá de

« abítese.• ( sua ,Casa. slta ,á,J'n� Cel.. P. G. Ae\tOU�
va ra, 1307a - - CUIDO requer. " - 'o, '"

.
4.464 - Alleedo: Pcgelsky Requer He:' conetr.

m4osol�o sepultura sua filha ASTA � colocaçãorespectiva �n8criçãõ - Como requer., ' .

, 4468 - Cäemellta de Araujo � Requer licen .

. ,98i pintura Interna s exserna sua case sita á rua, "

Ma]. Deodoro daPonsecs, tundös - CQnlO requer.
4,472 - Luiz G. Airoso - Requer trensterencts psra seu Dome imposto relativo terreoo ad-

-_�__�c

'

quírído de Floríanda Menega8.si, cúm 62.500 mtrsâ,
e síto e strada Jaragua-esquerdõ - Como requer.

, 4.473 - Lourenço Kanzler - Requer trans
Ierencla pare Lecnoldo Ne ítzel, imposto relativo
terreno C:jID 19382 mtrsz. e sito estrada Nova.Re.
torcida. Fun <h:,e. - Como requer.

4.484 - jl)ão Keíser - Requer transfereneía
seu nome imposto relativo terreno, adquírídu de
Francisco WBtzko, com 243.100 mtrs2. sito estrada
Jvraguá.

.

4,475 - AmL1Ío Kli:l11 - Requer tranaíeren.
cía oara FeUcht Ztmmermann, imposto relativo
terreno com 10000 musz. Imo estraaa Ilha da fi-
guelra, - Como l'equflr.

,

4.476 - Guilherme Gumz - Reeuer baixa
imposto seu caminhão de carga. :-- Como requer.

4.480 - Arno Gaedke - Requer transleren
ela seu oóme imposto relativo .terreno com 125.000
mtrs2. sito estrada Itapccuzlnho e adquirido de
Carm e ltta de Arauj» l' filhos - Coroo pede.

4.481 - Alberohr Gumz - Requer transteten
cia seu Dome imposto relalívo terreno adquirido
de Julio MathiBs, com 250.000 mtrsz. e síto es-
trada Ri,) da Luz - Como pede.

'

4.486 - Alv1no Volkmann - Requ�r baixa
para 1943 imposto relativo sua alfaiataria sita es
trada Rio da Luz - Como pede.

4.487 -. Guilherme Volkmann - Requer trens.
terencía para Roberto Butzke, imposto relativo
terreno com 125. 625 mtrsz. estrada jaraguá
Como pede.

4.488 - Roberto Butzke - Requer transte
renein pera Guilherme Volkmann, imposto relativo
terreno com 74875 mtrsz sito estrada jaraguä -

Como requer.
4489 - Ricardo Gurnz - Requer transferea

ela seu nome Imposto relativo derreno digo rela.
tivo troly particular adqirldo da Vva. Peulína Bloe
dorn - Sim.

4.490 - Henrique Raduenz - Requer trans,
Ierencla para Theodoro Retere, imposte relativo
terreno com 32.500 te trsz. sito estrada Ribeirßo ja
valy - Como lequer.

Dia. 25.
•

4.478 - Reinoldo Rau - Requer vistoria dos
serviços executados em seu predio n. 607 sito à
rua Preso Epítacío Pessôa - Como requer:

4,491 - Hildii 'I'etchmaun - Requer transte
rencía pata Alfredo Alberto Boddenberg. imposto
relatívo terreno cem 121.500 mtrsz; sito estrada
Cemtnho du Morro - Como requer.

4.492 - WHht' Im Schueoke - Requer trasle
rencíe p3ra Adolfo stuy, imposto relativo terreno
Gom 105.010 mtrs2. sito estrada Pedra,d'Amolar -

Como requer.

CALCEHINA

._

Especifico da dentição
A Saude das creanças
Antes evitar do que remediarl
Si quizerdes que os vossos

filhos sejam sadios, fortes e

j resistentes, dae-Ihes CALCEHI
NA!

I A CALCEHINA é um me-

I dicamento scientificamente do
sado e contém tudo de que

I necessitam os orgãos em for
i mação das creanças,

Alimenta o cérebro, tonifica
os musculos e recalcifica os
ossos e os dentes.
Uma latinha de CALCEHINA

dura seis mezes. •
Em todas as farmacias.

AVÓl MÃE! fILHA!

