
tExposiçãoNacional oe Orquidp,as
A 'repr.sentação � Santa Catarina no Cel"tiif'

men para comemorar o centenario do.
naturalista BaJ.'bosa ROdrigues

Alcançou pleno exito, em dos exemplares dos mais

São Paulo, a la. Exposi belos coloridos.e dos mai'

ção Nacional de Orquídeas, procurados. O Estado su

��������������������������������������.���������������� o�n�ada p�o Cire�o lino�ão PQd� d��r de

Sjbado� 28 4e Novembl'Ó de 1142 � Se catarlD3 - N. LW Paulista de Orquidofilos, receberCcom �egrla oape
com à cooparncípaçäo de lo do � P. Vil para figu-
colecionadores de todo pais. rar nas cometftör� do

•
..� de ced I oeda .._.... para comemorar o cente- t:ente4ario (Je B��8a�o

A SUbstitUI�O II as . e m S O podeJ.io to tarjo começa nario do naturalista brasí- drigues•.� o apoKl da
.

'_' __ tar
.

leiro J de BarbosaRodrigues. agremiaçao calarinense de

Rio. _" Vem sendo feita moeda que era de Or, t tivo existe para a intran-
.

- O certamem que téve o Amadores de Orquídeas;

cpm tt'gularidadt! II troca 8.644.063.332,00 em 31 de quilidade do!

P08SUidoreSrC(\ßSidtravelS
progresso_ vêm obtendo os seu encerramento dia 24, arregitnentaram $e�$: cole-

db milnis pejo cruzeiro. outubro ji foram retirados �e not�s e moed.Ra do 8J!' aliado. em todas as trentes de. combate foi muito visitado e apre cionadores locais. e envia

Ao qu�' parece, porem, o .este '''cz 145 milhões de ligo mil reis, cUJa substl-
. sentou variadisslmo mos

I
ram a São Paulo valiosa

povo tem guardado 3a no- cruzeiros por Intermedio tuição pelas das novas uni- Londres. (R!J - O pro- didos nas estepes geladas, truario, de exemplares de coleção das mais finas va-

va moeda, cuja circulação da Carteira de Redeseentos. dadc& se processará opor- gresso das nações -unidas gue sonhavam com o con todo o Brasil. ríedades de <Laelia eurpu
.

é reduzida. tunamente sem qualquer na .d!r�ção de �ma vitoria forto. de _quarteis de inver- A respeito lemos em um' rata», a rainha do litoral.

Ouvido sobre o assunto - Fui divulgado aqui o atropelo. Para os ínteres- deflnítiva, constitue ? t�1l!a no, ficarão ..
a especular .se colega paulista observações já chegaram a esta ca-

o diretor da Caixa de A· seguinte telrg ama do mi- sados esclareço outrossim de nUR1e!OSO� �ddorlals outra ofens�va russa de In desvanecedoras sobre a pital, por via aerea, precío

morlisBção disse o seguín nistro da Fazenda ao co- não ter sido ainda fixado dos [ornais brítanlcos. verno estará ameaçando-os apresentação do nosso Es sos exemplares pertenceu

te: .

mandante da 4a. Regilo prazo algum para a substi O c.Times" esc.re�e: ou on�e será desfechado tado,no patriotico certamen: tes aos srs. Campolino AI·

<Desde a abertura do em Minas: cEm resposta tuição das referidas notes eSeJa P?r. colneídencía o pr�xlmo golpe>. Santa Catarina, é no Bra ves e Henrique Berenhuser,

expedíente até o encerra. ao telegrama de 6 do cor- e moedas, que assim con- ou por dísignlos bem pre- ��Isando que a guerra sit uma das regiões mais Q� Florianopolis. sendo aín

mento, o povo forma filas lente, apraz me esclarecer tinuam a circular lívrc- parados, os momentosos vat indo bem para as na ricas em orquideas: lá se da esp,eradás plantas per

'e espera <pela vez' de a v. exe. que nenhum mo- mente>. acontecimentos das ultimas ções unídas,o cNews Chro encontram em profusão tencentes aos colecionado.

chegar ao guichê para Ira
semanas na Africa coíncí niete- escreve: -Laelías» .e -Cattteyas- e resde joinvíle e Brusque.

car o mílreis pelo cruzeiro
diram com o grande decli cStalingrado permanece tambem lá foram encontra- A cooperação dos catarl-

e csntavos. Se essas moe- Encerramento do ano letivo nio dos ataques nazistas de pé, inexpugnavel e no ..

nenses é particularmente

das ainda estão sendo ra-
contra as inexpugnavels Gauease os exércitos nazis louvavel, pois em Floriano

ras no comerçio, não po- As exposições escolares do corrente ano defesas da Rússia e agora tas estão em franca retíra FRAcOS E ANbtIC081
polis será realizada ao mes-

.,emos responsabilísar 11 p'elö menos em um ponto da. No Pacifico.• a eJ;qua
Tomem I

mo tempo uma ExpoSição

Caixa, que, do dia 3 do Prometem rcv.:!slir se do mais Que demonstrativos (Ja longa frelfte de gue>rl'a, dra norte-americana tem ��:�é�� Estadual. e a participaçllo

corrente até hoje conver- mesl11Q expressivo entusias do �rabalho das prdesso o exercito russo assumiu obtido vitorias retumbantes.
I...._ ...: dos catarinenses, assim não

�e.u 5,725.000 cruzeiros. mo do.... outro& Bno�, os rag e do aproveitamento a iniciativa, de efaitos de Aqui e ali, tias aguas es· só é uma demonstração da

\omparanlio essa cifra trabalhos oe enci:!'l'amento ólcançado pelos alunos.du cisivos. treitas que separam a ItaHa Tes... -

riquezä de seus recursos,

com o montante tot,,) do do presente ano letivo, noS I rante os meses do espaço A importancia desta vi da Africi tio Nortef ameol R.lftl.... como tatnbem umai afirma.

p.apel moeda em circulação, nossos estabelecimentos de letivo, Representam esfor· torla local está 'TIuito alem os lados estão concentré4n BtenqttiteI ção do seu espirito de so

que é de Cr. $ ensino. ço e vontade, e ai ,está do territorio ganho. Este do suas forças para o que ElCrof.l... Jidariedade e patriotismo••

� 8.644 063.332,00 p3ra todo Hoje e ämanhã serà no porque todos os 8nos, ou
I golpe contra um flanco deverà constituir uma das De fato, a Exposição reI!

o territorio nadom! con grupo escolar cAbdon Ba, de ano para ano, vem des aberto, foi desferidO ej(ata decisivas campanhas desta ConnleseellÇH Jizada em Florianopalís .

...._nhamos que ela, só nara tista·, para o que foi ela- pertando inais legitimo in-' mente no ponto em que guerra. Esta campanha exl VINHO CREOSOTADO pela S. A. O. de Santa Ca-
" ... b

. .

't i
.

d 'f" d É U"4 GERADOR DE SAODE.

Q Disttito Federal. jâ é orado um -programa de teresse não só por parte o InimIgo es ava menos g ra gran es sacrt ICIOS as ,!:=======�:!..... tarina, revestiu,se de e1Ç'

bem avantajada. :mm moe- CjRtOS t! recitativos· "'de· dos alunos, mas tambem preparado para suporta lo. forças de terra, mar e ar
Novo interventor da cepcional realce pela varie.

das de 1 e 2 cruzeiros e quarlos, fazendo se tambem por todos que os visit�m. Os exercitos alemães per que nelas particip,arem;'Hit- Baía dade dos especimens, ai.

de 10 20 30 40 e 50 ccn a distribuição dos respetí·
ler ertá fazendo o impos· Rio, 23 _ O Presiden- guns de alto valor pela ra'

�v:os
'

já 'con�e!temos '. vos diplomas .. Foi c5colhi- Ministerio da Guerra .sivel para desmoralizar os
te da Republica assinou ridade.

789.300 cruzeiros. .

da para paranmfar a turma R
aliados nesta campanha. O deereto concedendo exo O certamen organisado

Tambem informou O di i de complementarist;ls a pro
S.a R M. 5.a D. I. 16.a C. • ditador nazista deve tentar

neração ao interventor fe. pelos nossos amadores de

retor da Caixa de Amorti·' fessora do !.'stab�lecimento ,Junta do Alistamento Militar de Jaraguã - embora com pequenas dernl nA Baia, sr. Lalldulfo Orquideas, teve ainda a

. zação que do montank ge- Sra. Anesia Walther Crespo . O tenenente Leonidas Cabral Herbster Pre esperanças de sucesso. - Alves. e nomeando para
finalidade de ser em bene

ral da circulação de--)Japel Nós 'grupos escolares sidente da'J A Militar de jaraguá.
' Qbter ,a cooperação attva

substitui lo .0 coronel ano. ficio da Legião Brasileira

«Diviha Providencia" e

I
FAZ SABER aos interessados que .a,cham·se a

da Espanha.!>o nosso lado
fre Pinto Aleixo, atual co- de Assistencia.