Todas devem usar

Flux O � FnahuB
(Ou Regulador Vieira
A mulher evitará dôres
Alivia as cólicas uterinas

Emprega-se com vantagem
para combater as ii regula-

I ridades das funções perié
'die: s das senhoras

I É calmante e regula-

I
dor (!eS5>as funções
Fluxo « Sédatina

pela sua comprovada efica
cia é muito receitada, Deve

I ser usada com confiança
Fluxo . Sedatina

Encontra-se em toda
par te

ue DN SP n. 67. de 1915

a Alfaiataria Torrens Dia 25·9 1942

Padrão da elegancia: e 'distinção
Rua do Príncipe, 460

jOINVILLE

Casa Sonis
Ésta já bj�m conhecida casa de armarinhos em ge:al, está n�ais do

que nunca) apta a apresentar a sua distinte dientela
o mais variado sortimento de:

Roupinhas para crianças, Roupas brancas, Roupas de cama e mesa,
CNtin8s, Stõres, Mosquiteiros, Pingentes e Franjas para cortinas,
Fitas de: seda. setim. veludo. xadrez, listada; Enfeites para vestídos,
Rendão, Rendas, Botões, Fivelas, BlOches, Brincos, Colares, varia-
do sortimento de botões dourados, Meias, belíssimo sortimento de

Gravatas; Linhas, Fios de lã, Riscos e Panos riscados
outros artigos do ramo, inumeraveis,

COBREM·SE BOTÕES

e muitos

-.- CONFECCIONA·SE PLlSEE
---�------

Propr .. FRANCISCA BUCH

Av. Getulio Vargas, 146 CASA SONIS, Jaraguá - Sla. Catarina

-1493 - O,:;cô.;,' BornhHdt - Requer licença.
c0ostrução rnao8olé6 sepultura de Ingeborg Bor.
nholàr, inhuIDada cemitério sede de Hansa e co
locar respectiva inscrição - Como requer.

4.,494 - A!vino Pfu2tzenreuter - Requer li
cença cODstru(,:áo meoaoJé()s sepulturas de Helena,
Zabroskoi e W!:?ldemer Pfuetzenreuter, bem como
coWc;u respectivas itl8Crkões - Cerno requer.

4.493 - Cúilherme Heller - Requer tl."aosfe
l'.énci8 seu nome imDo8tú relativo terreno ,com
25,000 mtrs2. sito ef."trada Rio Novo e adquirido
àe Ida Piske - Como requer.

4.495 - fnrleil"eo Zti,{\CBDelia - Requer
tramferenc'iu para R' hlaod SchwtlJ'tz imposto re·
lativo terren,) com 244.450 mtrs2. sito cs!ra.d& Rio
dOß Corrêas - Como requer.,

.

Dia 26.
4.265 - ,Toão Coelho VieirR Requer ali-

nha.mento seu terreno sito estrada Francisco de,
Pliula - Como requer.

4406 - Clement� Schiochet e Anselmo Ro
('ha - Requerem transferenciB para' Chiodini &
Modrock. imposto relativo sua fabrica de vassou
ras· - Gomo requerf'm.

'4.48::! - Carlos Vasel Junior - Requer licen
çá este.bei<, cer se com engenho de assucar á -es
trada jarahuá ,� Como requer.

4.484 - Helena D"rnbusch - Requer licen
ça construção cerca de sarafos frente seu terreno
sito estraa.8 Blumenau - Como requer.

4.485 - Theodoro Jose Wolf - Requer. li
cença construçßo rancho aberto á rua Rio Ersnco,
295 - Como requer.

4.497 - Guilherme Moeller - Requer tran8-
rerenels seu nDme imposto relativo tf;élrreoo lldqui- ,:
rido de Germano Fischer, com 250,000 mtrs2. sito
estrada Rio Cerro - Como requer.

Dia 30.
4,491,1 - OHC81' Carlos Otto Nagel - Reque'r

H O T E· L
H

J A R A G'U Á" licença erst&bei!ecer se com Engenbo de Assuesr á
estrada Fl'B.ncisco de Peula - Como ,pede.

'

I 4.500 - Paulo Stenger - Requer traosfe"enI Cosinha de la. ordem ,� Completos serviços de restaurante - Bons quartos cia seu nome imposto rels.tivo lerreno adquirido
I, I d(', Muthias Stenger, com 123.750 mt,rs2. sito estraj Preferido pelos srs. viajantes - Rua Mal; Deodoro - Prol): Ervido Reinhcld I da Jaraguá-esquerdo.

SÃO PAULO (Filial da Casa Santa Rosa - Florianopolis)
ORLANDO SCARPELLI

Roupas feitas, Sobretudos, Casacos, etc.
1415

.

B L U M E N A U

Vendas por atacado
e a varejo

Sqnta Catarina 1,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,

Rua 15 de Novembro n. 1051 -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAPITAL SUaSCR'T�Q E REA4fZADO, 6.000�ÓÔO,OO
, Acen�la ': JARJlGUA'

•• ee1.flitm Jlitinl8B, 1151- Caixa, 181-1 End. 'eleg,. lieD
MAT ..Rlz: ITAJAf

.Sé.. rotativas para arados

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

Deodoro da Fonseca, 183

[araguã

em lúros

JARAGUÀ

Hotel Becker
Rua CeI. Emílio Jourdan Jaraguá do Sul'
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á ..

vis á Estação férrea. Dispõe de otímas acomoda

ções e oferece o rnaximo conforto aos srs. hospedes.
Banhos quentes e frios.

HIGIENE CONFORTO PRESTEZA
Linha de Onibus á porta Preços razoáveis,

Proprietario : Carlos Albus.

INDUSTRi;\ DE Cf LÇADOS
30SCH IRMÄOS S. f\.

JA� tC\Guli - fL\NTZ\ C,�T!\;--�l�"Ji�",
;---------

Todos quartos de apertamentos, com
coerente, quente e fria

Elevador - Frigorllico Cosinbe de l.a ordem
Salas de amostras nsre os 51'S. vmientes

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

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814

Adolf Hermann Schultze
DE MOVEIS

���������Q�����������

� Paulo Hering �
� Caixa Postal zs • Rua 15 de Novembro 808 EJ
[;ii Blumeneu - Santa Catarina iiJ
� Tintas e vernizes ..".. Materiaes �

� para pinturas em geral B
� Tint2.s em bisnagas �

Especialidades em bancos escolares•.. o ---�

Rio Branco,. 964 Jaraguä

Cure .seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

Faranacia Nova
de ROBERTO M. HORST

que dispõe de maior sorimento na praça e oferece

seús artigos á preços vantajosos.
Rua Marecha Deodoro, 30 Jaraguá

para iluminar seu lar, sitio, tazenda, etc
Funcionar seu radio, etc.

Carregar baterias de automovel, radio,. etc.

11: U�A DOENeA GRAVisSIMA

I
M�JJTO PERIGOSA PARA A FA

MILIA li: "I'IRA li RAÇA, COM::>

u .... SOM AUXILIAR NO TR"TII

MENTO D�SSE GRANDE FL"AGELO

I . US E O

rm:ffi1'llÍ!!!lllli"',nl�·[I1"""""ffIH�W�
(sob inspeção federa! permanente)
Diretor: Dr. Luiz Aníbal 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 Comercia do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Fiscalisada pelo Governo Federal

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

A síf'IUS SE APRESENTA 'soa
INÚMER1o.S FORMAS. TAIS COMO:

RE�MATISMO

ESCRÓFUL.AS
ESPINHAS

FíSTULA.

ÚLC!;;RAS

ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

Peçam demonstracões aos Distribuidores:

Carlos Hoepcke S. A.
Matriz: FLORIANOPOLIS

Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, 'LAGUNA,
SÃO FRANCISCO - Mostruario em TUBARÃO

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 65 ANOS

VENDE-SE EM TÔOA ..PARTE.

Poanada Minancora

SANGUENOLE' a pomada idea

CU�A TODA.S AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de

CONTEM
animais. oito elementos tônicos.
NUNCA EXISTIU

IGUAL Arseniato, Vanadato,
fiósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBQO

TONICOD05 MUSCULQS

A farmada Cruz,
lia Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA:t úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Ioinvill», curou CJm

UMA 56 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curás semelhantes ! ! !
Adot.ada em muitos.' hospitaes, casas de sauje e

clinicas particulares.
AVISO JMPORTANTE: - A verdadeira <Pomada
MinancofdlO nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais. com o emblema simbólico acima.
Recusem Imitações;! Exijam' a verdadeira MINAN·

CQRA em sua latinha original.
j'

REPAREM BEM AO COMPRAR!
.

.