"São Luiz» 2F' f('stas telão disposição, na secretaria desta junta as cartas tle cha
estamos ap01�nQO noss�s mandante da 6 a Região' ;:======:::;;;;=i;;;t

logar s::-gunda-feir;, dia 30, madas individuaes dos r�servistas abaixo relacionadoS', �opa� na Afnça, por meio Militar .

Stndo tambem �x�cl,;tado convocados .para o SE.R.\!lCQ ATIVp pO EXERCITO 1r�ã� ��rea��eofn���fJ��
um progrãma em que fi e_ para servIrem no 13. :g.�., em )oln�t1e, onde deve·

e as comuniéações na Italia
gunim hinos sacros a car raa se apresentar, no maxlmo ate o dIa 6 de dt:sembro Nossos tr�mendss ata'

go do conjunto o: f.:cnico do corrente an�. . ques contra Genova e Tu
dos :lois estabelecimentos

_

Os .que nao se apresentarem. �te aquela d�ta se- rim são uma amostra do

O Presidente da Repu
f"zeJ1do se �indil entrf ga rao constderG'dos de�e�tores e sUleltos às pena�ldad:s que virá a Italia a sofrer

blica assinou decreto lei
dos diploma<:: dos comple de 2 .a 8 anos de. prtsao, de acordo cum a leglslaçao Mus�oJini, com o seu im-
lDent',ristas que es:colheram em vIgor

'f

instituindo -.cFundo Nacio-
.

_ o'
. . perlo a desmoronar se per·

nal de Ensino Primario,. a
para paraninfo o Sr. Mario A

.

relaçao n minai dos convocados fOI aftxad,a na to dos seus ouvides relem-
Tavares da Cunha Mello. secretarIa da junta

ser formado pela renda de .

.

. • b(;lrá tal��z ª _çéJ,ebre in1l-

tributos federais que vie ����;o de notas (la co- Eu, Artur MiteIJer, secretano o ')ubscrev\1 cr.ição. .Maltt!'tec�t,,1:íare�.
rem & ser c;:riados e que

. NOME CLASSE FILIAÇÃO O «Dailz Telegraph» es-

deverão figurar tiO orça
As festas nestes dois

i
Artur Alfr�do Mey 1921 Carlos Mey

. creve'

mento da recel'ta e ··despe- grupos serão iniciad�,'5 com Arno Behltng 1� GU$tavo Bebhng 'A' eti d d h I
"

.

_ �arl Kohls 1920 Hermano KOhls '" r ra a o marec a

sa da União.
uma mIssa em açao de,' Carlos Frederico Vasel 1919 Curt VaseI Rommel continua sendo fei

Os recursos desse cFun graça.s, �ar& a qu.a! estão
I
Ern�sto Ber�ardq Todt 1919 . Pr�ncisco Todt. ta de acordo com os pIa.

do. se destinam á melho· convldaúos os paIS dI! IIIU-,
Ervmo Behh�g 1919 OUllherm� Behhng nos - grande esquema es

no" " pe"so S �lnJ'gas Estefano M';ler 1919 Franz Maler _ .

ria e ampliação do sistema :... I. .,,�. GI .•

Hultreich Hort 1919 Carlos Hort trateglco do nazIsmo - de I

escolar primaria do pais, -:-:.- I Lothar Doubrawa 1919 Waldemar Doubrawa que resultou a perda de qt:a Jantar ofereCidol.· _ ...«\s\man,lé�
aplicando.se em auxilias As exposl�oes ;,gradararn R�inaldo Bartel 1919 Wili Bartel

�

si todos os seus tanques ao Dr. Ribeiro . ,��;.l\OS OS <*Ä��A
aos Estados. bastante, a Julgar pelo nu Vltrr Baumann 1919. Roberto Bauma..n de primeira linha a maior '/lo;J' ,� "l'y \.":

,

O mini�tro da Educação mero dl' vísitant:s. t� ge ��:��r R��r�:�z ���g Aug'g:tl��;:{:'::à�e�:rtel parte dos seus' aviões e' .

Ponta f � ./� �
fica autorizado a assin�r ra� pais d,c nlu�os. dC�o W!lly Alfredo S.onnenhohl 1920 Wi.1Ii SonneRhohl. mais de 75000 soldades, Rt:altzou .se hontem, no ,C

com O!;i governos estaduaIS to os os ., nos liUC!,. 6, �s· Wlegand �ensltn 1919 GUllhe!me �ensltn alem de uma retirada, na Salão Buhr,' o jantar ofe· �
o Convenio Nacional de �as exposições Ila! sao Afonso �Iem 1921 Ant?D1o. KleID média 'de 60 milhas por dia- recido pelas autoriàades e

.

iii. ., •
Cezar PIres Mafra 1921 BenjamIn Julio Mafra .

. d j
.

EnsIDo Prnn.arto:», fIxando. .. Carlos José Bauer 1921 José Bauer Tudo quanto o eelXO� povo e aragua•. pelos

os termos gerais não só (, Ouçam dzarzumente Edmundo Carlos Ballok 1921 João Ballock possa dispor para o Me seus el�!"en�os maIs re

da ação administrativa de em I 600 Kilociclos das Gera!�o' Doubrawa 1921 Wal!er_ Doubrawa diterraneo, terá que s� p�esentabv�s, ao Sr.'Ör.

todas as unidades federati 1030'
,

1330 das H�rcllto pell Ag�olo 1917 Maxlmlno Deli Agnolo agora dividido entre duas, Tiago RibeIro Pontes por

•
., (lS I e Joao Jose Bertolt 1921 João Bertoli' . . r d a t1

va!), relativamente ao engl /8 ás 22 horas os pIO
Lamartlni Baatos 1920 Nolteneo Bastos frentes de batalha: Llbla é mo IVO e su

.

recen � �e-

no primario mas ainda da Reinoldo Zeh 1921 OUo Zeh Tunisia Os calculos nazis� moção para jUI2-de ·Duelto

cooperaçã� f�deral para o g�an;!1s da Zy.� 5.Ra', Vito�ino Justino José Pi.nho 1917 Justino: José Pinho tas est�o agora. mais con da Comarca de São Fran-

mesmo obJehvo dLOai(usora de jumvllle>.' Vista. Leonldas C. Herbster,' Preso J. A. M. fusos amda pelo cerco dos cisco.
----"----'''-'----'....;;..----------'--'-.:.;..-........,,;..

.

.__. e5tercites alemães no Cau �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili=-_iiiiii_.iiiior ..

c;:aso.� .
.

. 108414U40
. b «Yorkshire Post- es-

••• • .

Excluai'l1amente; para m�16atias de olhoa, ou/lJit/ba,
.

•

naMa e garganta.' -,

Dis�e de aparelhos os mais modernos para exame dt)
$ua es�ialidade.

Rlchlln. Rua � Principe. Ponp, �34. JOINVILLE

O....etot'.proprietario: HONORATO TOMELIN
----------------�----------------�-----

Assinaturas: Anual er.$ 20,00 Semestre Cr.$12,üO
João Crespo . .,......_.'-

Oficihas é edifició próprios'

Aao XXIV·· JaralDá
.

_

-

....UtuidO 4) Fun.

Waciõifal- do
_asinoPrima..

rio

'eu'deal D. Sebastião
Leme'

Cidade � VaticlUlo, 22
- o sr. Hildebrando Ado
li, embaixador do Brasil,
fez celebrar na BllsiliclJ de
São Pedro súJ�nes exequias
por aima de d. Sebastião
Lgme, c:mleal arcebispo do I
Rio de Janeiro. Compare- i
ceram inum�r9s c2i'diais, 01,soberano da OJdem de
Malta, membros da familia
do papa Pio XII, COI po
diplomatico, dignatarios da

igrejll e da corte pontifical.

ME[)ICO

CIRURGIA, PARTOS, MO
LESTlAS DE SENHORAS'E

CRIANÇAS
DOENÇAS INTERNAS E
TROPICAIS·DOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA·
RIAMENTE NO H9SPITAL.