.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que criam.Magros, Crianças
raquitícas, receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o

Sanguenol
1;. D.N.S.P. de n. 1992 1921Mudam os temposcomc ml}(!8:i. es remédios. Somente o que é realmente bom

é conservado. ,Assim é a secular

Camomila Rauliveira
..efc·çõ S,. gras �

» f zern c m C rteza d boa digêSlãc.. Camomilla Raulive'ra
�lleu-traliza o excesso da acidez Cru de calcio propordoF!ando 'tnotave] 'bem (-stär"

--r;.-��_IIÍIiIIIIII"""""'-- IIÍiIIIÍIIÍIII"': . :?Pps:, as· rt,ffiçõts. Ccmbate enjôo vomitos, acidez, roturas. salivação gróssa.
,

'

o prazer da petizada
E g Iho do onfeiteiros,
sas os docestrabalhados,
Co' o bem fermento Medeiros

ALUGA-SE
Uma casa a rua Ma

rechal Deodoro (fundos)
Tratar com'

Engenho Rau Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-�

.

Tabelamento de Preços de Gêneros de prirneiraneces
sidade, a vigorar a partir de 9 de novernaro,
'.

Atacádo 'Varejo
Açucar refinado, quilo Cr. $ '2,00
Açúcar cristal moiao, quilo 1,80
Açúcar cristal, quilo 1,70
Açucar mascavinho, grosso, claro, quilo 1,00
Açúcar mascavo, grosso, escuro, quilo ,�. .0,9Qi
Aleaal de 40', sem casco, garrafa 2,50
Arroz de ta., quilo Cr. $ -90.00 1 í-IO
Arroz comum, quilo 75.00 ÚO
Banha colonial quilo 4.50 5,00
Bat�tinha, saco' de 50 kgs. 16.50 0,40
Caf� puro moido, quilo 5,00 6,00
Cafe com assucar, quilo 4,60 520
Cebola, quilo

' 2'00
Charque de I a., quilo 5;30
Charque de 2a. quilo 5,00
Farinha de trigo, quilo 1.50
Farinha de mandioca de la, saco 45 kgs, 22.00 0',60,1Farinha. de mandioca de 2a. saco 55 kgs. 17'00 0,50
farinha de milho saco de 45 kgs. 22.00 0,60,
Fubá, saco de 45 kgs. 20.00 0,60 ,Feijão preto, quilo

.

070
Galinha, quilo 2:50

IILinguiça de carne de porco. quilo 4.50 5,00 I
Linguiça de 2.a, pequena mistura com I

carne de g ado, quilo 4.00 4 SO
'

Manteiga de primeira, quilo 8.00 8;50
Manteiga colonial, quilo 6.50 7,00
Milho, quilo 0,40 j����"������������������������������Ovos, duzia 1.00' 1,20 =
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, "'a'y �, ,�na, pedaço

,

Lt::NHAS
Lenha lícada c, rimeíra (bracatinga, la-

ral'J�;;3, can-tvtuna e carnboirn) m3
Lenha pitada GP segunda, mS
Lenha picada de 3.a (restolho de serraria) m3
Lenha .rn acha, de primeira, m3
t.e'I'1 em aCIl<" de segunda, m3

, Todos tem sempre' um. pouco." Quaiulb' se percorre a· escala
social encontra-se exemplwr:es curiosos. ,Ha. os que são e os que
desejam ser, .Os. ,qu� Nm

.

e os que:julgari1. ter.•.
·

Uns .e outros.
.quatuio pensam, quando agem, a logica e posta de 'parte, assim
GO� qualquer cottsa que' atrapalha e que se resolve esquecer na

'

primeira esquina. 'Vão caminhando, _ caminhando é 'um modo
de dizer. Fazem da aparencia uma legenda,.; não importa que
a aparencia iluda. A ilusão e 1tma' droga que não se vende nas

.tarmactas, . mas e a urtica que curq. a motesiia de que sofrem,
Caminhando ás oezes julgam estar subindo... _ na realidade es-

tão descendo...
.

Era isto qtte eu dizia; hontem, ao Anselmo, quando me

contaoa ele a exquisita masiia da mulher. D. Balbina é das que
tomam a aparencia p01' legenda, deixando a logica de parte. E'
sensioet _ e custa caro ao Anselmo - a sua anomia de gran
deza. Tudo, quer, tudo extge. O marido acha qtte a cara metaãe
está errada, mas submete-sé Não é o primeiro. Ha muitos Ansel
mos neste mundo. Baibinas, então, não se tala.

_ E o que hei âe fazeT ? - perguntou-me, meio' afiito,
como se procurasse uma sahida sal'Vadora

_ A minha logica não te convêm porque é a logica do bom
senso.

'� Bomsenso ! .. ,
- Não acreditas que haja bom, senso?! ,

_ Como não! Más a Balbina ?... A Balbina e imper
meavel. meu velho. Parece que fizeram-ti'a á prova d'agua. NãQ
ha racioeinio que lhe entre .

_ Ie' a sua mania .

- De grandeza?... Não é dela, _ e da mulher do vísinho,
o uendeiro Ana�taci6 /

. ,

malS

acaba de receber a

CASA-SYl:AARDT
o Paraizo dai SEDAS e

TECIDOS FINOS

'I PADRÕES EX, ·1
I - CEUSIVOS.

I!l

ESTAMPARIAi;
MODEkNA t:. '1

II VAR!A�ISS!MA i
I SEDAS LISAS I
DE TODOS OS !

PREÇOS 11

lCJi

Não-se esqueça: Em sedas e tecidos finos
encontrará o m a i o r S O r t í m e n t o na

C;\Sl} BVlAARDT - O paraízo das
S'EDASe TECIDOS FINOS

[oinvllle.

450
34,00

o Respeito de outros Homens

} COMO PODE OMA

! MULHER CONQUISTAR
t,', [�til uOMru E
.

Il..l:l:t n UJI

UM HOMEM OBTER

Diretor médico do «Hospital São José»
Operações - Mo/estias de senbares e

creanças - Partos

Cousultas no Hospital e no Consultorio. Atende á chamados.

1,70 DR. RENATO CAMARA0,90
O,5ü-
0,20
0,10 I0,70
0,80 .

5,00
0,80

�,�g Prefeitura municipal de Edlfal
--0;30 I Jaraguá Sem que um litro de sue. biliar flua dia-

Imposto territorial r'iamenre do fígado 1'.... os int"';".,., III

" Edi:4al De ordem do snr, C()- alimentos fermentam - intestinos. Ino

14,00.. "perturba todo 1) organismo. A llngya se

11,00 De ordem do sr. Pre- letor, torno publico que torna saburrosa, a pele amarelada ... apar...
,

f' t M
..

] r d
cem espinhai, Oi ou.... tK:am embaciados,7,00 €1 O umcipar, aço pu. no presente mes e no· sobrevém mau bálito, b&:a amargosa, g.....10,00 bllco que' até o día 15 vernbro, arrecada-se nes- vertigens e deres de cabeça. Tornamo-DOS

7,00 de Dezembro do corrSll- C
feios e desagradáveis e todos fogem de nós..

:e ano, todos 08 proprie. ta. oletaria o imposto / Uma simple. evacueção da parte inferior

tarios OU OCUpantes de aCima, referente ao 2.1 dos intestinos não tocar.l a causa porque

3,30 terrenos são obrigados, semestre do exercicio em I nãoeliminatlÔdaacomidaemdecomposição.

d d L
.

S6 o fluxo natwal do suco biliar é quc>e 8cor o com a ei n. curso, evita a fermentação DOS intestinos. As

2,7Q 53, dp 24 de junho de Os contribuintes, que PílulasCanersiooremédiod.efeito,uave,
1937 a: d

.

f
que faz fluir livreme_ o .uco biliar.

1,50 I 1. _ Roçar as testadas elxarem de e etuar o Contém os melhores e"tratos v"!:.tai•. Se

dOS Vl'as /lU'bli"as, m"nl'- pagamento no praso mar- quiser recuperar .eu encanto pessoal, co
u I:' v ...

I
mece a tomac as PHulas Caner de acardo

eipais na dista,Deia mIni cado, poderãú fazel·o no com a bula. Preço: 3$000.

ma de J 5 metros em am- mez de Dezembro com
bDS (�S lados, nã� sendo a multa de 20'/. findo Bonites, bons e baratos,oermItlda C800eua em .

I
- '.

��ltur'" I;upnrl'-or ., 1,50
o q.ua_, sc:rao ex. tr.aldRS as Primeiros entre es pri�iros,

'" � - -_...

d d d d
São os bolos qUt! se preparam

rnetl'Ötl. certl oes e lVI as pa· Co'o bOITI f�rmellto Medeirosl"2. - Limpar e carpir ra ter lagar a cobrança
IHl valetas, drenos, sal' executiva.
g!:tss, �orl'eg(}s 9 ribei Coletoria Estadoal de
r08S, slun de darem esc Jaraguá, 3 de NovembroeOBmentn ás Bgu8S. d 19423.._ DerrubHf as 81'- e .

vore8 fruUleras, uma vez Heleodoro Borges
que prejudiquem a pro, Escrivão
jeção do €olnas estradas.