. SÃO JOSE

AIEIOE CHAMIDOS·.
dlIAl:QUER HQRA

Rua Preso E. f.essua, 20&

,Petrolina Minancora

", :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�I��" l:Êditatâe'se�ÜbÂ\.p� . �� ,:' 'rà� �e.u�.-d,j fol\fti�WA1J�B, da refer!da(�
� ,( q;ref�it ra nici l 'd� �tà�C;nY l1il, 1!tJ'" .! T .....� Iv....lo. "......d..n. . .

_..;j�.'S·l
r

�'� I a2Ão ..
C8� será lev.a-� .;��� segunda pd9ói' ,. ..'., � ,�rírU:BlI j • \J 'lJ'CJU� Eu�8..�u() tzomnrgos UD' .1 'H, JUIZ· 'de nasta pubrrcs. de venda e arr ..�mataçär) 'com (1

a _. "

"1 Su.biltltu!o
em exercHap� no cargo d� .Im;. ® Di-JabRtiIijen-ta legal de ?,O'fJ/0 (vlª,e �ol' centoí sobre eguenmentO$ dopacbados''1 �enE'lftjn� . !'.e.l�.Q clt. �(1�,��Ç�,.,<lé Jfl;h.guá,.E�õdeg�tilllJcrà·,ö�uJ9r de Cr,$�.OOO:OJ Hto·ê·(·p(ß{) valer tf9' ot$' .

.

'.
'I I � _-, ",:. '.'t-.U· �nll},}�: J}.tB.r!��." Br.a�t, q�: f(!rm� as íeí,

\
et�.

..

"
. _ti :"+' 4.00,O=()Q (q9.atro mU:'eruzeitPsT. Assim será: o- ref� : ' ,'.t ..

'

•

l. , �.a. ß� '.'c' I.,,;,)'��·; "Façú tiu.béfitios q?le o prese�té -e'dItIft.de-·� Irido bein.i,fi',t�mattrd� por 9._aem �s del.': e·maior
'. 4.?Q� - Velldl FrâAc�eO�,l;:enzl � Req';ler H-'.

""' {�i, . gUDd,ß. praça e arremsteçäo, c_om o._p�az� de

(eZjlRnrce ofe�er, 11'::; �Li, b.ÔTlt�·� lug�r aeillUl' mel!!- �çal9. �.ccert-D fr,ente, c_ J�)i l06!',.á .rua .. Mal.; iar: :�';J�., til (jlq> días V]f�m �u d�le �oDheCllne,nto hVJiä.t-e�, q�e ClQ'nsdo!il{ podeu.dr) ; m�smö:, Ele.r ,exllmin!:ldp po:r DeodoFo� FéflS6('�, lG!lsJlU�� te�l�" e, píntu-,

,Ji'Y.. 4 .}� '. f.ll�<&.. �SBe prf)�o ,be de �8er atl-tlQ:u.\tado ��r qu§�, qnem Íi.tei'AssB tiver no d f1tiii�·.ae HSl1S'a, (jn�e �� eS�"í�11ita�� �f@rfda ::e�"rif;n, t{)97 - A'1 . mfu� üßl' e .mfuol la.llc�, oferecer, no oroxímo dia
se acha localísado dito bem. E pera que chegue vista da ínícvmação, -; Como requer, '."_Mt.r��.�'\,./_ ""-

2 de dezembro, as II hpr.a�,� ,m.'t':U�ã, ,0 MroLr�'-I.& ll'{/tic1A ao conheeimeato d'� (.-Idos, @�. passou, ü
� 4.50! ,- �erna.rdo Kar�!9n - Requer li�ença-a

"._ �hora.do a K8,,"",t�e H(J(t�ache.r, D>i c ç�., ....-�e���a I plésenté ed�ltjt que sera F!ixiijO ne lugar de C(J3 C;:Dtitruçau cesce es.ralo� fJ:�nb:e s.ua ,cas� n 932.;lscal q�e C{)llt�� elf!- fmt,.�e ii ,.F,sZ.€'I1Çb �ilmv]p8J, turne ê publícudo pela tmprecss local. Dudn.: e ßI�a, á ..fua, Preso E. Pessoa - A vu�ta da íntorma-,I�. saber:
, I. '"

"'. '
• cl "'� • i�a-8l!lad{l.G'3stu. cidßd� de Jar.eguä, aOE! dezenove, çaü,,, como, ló3q�er.. . r-" 1,) - Um .� .. f;��\) 81t0)10 distrIto \ . .''' HallS::.!, dles do IDf:Z de n{jv�lÍÍbr'} -:!ü alL.! ,js> mil novelli:ltn . 4,?�� - .(jl.1m!lo P18zera --:- 'Rtquer .tr�nsferen .

.

�o ��gar Camipho d"o �re, fazendo freute nas tos e -quare"nia e dois .
..:._ 'Êu:� Nt-!y Frai1c,'j,"€sc�i- CIS: PBr"! J'ia� RudQl!�:FJor�llclO .Ll')ss; tmpost? teterr,a� de �Utl.�;119 :;rllZ!p;6L.D, .fundg;}@;-cGm: !muss. 'Vã"o (j !!iUbscÍ'�'vL ß,iHih.ffido) EjU�-rtlJí D,lMfog6s 11'8. .latl:v.o �erçeDo ß9ffi .1.-500 mU:s2 ...sJ.to rua Dommgos19uem de an'ez�ö :" c,Q�. ,I) lote n. 151 en.::,e té'rr6� Silva, Juiz Substitut"1 ç l-TI exer(:icir. .}) Esta c',;D.fl)r- R aa :�lov8- - A VHlH! da mformação, como re-de _CoIQpa.Dhi� Hoose�t)";4; � Paulçr ,L.ot�sm�nn, ço.m. "m� J �tjg.inàl, do aue.. dou fé :,'. .quer.... ". >

',,;' "". ,; �, '\:11 ,f!.!et}. ,{J-e .'i.74.,.2��. metros gurú:iradolS, avaliado. -em Jaraguà, 19 j,: novemb:o dti 1942. . .4 515 -

J1H'!il.t.,). P'f.
.•.�d),Qt.ti - Rt'qu. t?� transfe-·_,-.-=...,_--,,--.--,...,_.�+A- Cr�\II). �,()OO.OO. ,.' , .

.

�",,,,,' . p.
..' . renCHl plifß Camlllo Uber .h:nnÇ\t.W) relativo terre.CALCEHIN!I\'·, " cujo bem §�n.st�nt� do. �qt�, �í3 avali,açã.? e

,... . . ..

() .:�ov, lvãi) . N .. y Franco.
Q�) com 445.009 m�l:'a2>

.

im.;?, fstradas TNflzinha e
...

. .: _ lauto de �en�Qt�, �e Iol1:1àB aos autö.s' da fel.atida EutaJ.' de segunda pra�
Ilha. prof: MOl;oIj - A vlS.a dd. informaç�o, comoESPyClflco da denbçao. 'ação ExecutIv�� e�J'á' levado eIn 8'egunda ti'\'açaj. .s- ,

..
, requer.

.
.

.

A Saude. !ias creéjl1ç�S' '., ,I <!8 .b.fI,à�a, putil��a de ve,.qd,a ,tr�ffiarremataç.s.() com· o
. ,�Doutf:,.l' ,EdtiJ:�i,) ,Q(lmi�gQ$ ,de. SilV'a, Jui.z '. '4:$16 -, Fr:uwlsco Modrock _ Requer n'8!lSA.nles. e.Y.ltar do (}ue rel).1edlar'l abatIment.o le.gal. de �O % (.Vinte..

por cento) BObf.8 SubstItuty. ;0'111 �xer.clclO, no cargo de Juiz ;t,e dI ferencia seu d'}<;JIDe imposto relativo . terreLo
.. c.omf'lhSI qUlz�rdes q�e os vossos o valor de Cr.$,i 000.00, listo é, pelo' :isl�)l' tetal de reito da com 'U'ca, de .1al'agp-�, ES,tado de Sf:int� Ca- 2.516 mtrS2, sito e�tr'é.dà Viva' Nova e adquirido de

lOS Sejàm sadios, fortes e C tIt 60000·(' ., .

ct ') A �. B I,,'i �'rma dà t�i etc' ,,'

E '1' D 11 b'd Á � .

f
.

.
resistentes, dae-Ihes CALCEHI, .. r,-II' 1, . ."u�:. mI,..! .0 :ßelSCe.� os. CrCZEHl'OS. 8- ..arIn�, F,·'!'\\t, na ,o

.