4. - Podar aB cereal! . .

vivas em uma altura ma-
,« Ouçam dtarlii.mente

xima d.8 1 50 Metros. ,em 1. 600 K.z1ociclos das
). ..

. .' ..

5. - Lançar no mEiS- 10.30 ás 13,30 e das
mo ::U6, 08 detrHos e ve 18 ás 22 horas os pIO
get�esdß limpeza, para g.ramas da ZY-A 5 Ra-dentro dos terrenos nu· , . . .

ruH dIstancia nunca inre dlOdifusora de Joznvü/e� .

rior a 2 ;{;etres. I

A metragem fix", será ESPORTE CLUBEde 600 metros, por lote
'

s�ndo que a Prefeitura
subvencionará por metro
exedente com 20 reis,
quando de um lado e 40
reis quando em ambos
OB lados.
Os infrr.tores das dis

po!)uçoes acima, serão
multados na importancia
de Cr$ 30,00 a. 50,00 e

duplicadas em cada rein
cidanela, além da inde
nização de que trata o

art, 5, da supra referida
Lei
Jaragt:à, 11 de Novem·

bro de 1942.
João Batista Radolf

Fiscal-Geral

CARNES
(; m verdI! de la. qualidade (colxão. ale.
.Ti' ihé, iombo e posta), com osso, quilo
me ·"erde de 2a. qualidade (lissem de
de 'l,(ntro, assem de 'graxa, peib e fral
d Sj, c.om osw quilo

-::arm verde dt 3a, qualidade (todas as

demais), quilo

o b s e r v a ç õ es: - A carne entregue a domicilio
ptdetá sofrer a '1.1ajoração de €ómente 100 reis, seja qua:l for a

SJa quantidade. E ved,ado, porém, o acrebcimo nos preços a ti
_"lo de preferencia, eÍ1come'nda antecipada, etc,

Nll venda je carne deve seI aten:iida o peso maximo dé
100 gram,as de osso, por quilo; o contra peso dever�serda meso
IDa qualidade.

'

,

A Comissão pede ao publico que telefone para o aparelho
n. 2;, denunciado qualquer transgressão á presente tabela e que
;Kij a, sempre, quando detuar compras á vista, a «nota de comprli».

ass,) Leoninas C. frierbster - Presidente
LaMo Belo _ Delegado
Euzebio Nunes _ Delegado
João Batista �udolf _ Delegado.
José E,tevam Arrud� _ Delegado.

-===._-_._.�--_.�-----_"-._-_._---_._--._-_._--

Credito' �Iutuo Predial
fUNDADO NO ANO DE 1914

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado
FLORIANOPOLIS

Rua Visconde àe Ouro Preto, 13 .

RESULTADO DÓ' 431. SClRTEIO REALIZA·
DO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 1942
•

'

CADERNETA N. 6!)32
Premios em mercadorias no valor de Cr$ 6.250.00
Foi c,Onkmplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis mil duzentos e c!ncoenta Cruzeiros (Cr$ 6.250.00) a cader
neta n, ß552 pertencente a preôtamista Maria Severina da Conceição,
residentes em florianojlolis,
BONIfiCAÇÕES EM MERCADORIAS, !'iO VALOR DE Cr$ 30.00

1435 '_ João Domingos da Silva - Florianopolis
0662 _ Adelia Izabel Vieira - Trindade
14975.. Dazilina L. Lange - Itaiopolis
5845 _ Silvia de Andrade Veiga - Florianopolis
037\) _ Paulo R�mos -.Imbituba
7487 _ Antonio Malafigui - Valões.
7239 _ Paulo' André· Imbituba
8299 _ Artur A; Lages - Itapiranga
15132 _ Maria Almeida Nascimentr. - Itajaí
1638 _ Léa JaCOb Selene - Canoinhas

NO VALOR DE Cr$ 20.00
7255 - Egon Kínig _ Valões

17106 _ Mariasinha Silveira - floríanopolis
9099 - Aldo Pereira de Souza - João Pessoa
7775 _ Valverde Maciel - Aririú
16319 - Judite Mazay - Mafra
16827 _ Mauro Arruda Burger - Rio das Antas
11482 _ Suelí Gouveia _ Florianopolis
,6433 - Wenceslau Gapiskí - Canoinhas
3424 _ Alvaro Hosa - Rio do Sul
5655 _ Macétrio Santos - João Pessoa

NO VALOR DE CI$ lU.OO
11646 _ Ida Hille - Joinville '

19582 _ Bernardino Krieger - Brusql1e
17263 _ Jacob de Souza Outra - Florianopolis
18216 - Ester da Silveira Sá - Curitiba
14032 .:. Alexandre furtado - Terra Nova
14345 _ Nilta Gaulart _ Tubarão
15748 _ Ivone' Mateus - Brusque

'

.4796 _ Helena e Ércia - florianopolis
9866 _ Solange Probst - São José
14962 _ Helena P. Silva - Joinville

,iSENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS
-

6683 _ Eliza Silveira _ Florianopolis
15312 � Sonia Teixeira - Itajaí .