J , '" ml)O a!i T,l a - VEgta da In ofOlaçäo, comoNA! SJm será o refendo bem' arrematado p.or quem " faço saber. a bdos Ofl que o presente edital requer. ,
.

A CALCEAINA é um me� 'm�tis der � m!liQf .I.arlcfl of,erecer; no dhr,.' hora 'e' de segunda 'praça e al'remataçßo, .com o pr3zo .de 4»17 - WalJernß.l' RabeU!] _ Regue:: tr.a.ns-d��amento' s�ientifícamente do- h,gur ttCiUHl. mC'ncionàdtí8, podend0 o mesmo ser: dez (dez) dias vtl':em ou dele conhecimento tIv� fe.f0!icia seu Dome imposto relativo terreno adqui.�e�s!ita��n��mor���� e� ��: ßxamirwdo· p"J!' quem intef"Bf)� tiver, . _no distrito rem, .qJle find� e8�e prßz:)
.

há de ser. :rrfmataoo r�do de Wene�sia,u Ka'nzler, com 2,50.000 mt�s2. el1!a��o das crea!lças.·
,

.'
de Hausa, ot'lje �e ac�� .1Dcllhssda dlt� bem. E por �()em .

m�ls der. e. IDlilnr lance OLel'eCer, no AltO e�trar!a R�b.eiJ:ä;) Molha _ A vista dlf ,mfor.Alimenta. o( c:�ebrq, ,_t_omflca P&l'tl, cqqß c.he.gue a notWIa. ao 'conhemmento ,de DroxrIDO d!a 2 de dezembro, .áS 9 h!lras �a manhã, maçG.IJ, COmO requer..
.os muscul\:ls e. r:ecà.lClflc,'! OS fados' sé pl15S0U Q presente editaliqu�. será'afixa. -o.s bens penhorados u AngelIca jullanelh, na açäo

.

4518 - Waldern'ar Rebell o _ Requer transos�o�a 1a�i�had��teê'ALCEHINA do' ás' pürta8 10· Forqlqt ;no lugar de 'costume e pu
.

€�ecutlvf$; iji3cal qu�' l10ntra ela move a. fazenda ferencia seu nomé imposto -relativo tel,'reno comdura seis mezes. blicBdo peIn ünprflD&ß;;JocaL Dado e passado nes· Municipal, 8 saber: , 109.423 mtrs2. sito estrfJ.da Ribeirão Molha e ad-Ern todas as farm�cias. tá' cidado de Jlirflguá; aos dezenove' dias do mez
.

" L) - Um terreno 8it<! UD distrito de Hansa, qÚiriúo <ie francisco Büofanti :._ A vista da infor-(:e. noví:.mbro de m'O .'nüvecentos ,e qu.arenta e dois. á,;, Rua Escragnolle T.;lunsy, fszendo !rénte na mes maçãn como r'E'Quer.
.

,
.

Eu, Ney Franco, escrivão o subticrevi;L (Ilàsinado) mil,Rua, trfl,v8ssão düs ,fundos com terras de Joäo . . -. Dia 6
.fiLHA! EdU8r'oo Domingos da Silva, Juiz Substituto em e-, Schwartz, entr� teuas de José Julianellf, e as de 4.513;- Elisabeth Ruysam _ 'Requer licençq.xercicio». EAtá ponforme o original, do que dou fé. Guilberme tlllntsçbl cQm a areß total de lAOO m.e· aoe.xa seu estabelecimento comercial, ã f.lstràd§

.

Todas ,dev:ew; usar; Jaraguá, 19' de novembro' de '1942. '
, I tr-o� qu&,dUdoR" �v!lliado em cr$ 4.000,00

. Garibaldí, secçlio ,-de fazendas _ A 'vista dainfor-

FI S
.

fi
.. O escrivão: Ney franco. I. ,', cqjo .bem constünte do auto de 8vahaçäo e m�Qão como requer .•UXO . I] afln"· ., auto de penhora �� fo�h�8 �dos a.ut�s da. rer�rid8 ,4.519 - Mor,berto �PrieOl - Requer licença. ":' li· . li I I!:dlt�1 ele segunda .praça , ,�açIlO executi!Il, !'terá levado em 8��lHl?,a .praça, cQDstrução mliosoléü:sepultura de Angelina Pedrot..

O D()ut(�r Eduardo Domingos da SlJ-va-, JU'fz'! d� h:af3ta, pubncl,l de venda � ar.remamça.u, COlIl {I ti e colocação respectiva inscriçäQ - � vista da(pu Reguladõr, Vieirà' SU,bstHl.1to em exercicio, :lo cl:1r�o _dê. J!liz �e Di-I ab'atImeqto legal _de 200/� (�lilte p,Jr, ce.�to) sobre informaçãö, como requer.A mulher evi,tará dôres relto d80 comarca de JareglIá, Estedo dF: SSr!,tll' Ca lo. �lor .da av�hução, 1st" é, .pelQ v .. lor ?9 cr$ 4.520 _ Ewaldo Hornburg - Requell licença,Alivia as cólicas uterinas tarln.8, Bl'BiliJ, n.a forma da lei, etc.
' 3..200,0,O.:(tr.ez mIl e duzentos cruzejroE). Ass�m ee- estabelecer.B€: com alfaiataria á eatra.da Rio.CerroFt;.çQ sabe!,' aos que o preseoté" edHal de se- rá o .referJ,do bem �rrernatad? pOl' quem malS d�r I dp.JP, idem.

'

gUD4.�. praça. com 9. _prazo de dez (10) dias virem e ma�or l.ance oferecer, no. dIa, hora. e lugar �CI- 4.521 - Hilal'io BODa - requer transferenciaou c1ele conhecim"ilQtQ tiye:rem, que fiÍldo esseiiNi-: ma menclOnad?B, p@dend? o; m�8mo ��r �XamlD& para. Ervino StratmaDo, imposto r.elativo 8ua bar.
Z(! ha de ser' arrematado por' quem mais d-er e dOr" por .-quem: lDterß�se tl.v�r. D(J distntu oe Hansa, bearia á estraQa Jaraguá - A vista ti?> inform&maior Jance oferecer, no pröximo dia 2 dezemhro, onde se acha. !ocallsado dlt? bem. E para que ção, como requer.
as lO (dez) horas da manhã, ás portas do Edificio chegue. fi D.QtlÇl&. a� .conU.eC!mento �e ,todos, se 4.523 -. WHly Stetnert - Requer transferendo FOl'um desta comar ca, o bem penhorado a 'HuI passou o presente edlt�L <iue será .afIxado no ln- cia seu nome imposto relativo terreno com 233.700da Koenig, na ação. executiva figcBl que lhe mo- gar do costume e publt�ado ,ela Imprensa local. mtrs2. sito estrada Itapocú-Hansa e adquirido de
ve 11 F'.lzenda Municipal, a 'sIlber: ; Dado e p�sado llßeta clj�de de·Jaraguá,. aos de Severino e Delfino Demal'chi - A vista da infor.

. 1.) Um ,terreno sito no distrito de Hansa, fá· z.�nov� dIas do mez de. novembro �e mI! nove- mação, como requer .zendo frente com 30 metro�' na rua Sete tIe Sefem· céntó3 e quarenta' e dOIS. - Eu, Ney Franco, es- 4.324 - CIl.Pmelita de Araujo - Requer !ilva-'bro fundos :com 30 rD.('>tros 'com 'O Rio Novo entre cr.ivã.o o subacrevL (assiQsdos) ,.i;du8.l.'do Domingos rá de �Habite-se, para sua casa. sita á rUa Mal.Encontra-se !;'!m toda ter�as de Clara Bahr e Leo Erschwei1er �om a da. Silva, 'Juiz Substituto em extifcicio. E�tá coo Deodor� da Fonst'ca., tundos - A vista da infor-parte . I area de 2.700 metL'os qut1.drados, avaliadb em ... forme o original, {lo que dou fé. mtlção como requer,Uc DNSP n. 67, de 1915 Cr.,$ 5.000,00. I .. ,Jaraguá,.19 de, nuvembri_' d.e 1942: Dia .6-10-1742
-::::::::::::::������__c:::l!::::j�o:._:::b:e:m�c:o:.:n::B::ta::n::t::e:._::d::.o:_. auto de ayaliaçlío e O e8�rivão: Ney fraIJco. 4525 - Mario NicoUni _ Requer baixa im.

posto Pb.YH 1943 eeu 'carro particular. - A vista
da inlormaçãs, como requer.

.