3720 _ Ligia Freitag Pereira - Florianopolis
4369 _ Shiriey Bucki - Rio Negro
1406 - Nice e Norton Silveira de Souza - Florianopolis

19266 -- Milton, Aguimar e Antonia F. Oliveira· S Fran
111111 _ Maria Elias dos Santos - Paratí '

16393 _ Doraci María da !�osa - joão Pessoal
18474 - florinda Perei{a Filha • São francisco
131{J2 _ Herta e Pedro Bernadino - ltajaí
flori�nopolis, 5 de Novl'mbr.o de 1942. .

,VISTO: ' João Pedro de Oliveira Carvalho,
fiscal do Govern\) federal

Proprietarios: J. MOREI�A & ClA.

BRASIL
Asspmbléa Georal Ol'dinál'ia

Convocação
Convida- se os súrs· socios, pJri'1 a 'Assem

bléa Geral ordinária, a realizar-se em i 7 do fluen·
te, na séde social do Clube, com inicio ás 20
horas.

Ordem do Dia
1. RelatórL da DiretorÍéi
2. Eleição da nova Diretoria
3. Prestação de contas

Observação: Não havendo numero legal de
sócios, proceder·se-á meia. hora apó:; a hora es

tipulada, com qualquer numer0 de socios.
Jaraguá, 3' de novembro de 1942.

Geraldo A Marquardt, 1. Secretário

--"_-_.- ---

CAIXA POSTAL n. 34
Rua Manoel L. de Andrade,14

TELEfONE n. 155I
I Orontesmaia
ii REPRESENTAÇÕES
I DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMQS REDESPACHOS

ii EMBARQ.UES·

'I SÃO fRANC.ISCO D?_ SUL Estado de Sta. Catarina, Brasil

��2iZ2��E;��;!E"im2i'5;s;g:�S'.iW·

Mania 'de .taD.esa

GIL VAZ.

ANIVERSARIOS AliCE Varela, sobrinha do
sr. Eusebio Nunes.
- Amanhã festeja mais

um natalício a snra. dona
Clara Peters, eeposa do sr.

José Petcrs.

Festejou mais um ano
dia 10 o menino Milton,
filho do sr. Carlos Albus.
- Dia 11 marcou mais

um aniverearío do jovem
Moacir, filho do snr. Edu
ardo Sprotte, de Paratí. VIAJANTES
- Fez anos dia 12 o Seguirá esta semana até

estimado jovem Heleno o Rio de Janeiro, o snr.

Herberto Schneider, dedi- Arthur Breithaupt. da im
cado empregado da firma portante ftrrna [araguaense
Butzko & Cia. Breithaupt & Cia.
- Faz anos hoje o me.

- Regressou de Lagu-
nino JOSé, Wh" do sr. A- na, em companhia de sua

dolfo Knaben, coletor es gentil filha senhorita Ma
tadoal em Bananal. risa, a exmà. senhora lrad

_;_ Ainda hoje aniversa· T. NU!1e�, esposa do sm.

riou (� graciosa senhorita, E.uzebiO Nunes, est2bele·
___________ 1 cido com escritorio comer-

I daI nesta cidade.

ReO'istro C.-V.-.'
- Afim de conseguir 8

., ,'coleciona,' raras e aprecia�
. �rtur Muei�er, Esc�iv:ão e O das \'sriedades de orqui.
fIcIaI. do Hegistro ClVll do I.! deas, seguirá para o AmteDlstnto da Comarra d,e jara-I p

. .
'

. .

guá. Estado de Santa Catari- do atz o cODflecldo orqut-
n�, Bra5i1. : (!ófi'o e jardineiro sr. Leo·
Faz saber que compareceram po!do Seidel, chefe da mo·

o cartorio. �xibilldo os. dO�Il. ddar granja de Arbol'i- 'e
mentos eXlgidos pela tel afim FI

.