. 4.526 - Anselmo Rocha - Requer t raDsfe·
rencia para EmUio Benthie�, impostos relativo seu
terreno com 625 mtrs2. e casa de material. sitQS
Rua. Mal. Deodoro da Fonseca, esquiQ8, rua RIO.
Branco - A' vista da informação, '�omo requefJ.'

4.537 - Ross GOD:;a.lv8S da. Cô'nceição ,;Requel' trs.Dsterencia para Mjgue] d� Miranda Cou �tinho, imposto relativo terreno com 2.380 e casa
de madeira, sitil Jaraguá fundos. - 'A' v-fsfu 'da-
informação, como requer.

.

4.528 - Vergfnia ·:picolli _.:.. Requer ,transfer
rencÍH\ seu Mme imposto relativo terreo'O com
13.300 mtrs.2 sito a estrada Vila Nova, adquirido
de EmUio Dallabrida. - A' vista d� informacäol

Dfa9
4530 -:- Ricardo Meyer" - Requer t'i.'ans1e ..

rencia para Herbert Marquardt, imposto relativo"
terreno com 107.765 mtrs2., sito estrad� .Jara'taca.
A' vista da inform3ção, como requer.

.

4531 - EH Bachmtlnn - Requer licença:
construção mao8oléo sepultu\'a de An� B.acJ:lInann,
iqhumada cemiterio Rio dn Luz e co�ocar r'e1ipe·'
tiv,a inscrição. - A' vÍli!ta da informa9ãp, �om-o
réquer. "

.

. 1,

4.532 - EU Bachmann - Requer liceD(Ja
cODEitruçäo maosoléo sepultura de Andre'a� _B!lc�
mann, iohumado cemiterio :aio da Luz e colocar"
f 6spetiva inscrição. -_ A' vista da informação, oÖ·
mo requer.

A533 - Vitor Raduenz �- Requer baixa im
. posto sfagiota Beu credito hipotecadO- de 18:000$(1 .

A' V3stà .da infl1fm'_'çäo, coiop requer, .

4534 - Amaudus Lundbeck ;- Requer licen.
, ça' eúnstruçäo niaosoléo sepultura de Antonio Lan.
ger Ka rger, inhumaJ o cemiterio ç_lda<l�. e colooar
respetivá inscrição. :-;:- _A' vis�a da intorrul1çäo, co
DlO requer.

.

4.537 - Arnoldo Sunett - Requer transfe.
rencia para 8run-:> :Patsch, imposto 1'E�181ivo terre
nO' com -1.800 mtrs2c. sito estrada 1t8pbcú, zona

8tibll�:baQ.a, �'.A"A!i8t�.da iiIformaçã�, comO requer .

I Iv. Getulio Vargas,.i.146 CASA SONIS Jarauuá Sla. Cilarina
. r�nci!·5;:r:-J':J::;:::� ki�!:ll:- i����:r !��:��e�
.

terreno com 71.250 mtrs2. sito estrada Rib, MacucoI Propr .. FRAt-ICISç:A BUCH
'Grande __ A' vista da informa.ção,· como requer.'����������������������������� 4.�9-�nrl�eB�ol� -.���rtrnn.I

-

,retancis para João Franzener, imp{)sto rélativo
H iêrreilO c!}m 25}OOO' mtrfll2 ,sito estrstla jafaguá -

A' viita da informaçAo� CQWº reqllsr. I

• rr? ;,,;•. �' :; ..•. '4540 - Jo$..o FranzeDBf';"" Req:�r tranare
Cosinha de la. ordem·.-r Campletos �eryiços de restamante ..;.' Buns quarto� renda' pa.i"� 'Eléió ,StlDgbén� Imposto relativo ter-

.

'

'. .
' :.�: ,'" .'.. .'. ti ;,

'

.

1'6 �om 50.000., m}I'8�.,� s!.to, e�t8da· .TB'l1'guà - A
ijreferido pelos srs( viajan:�es - Rua 'M�t·'·Pepd?ro. """:"i·t{rop : Ervi�o Reinhdd ,vi� � d.a if:lfurm�e�,' qül!0 I rel�. "

AVÓ! .. MÃE!

Emprega.�e com vantagem'
�ara combater as irregula
ndad�s das fuitç·ões. perf6-_dicas, das sr.nhOi·HS
·É calmante e regula
dor ces&as funções
FluxQ - S�datina

pela sua çomprovada efica�
dli .

é muito receifàda. Deve..

ser usàdl-l com confiançà
Flüxo - Se�datina '

Dr. W'aldemiro Mazureehen
T.'RAJ'}x· C0.M ELEGANCIA

A'PRUMO
'. Medico

Cons-uHoriÖ' é residén:ia: - Rua Mal. fo.Peixoto, 152
, ,

Procure
,-

I ,..

Atende chamadps a qualquer hora do dia ou da noite a Alfaiataria Torrens
PEITORAL DE
ANGICO PELO..

··TENSE
o ltonrado guarda·livros da

companhia de ..Seguros Peloten·
'

se. cidadão conspicuo e I!xtre· ..........

moso.Pllf dê numerosa. família,
o sr.·Horaci" " '(ietra da" Cunha,
adepto ferventt: dö" PEITORAL
DE ANOICO·,l?.I;LOTENSE.:; "

Não. é um atestado gracioso
o que se vae 'ler. Ele represen
ta a opiniãó sincera de ,.mi,nha
parte quanto ao PElTORA:� DE
ANGICO PELOTENSa tenho·
o sempre em casa e uso d'ele
com toda a confi�pça por ter ha
longos anos observado nós q1eus
a iUa ação, energica e quasi iii·
faliv.el. Nos. CaSQs. de bronéhitês,
de resfriad�s, tO$isês, coqu�luche,
etc. que são tão. frequentes, nas
crianças, sobretu;o,;. ii' ação do
PEITORAL DE AN'OlCO PE
LOTENSE sempre se tem feito
sentir de modo efitaz ti i'âpido
'na� p�ssoas de minha familia.

.
Assim lexaratla' a minha 'opi

nião sincera e traduzindo a rea·

Ij.dade dos factos inumeras v�.·
tes constatados, aconselh'l a to·
dos qúe em éasos semelhan�es
não deixem de. recorrer a· tão
energieo preparado.
Pelotàs"- Horaci(J V. da Cunha
C.oQJi!Jllo este atestado Dr. E:

L. ferreira de Araujo (Firma re·

Conhecida.) i

Lic�nça N. 511 ,de 26 de M��" .

ço de Í906.
Deposito gc;ral: Laboratório

Peitoral de Angico Pélofens·e
Pelotas - Rio O. do S,!,)'.

Vende.-se em toda a parte

&ta já bem conhecida casa de 'ármarinhos em geral, está rtais do
que ·nunca. 'apta a 'apresentar a sua distinta clientela

'.

b mais variado sortimento de:

Roupinhas' para criàhças� .Roupas qJancas, Roupas de càma e mesa,
Cortinas, Stôres,' Mosquiteiros, . Pingentes· e franjas ·para cortinas,
fit;:Js de: seda, selim, veludo, xadrez, listada; enfeites para vesHdõs,
Rendão, Rendas, Botões, fivelas. Broches, Brincos, Colares,- varia·
do sortimento de' botões dourados. Meias, belis5imo sortimento de

Milhões
,de pessoas tem usado
com bom' re�ultado:' o

popular depurativo,

ELIX IH 914
. (_,r '.

. .

j .

, Gravatas; Linhas, Fios de lã, Riscos e Panos riscados e muitos
oÚtros artigos do. ramo, inumeraveis.

I
!

A sífilis :UaCl!' todo O·

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

Ossos, Reamatismo, Ce
gueira, Qu,<lc;la do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz es
individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular"

depurativo
çlixir914
Inofe,nsivo ao organismo.
Agradavel como um !icôr.
Aprov<i.do como auxiliar !'lO
tratamento da Sifílis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P., sob o n.

26, de 1916

CbBREM�SE BOTÕES CONfECCIONA·SE PLISEE
._--------

Sómente afamá ccnquista,
Com louros mil, verdadeiros,
A comp�ovada exelenda,
Do bom Permento Medeiros.

'CASA SONIS
Bifouterias - .perfuma

{ias, Artigos para presentes.

Ru

como requer.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'I CAPITAL S�SCnlTÖ ,E REALIZADO 6.000:000,00
I'akica§io de Eerramentas

. ,

Alricolal
Ségas rotativas para arados

,
.

"

L�ssm81�n

, . Rua Marechal Deodoro ,da Fonseca, 183

Jaraguá'.' ,

de i."OBERTO M. HORST
qu e dispô" de maior sorimento D3 praça e oferece

seus artiges á preços vantajosos
Rua Mareehe Deodoro, 30 Jaraguä

GinaSlO
Vende-se

É UMA DOENCÂ GlRAvfSSIMA
MULTO PERIGOSA "ARA A FA
MÍUA E PARA A RACA, COMO
UM 110M AUXIUAR NÓ TRATA
MENTO� GRANDE FLAGELO

USE O

,
Um bom terr. no, com

"18 1/2 morgos, com bem-
feitorias, 15' minutos dis

I tante. da vila de HHns1!.
i b. tn:kr com Lauro C.
dlunk, Hansa

Rua. Com. Araujo 11 176 - CURITIBA - Paraná
Estão em Dieno funcionamento as aulas de
admissão á � a serie do Curso Fundamental

Nos 'mezes de Dezembro e Janeiro 2" aulas destr
curso são GRATUfTAS. E

Faculdade de Comercia do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Peçam demonstrações aos Distrtbuidores.

Carlos Hoêpcke ,S. A.

A SíFIUS SE APRESENTA SOB

INÚMIõ:R�.FORMAS; TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINH.AS

Fiscalisada pelo Governo F�rleral

CURSOS: Propedeutico, Perito Contac'or e Au.
xilisr de comércio. In tunato e Externato

Matriz: fLORIANOPOLIS
FíSTULAS
ÚLCERAS

ECZEMAS

FERIDAS

IJARTROS

MANCHAS

E' 2 pernada idea

curtA T@DAS A&
F E R i DAS, tanto
ntún'i1r:'iS cem de

'oito elementos tônicos.; .,
.

.

Arseniat», Vanadato."
, ,

'Fósforos,' Cá:i::io etc:

\faNICO DO Q;ÉREB{(O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ComÍ8110 de t-;-belamentOi -.-a..,ü'.vC.u;'..eta�',:'
•

•

A

•

•• I Abre ctf�(iíio sí,plementar e especial Artllr Mueiier, I!scrivão e O CJ" -" �., -

�abelamento. de Preço� de qeneros de pnmeira nece$-. O Prefeito }l�icipal de JaTsguá', na conformidade fj�al, do Reg),stro Civil dQ L .

•
.sidade, emvíger aparttr dc dla.23denov�mbrode lQ42'ido disposto no art. 50, do decreto-lei n,1.202 de 8 del,Dl�ttlt_O.tÜI. ...omarr.a" de�Ja�- �"'-:':r-'\n: d'e ca.�cu;tios' ,

em, diante, nos",erimetros urbano e sub srbano dos b 'I d "S'!tQ'
.

• ,
. guar Est�do de, Santa Latim- �� ;>.f' . a rt e.. � � .

.

, na, Brasil, ".
....'.dístrttos de ]ataguà> e Hansa.

\
'. DE:ÇRETA : I', •. , Edital n, U27. "

Praia 1�0�0 ?j.O .'11l:,e 'fi u s<iR�qJ,:? Jfq,o; m·ato. anti9,? Tal-Atacado Varejo Art. I. _ Ficam 'abertos, por cöttta do saído do, Leopoldo Beninca .� Angela .: vei li forma. de t.erllpe_rar, �enh,a ewlutdo, como tudO. neste mun-Açucar refinado, qüilO Cr. $ 2,20 . . '.

d
..

de' .

.. -

à i1.olllelín, do, A, raplli;Hu.la.e,o .1l7'aslho. te'IJ�. ape:nas oPfj,rtu'lJ:.tdad.e ..
de tra-Açucar cristal, quilo 1,8!) exercicro antel"�O! e (I :u:�rçICIO �. afr.l'CaOáçao .0 i Ele .selteíro, brasíleíre, �vra- ze� á vJJga,para aeleitfl ®'f: apr�U1.dor·�, o; c�'do t�tur�do.Açucar mascavinho, grosso, claro, quilo 1,00 corrente eX,erClclO, os seguintes credítos :

1 d.or, nat,ura� de Arrozal, Blu,me- ,fel,to sopa
..
E re2 bem, em aprom:,tar a, oportumd.ade. 0,.. prattnhoAçucélr mascavo, "grO&80, escuro, q�Wi)

.

0,90. SUPLEMENTAR: .

nau, domiciliado em ;oinV!le e to� o e t o u da festa de
.. tfoml�C?, �"os aprtc��re.s, por suo:Alcoo! de 40', sem casco, garrafa 2,50 de C,·r.$ 248,0,70 _:: (Vinte é quatro mil �� oito resjd�nte. em joinviie, nascido'l vez,' apro,lJeztaram porqu,.e JCf' vã9.ra.rearUlo os

pr.at�nhos,. r

'.
Arroz de Ia., quilo Cr. $ ssoe 1,70 ."

" .. ,
. fi tavos) l·'a.,'s dez de Abril de mil nove- . Houoe quem por mms de uma VIII<: fosse. nasopa : E cOU-Arroz comum, quilo .75.00 uo cernes e dez cruzerros e setenta �een avos -, para -nt "

d
'

.

,

do filho I sa que nem sem·nre .sucede Ma.s não f'altcwam cascudos ... O «lia-.
...

5,00 f .

f bsi d
.

t· d t
- . cen o. e ezesers, sen I '1' r',· ho

'Banha colonial, quilo '4.50 re orço, pera orrna I! arxo, as segura 'S otsçoes :
Ide Genuine Benínca e de Ma- POCt". e o .Jaragud. estão cheio« dele.s: De todos os taman s, aBatatinha, saco de 50 kgs. 16..50 0,40 0,22 1 - 4 Aquisição dei; veículos, mo I ria Beninea,

,

. pele e.sc�'ra, quasi 'negrq, pouco. co��idativa, , .

Café puro moido, quilo , 5.30 6,00 veis C utensílios> .Cr.S 6310,70, Ela seu-ira. t,rasildra, hh:rado. .

E �Õ ter corayétn para zr Tlsga,los na toca
.. 1.odos.a4 C�8-Café com assucar, quilo

'

4/70 5,50 023 1 <C t... d ;.. 1 1
ra, 'natural ce . jaraguà, domici- cudos têm a Sttà' toca. A ·carne, segundo os entlmdldos,

..

e muztoCebola, quilo , 2,uO .• ...us ..�o e y ... lcu os e ,e - fi
. liada em t'!<tt' distrito e residen- boa. O que conrirmfZ o velho axioma: _- a,� apG;renC'lGs enga-Charque de la., ,quilo 5,50 . serva�o de moveJS e

te em ]araguà. n.!scida aos pd, nam!'E enganam, mesmo. Mas O,y ca.scudos �v.s rUts�têrr: a'�ar-Charque de 2a.:quUo .

5120 ut;',?ßSllloSll, Cr,$ 6.500,00 I me.irc d ... Junho de mIl. novecen. ! ne branca I! saborosa. Anda� por �i, em �Q.lal?s, e sao t;e��ldo8FFaarr!nbhaa ddee 'mtrigod" qUilOdP 1 co
.

"5 k
'

2"' 00 01,67°0 821.1 «OptT&rlOs
.

dos serviços , I tos e virile e dois, sendo. filha i a pouco rT.t1.enosd det· ubemZ c1'Uzteli"o. .ilinde, nac foram valoTtsados10 an loca .. a, sa ;r gs. , '2;)0",00 .,1,60' d t' d t". C $ 700000 de Aniomo Tornelin e oie Apo-! nem cons am o a.. amen o.
.

farinha de mandioca de 2a. saco '55 kgs. v
., Me et-: !a, ads e pon _s r..,

lonia N!oser rometin. ! Ha outros p�lores ... Anügamenie apanh<,wa,m:se cascuàoelsfarinha de rriHho saco' de 45 kgs. 25.00 0,70 i 8.23.1 _. c a dllli e consumo p. 'l" 23-11-42
. nas e.scolas ... de graça. Valiam meno.s df) que wJ.e, na,!u esfeijão preto, quilo'

.