IS' d Ide se habilitarem para casar-se
OrlCU tura t I e em

Edital n. 1.418 . H,msa.
Leopoldo A. -Mielke e ,A.lllla - Por via ferrea segui·

Maria Lange. rarn quinta·feira para Cu·
.Ele, solteiro, lavrador" bras�- ritiba, de ond'7 rumarão

lello, ndural de Jaragua, dom!-, � S- Pl' .

ciliado em este distrito e resi, ..,ara ao au o, es Jovens
d�nte em E�trada Itapocú, nll- Caetano <: ,José Ribeiro,
scido ao onze d� Maio de mil filhos do Eenhor José Teo·
n{lvecentos e �ez, sendo filho dare Rib�.iro.
de Roberto MJelke e de Luiza T d

.

Koerner Mielke.
- sn o que seguH' pa-

Ela, solteira, domestica bra· ra a capita I ele São Paulc-.
sileira, natural de Jilraguá, do· trouxe nos hontem as suas

�iciliad,a em este di.strito e r�· despedidas, o sr. Reinoldo
sIde.nte em ltapocusmho, naSCI· R "1

••
t

.

d t' Ida ao treze de Junho de mil no. a�, Cilpl allS a e!n us na

".eeentos e vintl' e dois, sendo I reSIdente entre nos,
fIlha de Gustavo Lange' e de, ..

Luiza Machado Lange.
Jàraguá,7----11-42.

,

Novo predio
.

Edital n. 1419 I ficou terminada dia 11
G�tavo Kamchen e Na!aiià a cumieira do prédio quetios �antos.

'C H 'áEle. �olteiro, brasile!ro, l,avra.,
O

,.
snr.. arlo; ass est

dor, natural de jar.agua, domici. constrcmdo a rua Mare
liado em este distrito e rt;siden- chal Deodoro O prédio
te. em. Estrada Nova, na�cldo ao I terá amplas acomodaçõesprImeIrO de junho de mt! nove- "..

centos e catorze, sendo Iilh:> de para comercIO e restau-
Gustavo Kamchen e de Ana I rant no nndar terreo, bem
Kamchen.

. . .
como para bmilías. no an-

Ela, so1telrt" bras�lelra, la.vra. dar �uperior,,dora. natural de Sao Françlsco
do Sul. domiciliada em este dis. 0 sr. Carlos Hass, em

trito e rEsidente em Estrada No- regosijo por este aeontrci
va, nascida ao yinte e ttez de mento, que virá dotar a
Dtzembro de �1l1 novecerytos e Cidade de mais um edífi
quatro. sendo filha de jose Joa- .

quim dos Santos P. de Sofia La- CIO, espaçoso e moderno,
min dos Santos. ofereceu ás pessoas presen·

Jal'ag-uá, 9-1l-A2. tes um capo de cerveja.
. Edital n. 1421

Otilio Eugenio Uber e Etelvi
na Andriolli.
Ele solteiro, brasil�iro, lavra

dor natural de lndaial. domicilia
do em este distrito e residente
em Tres Rios do Sul. nascido aos

vinte quatro de Outubro de mil
novecentos e treze. sendo filho
de Daniel Uber e de Silvia Uber.
Ela solteira. brasileira. lavrado

ta natural de Brusque. domicilia
da elTI este distrito e residento
em Ilha dos Monos. nascida aos

sete de Julho de mil novecentos
e desenove. sendo filha d� Luiz
Andriolli e de Emilia Andriolli. P�'aça 7 de Setembro, exe

.

Jaraguá, 11-1 t -42 I cutando o program.a_abai�o:
E para que chegue ao co" 1,8 parte: Capttao Por,

nhecimento _de todos ,passei!, I tella, dobrado; Saudades·
presente e�ItaI que sera puhh-. d'1 Prda tralsa' SaberemQscado pela Imprensa local e em I < ., ,

,

carto.riQ e será afixado durante \ Luta�, marcha.; Dr: João
15 dias' I Candldo ferreira, dobratlo.

.

Si alguem, souber de. impe-' 2.1l parLe: Aquizio, do-
dlr!}ento acuse-os para fms le-, brado' Mir�cy vàlsa' Ti.
gals

' CI" ,
•

ArtUR" �l1Utllir 11'0 226, marcha; S9r Ami-
,Oficbl do Registro Civil go, dobrado.

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

Retreta
Em comemoração a data

da PI úclamação da. Repu
blica,. a Banda Musical de
Jaraguá, realizará uma re·
treta as 19,30 horas, na

O SABÃOI
E sp e c i ai i d ã cle

da A.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