0.70 O serviçQ de estradas e I aragua"

I tempos em que os alunos ti1iham"itma palmatoria de czn'Co furos..Galinha, quilo 2,80
pont!"SlO Gr.$ 5000.001 ",

Edital n. 1428, Tudo tem o .seu tempo. Amanhã ou depoi/" como ar arte cu-Linguiça de carne de porco. quilo �,SO -. , Sttfanv :.)chr:am('wski a lucia linaria, como toda.� as artes evobw, pode algum amestre cuca..Linguiça de 2.a, q,uilo �,OO Cr $ :L4810,70 Avelino. , . se lemb,"ar de fazer. por exemplo uma maionese de cas.cudooManteiga de primeira, nata doce quilo 9,00 ESPECIAL: Ele SOlteiro, brasileiro, lavra- I E telo-êmos cem por cento valori.sado I FI igorificos encherão (JjJManteiga de segunda colonial, quilo 7,00 de Cr.$ 48.870,00 _ (Quarenta e oito mil e oi- �or, nállral de )ar�g.Já, do�ici- 11 inarf!e,�' do� nossos 1'ios e a carne branquinha. do cas�do �ãQMilho, quilo 0,40,,) 'J' t Ob o'd . hado em este dIstrito e resiOen-. serv�ra malS pa'ra sopeso mas para pratos mats altos. dtgertdosOvos, duzia 1,40 toceütos e setenta cruzeiros,., - aSSIm (. IS ri U I os..
te érn ItapoclJsinho, nascido aos! por estomago$ requintades. em jantares e banquetes da alta 1'0-Pão de trigo: c para pagam�nto de dOIS terref\o�, I vinte e um de Agoste de mil' da Tudo tem o .seu tempo,a - de um quilo 1,70 consideradoE. de utilidade' publica, ! novec_:ntos e dez, .sendo filha I Aproveitem. pO'r ora. os aprectad(n'es de uma sopa de cas-b _ .. de meio quilo 00,.90S'v' destinados á construção de um;, de Joao Schramowskl e _de Con· !

cudos. Amanhã. pode ser tarde.
". r,

C - de 250 gramas
. '. d' II �r di> 4000000 standa W. Schramowsk!. , GIL VAZ.d - de 100 gramas 0,2'0 I praça -pr Im

. , ,

.....� . , Ela solteira, brasileir�., lavrado-I .e - de 50 gramas 0,10

I
cpara reforma da cadela publrea Cr.S .8.000,00 ra, natural de Jaraguá, domiti- V:. � -' f'lh d'Sal grosso, quilo 0,70 ceamo aux. á bib1ioleca do Forumll Cr $ 500,00 liada em este aistntJ e residen- ANl ERSARTO::, i cSao Lt1�z. e .' o o S?U.,Sal fino, quilo O,BO «para as despezas com as trans- te em Itapocusinho, .nascida aos Aniversariou dia 19 a me.,

doso maJor J_uho Fffrem·.Toucinho defumado, quilo 5,50
f

.

d "
. sete de junho de mIl novecen-·

lb f' h'
- Amanha faz anos oVinagre, sem casco, garrafas 0,80 erenclas o� terrenos äelma

tos e vinte e um sendo filha de

1
nma A a, II '" do snr.

A t R F BartelSabão, caixa grande, pedaço 0,40 referidos Cr.$ 370.00 José Avelino e de'Cecilia ßuccio. João Béiloni. I snr:rl �gus OI .

"d' de
'

Sabão, caíxa média, pedaço 0,30 Cr.$ 48.870,00 Jaraguá, 24-11-42, - Dia 23 fez anos a se
I reSIu.enS e neds iI_. fC! �a d'eflueSabão, caixa pequena, pedaço 030 ..

h
.

L' S f'"
- egun 3 eIra .

.

L E N HAS' I Art. 2. - Este decreto,lel entrará em VIgor na' Edital 11. 1429 n oflla ea prette, I ua i, d t. t licia do sr Ve-Lenha picada de primeira (bracatinga, la- data de sua publicação, revogadas as disposições em P�ul? Gonç�lves de Araujo e do snr. Eduardo SprottE,: a. a. Q UNa, a'l . h"b:' t;-ranjeira, cambriuna e camboim) m3 1400 t' Adehlde AraUJO. de Parat;' I D1lnClO [ ICo UZZI, Gt I ,

Lenha picada de segunda, m3 . 1100 con rann.
. . . ,

em 1 b de no-
Ele solteiro, lavrador, brasile i- C It'

I
pografo.Lenha picada de 3,a (restolho de serraria) m3

7'001
Prefeitura MUniCipal de Jaragua, ro, natural de jaraguá, :lomici-

-

.. omp' e ou malS Uf!llenha em acha, de primeira, m3 H)'00 '9'embro ds t 942. liado em este distrito e residen, natr.llclO dia 24 a senhcn-
Lenha em acha, de segunda, m3 7'00 f!SS.) LEONIDAS C. HERBSTER te em Itapocusinho, nascido aos ta Oda Palma Moreira, gra. VIAJAN'l'ES,

'" RENATO SANS primeiro de Fevereiro de !nil no- cioso elrmellto do nosso I . n' ,_ �

•

. ALFREDO MOSER vece,nto� e treze, sendo. filho de

I
set r. filha do snr João: VIaJOU ate a ccpltal :1?BenJamm G. ue AruuJo e de .

." Estado, o sr. dr. Tiago RI"3,30 Aguida M. de Araujo. Romar!o MOrEIra. mspetor b' P t J' d Di-Portaria N 137 I Ela solteira, brasileira, lavrado- f do ensmo. e,lro on e.s, UIZ e

. . . ., .' r�, natural de j�ra!!,uá, d0!lliéi- _ Quinta-feira, db 26, relto remov�do para. a co-
2,70 O PrefeIto Mumclpal de Jaragua, na conformidade I hada em este dIstrito e resIden I festejou a pa"sagem de I marca de Sao FranCISCO.

do disposto no art. 5. do Decreto lei n 1.202 de 81 te em Itapocusinho, nas�ida aOS I
.

t I"
"

W It. I'
- Regressou hontem deJ 50 .

9,
; 21 de Dezembro de mil nove, I seu na a ICIO o sr. a er

" n R' d J-, de abnl de 193 ,
. centos e dezesete, sendo filha (Harnack, comerciante esla Stl? viagem ,,,o I? e a

O iJ s e r v a ç õ es, �. A carne entregue a domicilio. DESIGNA RAl!L RUMPF, para respo�de�, lOte· de Jesé .Gonçalves �e Araujo e I belecido Wl estrada Ilha da, neno, o nosso �lretor sr;poderá sofrer a '!lajoração de sómente 100 reis, seja qual for a n?�ment� pelas funçoes. de Zelador do. Cemlteno Mu- de Adehm: de AraUJO. I Figueiia. 'Honorato Tome.lm, que 1"11sua quantidade. E vedddo, porém. o acreócimo nos preços a ti- mCIpal, sede, �ago em vI�t�de do faífctJ;nento do

a�-I Jaragua 24-11-4�. II ._, Ainda dia 24 fez anos i esteVE:, em serviços destatulo de preferencia, encomenda �ntecipäda, etc. carregado efetlv.o, com dIreIto aos vencimentos cansl Edital n. 1430
"

a s"nho�.a Odl'll'" Leopoldo folha,
.

Na venda je carne deve sei aten:lida o peso maximo de .. "

Pt'100 gramas de osso, por quilo; o cont,a peso deveráserdames- gnados em Le�. I Hetberto Rahn e EleonoralVieira professora do 0'!t1-
- assou P?r ,es a CI'

lna qualidade. COMUNIQUE-SE ,Hamann,. . po es�olar cAbdol1 Bati;t�1I dade, p.lra JomvIlle, deA Comissão pede ao publico que telefone para o aparelho Prdeitura MLnicip:�1 de Jaraguá em 19 de OU-! Ele, soltwo bra�t1el�o la,v:�dor I D'.
.

d
"cnd� já regressou a Fio.n 2') d CI' d lqu t g

. _,

t t b I 1 2 'I natuial de jaragu?, aomlclhado, - la 27 VlU passar I '

l' . d Oth
' " enun a o qua er ralls ressao a presen e a e a e que tubro de 91i.

e residente em este distrito nas-! mais um !'nive sario o sr nanopo IS, O sr. r. onexija, sempre, quando efetuar compras á vista, a cnota de compra» ass.) LE0NIDAS C. HERBSTE,'< eido aos sete d.e /,bril dI: mill Geraldo Hr.:!mai:ín de Han �a. qam'l d' Eça, c�nsultorass,) Leoniàas C. Herbster - Presidente
novecento� e vmte e um sendo I 'JW IdlCO da DelegaCia F,s-

.

La..tro Belo - Delegado filho de Guilherme Rahn ê de I 58. " �IEuzebio Nunes - Delegado DR REN ltlTO C1tl .. 7IlR 1il Ida OUo Rahn. .., - AlIlda dia 27 fez anos j
Ce, "

•.
'

,-João Batista Rudolf - Delegado - .l1l .l1l1..... .l1l.na. Ela solteira brasileira lavrado-lo menino Julio Ferrei;a ,- Ja se encont, a ,-ntreJosé E<tevam Arruda - Delegado. Diretor médico do «Hospital São José» 'ra natu,al ,1' J�ragllá. dO�)Cilia'l aluno (;0 grupo escola�' n?�, de reg,r�sso dI! s...l:Iti
O

-

MIt" s d senhoras e
da elT! este distrito e re.s!dente I ' I vlage�·, a CUritiba, o snr.pera.çoes - o es ,a. e '.
em RIO da Luz. sendo filhade. . dr. Renato Camnra, df'rêcreanças - Partos Otto t-hrnann e de Berta Ha-, Edital n. 1431 It d H � 't 1 S J -e'mann.' ; Pedro Mafaoli e Etelvina da or O O::'PI a . o� , aConsullas no iiospital e no Consultorio. Atende á chamados, Japguá. 24-11-42. 'Silva I compmbad' d,; sua exm'a,

�����������������������������������I Ele wlt�robrusilcirolnrndor esposa.Con""orreo""ia publ.·""a para a venda ;--' LF)sm&ti!li. -�iW1!31!!!!1!� natural de Brusque, domitiliaáo
.

.. .... I ! em este distritu e residente em - Chegou a esta CIda.de um imovel com o prazo de 8 dias I ; Itapocàsinho na�cido lIOS oito de, Em visitJ a pessoa<:: de
, de jun.ho de �li novecentos, e sua famili:!, r nOSSG dis-I. - Faço publí ('o, paf'P. (} �conhecimento de

I I dezeseis �endo filho de AntOnIO l' t. . d
.

quem interessar P086".i, que se acha aberte , com

SEDAS IH. Mafezoli e de Terza M"fezo- un O conlerranec, pa re
o prl'lZo de oito (8) diF.S, a contar desta 'data, fi. r

. li. Ficlt:lis Tomelin, coadjutor
concurn".(icÍR. publicu pfi.ra g demoli�äo e venda. S'EDAftö,

.

s' maIOS Ela solteira brasileil'H lavradora dn p';loquia d'" S. S. Trin"y

,. natural d�, Ja�agU,á. d�mic)liada dade.d(· illlllHrle.I da CaSi\ 11. 47, .sita á 'rua Pa.dre Fr8n�
em este ulsmlo e reSIdente emkeo, O'2.:IC& cidede. Itapccusinho sendo filh:\ de fe-

H. - As pl'upn�t.'tg deverão ser· entregues liciano di! Silva e de Francisca' ENLACES
Mafra da Silva. Ipur escr-itG, em envelope fechado e rubrlcad�),
Jaraguá, 24-11-42 TomeJin B

_ne8t ... Pi'ereitUl'&, até o die. 5 de dezembro p. ViD-j acaba de receber a II PADRÕES EX II . emnca
düuw, ás 10 horas, eontendo ainda es documen

.

I'
faz saber que compareceram I Realiza-sr hojP, f;m Joiu-tos c0mprovBotes de sua quitação com a Fazenda

II CA\...Jr"'A BYLAARDT I ClUSIVOS. I' o cartorio, �xibilldo os. do_�u- villa, o tnlace: civil e rdiN' I E IM" I I i t:"""\ mentos eXigidos pela le� atzm I, ,,- 1 '

A I
aCIC'n17., ,�ltaà!111 e :J.umclpB, pe os mpos os de

(!] de se habilitar"m para casar-se

I
glOSO �" �,.ennorrta nge,

avido· Í::wIUr,iVf (18 da ·'·[·nda, procedendo.se 8. r.ber
I O Paraizo das SEDAS e es' T A MO PAR I A I I . A1'tu�' ]jt[ull�?' .. TOf!lélm, ftlh,J do .casal An·tUrt.-I j"'8 mesm88 co ID8§mo dia, ,ás 11 horas, o.ID r L, Oflcul ao Registro CIVil

'1
íomo é' Ap, j'1tllél M08;:rpres�nçft dos prr {\nnp,ntes

OU,'
seU8

representantesl TECIDOS FINOS MODEKNA t� i Na mcsa farta de docl:s, TomBlin, proprit:tarios nes-íega18. ,
"

"ARIADI""SIMA 1 Gritam meninos bregdfüs, I ta cidade, corrt. o jovemIII. - Ao nN:l'lonento que a�re8e!J.t8.r a me- x::::;:I \i:\ .::'.. , Daquele! Daqlltle que tem, . L',opoIóc B::ni:1ca. O atoIhof proposta SeI'cl í'eH<1i, ,por OtiCl.'O a devida co- II Não se esqueça: Em sejas tê tecidos finos ffl i �om Fermento Mcddrús. !.religioso ter,á lagar na 0;1-muoicaçao, medHH:lte a qual e de.ntro de 24 ho. encontrará o m a i o r S O r i í m e n t o na SEDAS LISAS i I tfd�al do BISp:..do e se: ã

las,'
deverá depl)gitBl' a

ImportaDCl,'
8. equivalente,

'I DE' TODOS OS IPrO"b I-�a-o ceI- br.Jdo. oe!o re�mo. pana ContH.dol'lH. MunicltHlJ. para, em seguida, Tece'l
CASA BVLAARDT • O pal'aizo das

1.!1\ � d!6 Fldells lomelm,ber li devid3. quiteçAo, obrigando.se, outrosim, o 5 E DAS e T E C I O O S F I NOS PREÇOS I R b t M dtprOiJonente a d"m:Jif e relil."b.r o material da su-
.

o er o, arqusr. Mueller • Neitzel- t

Joinville. Ib t � t Ipra referida case, dentro Qü prazo. a Sel combi pro e ermmantemen e. •

nad'-'
i!!!0fIiifAI!"'''--_ Wii'!ãiI a IJcssoas extranhas a I No proxl�o dia 3 delU 'J'.

__._ -- -- -

dezembro fera logar nestaI�. - �

prefe!tur.
ti se reserva o direito de

r������������������� passage� ou entrada n�s cidade o Inlace da stfiho::-egeitar toda tI qualquer proposta que não CI)[l- � terrenos de sua propl'ie- rita A"�ci Dorott'a MUl''Her.tlulttif os se,us interesB<:'8.
.

End. Te���i�O��MAlA> I dadé, be� como nos que Wh'l dr) snr. Arthur Mml-Prefeitura MUllieip�l] de Jal'<'lguá, em 28 de

I
BORGES, RIB�IRO,

�,
arrendou da Empresul.. Ier' d·' s�a exmtl. esposa,!UoveElbro de 19-t2. A. B. C. S.a Ed. � Não sc íeSTJOnsabílisa! COl.n o lov�m Be�toldoLfwnida� Herbster, Prefeito Municipal. ===== f:..' 1.N�ltzel, (jo comercIO de

CAIXA POSTAL n, 34 � pelo que p03sa acontecer Blumanau. e filho do snr,
.
Decreto N. 48

I
Rua Manoel L. de Andrade, 14 � aos, träns,�ressores. .\ Eduardo Ndtzel e !lua

O Prefeito Municipal de laraguá, na conformida
.

TELEfONE n. 155 � ]aragU3, 28,11-942 I
exm3 f'sposa.

de do dispoo,to no art. 5. dI) decreto lei u, 1.2Q2 de � , � )CCXr.:::xcaY..::n:::"r:::::;tI::::XJ::::lIIC:l:c.:x�x:::;::'r.:::xa:::xr.:::x�JOrllCllX8 de abril de 1939; DECRETA: O 14 m. m
Q�rt 1. - Fica tr:!nsfuidél da dotac;ão 3.30.1 do � 1-1tf,..'A.n, ."�ala � O Ca sa De a I 1'\orçamento vigente, para a 3,031 - a importancia

dei
� , V �� I Q -

.

'�,. "

\loCr.$ 400,00 - QUlllrCcenlos cruzeiros.
� O . ", . Q'Art. 2 - Este deoeto entrará em vigor na data REPRESENTAÇÕES

'

O Sementes de bortaliças (gatantidas) QIrte sua, publicação, revogadas as disposições em con, DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS REDESPACHOS O Chocolates. Pi'alinés e balas finas e doces 00trario. � E M B A R QUE S OPrefeitura Municipal dI! Jaraguá, em 20 de no .�
. das melhores fabricas' Soenksen 'e Sultana.

Overnbio de '1942

I, SÃ.O fRANCiSCO DO SUL Estado de Sta. c.ata.. r.in.a., Br,a.Si,I,
O

LBU Oass) LEONIDAS C. HERBSTER O Propddario : JOSE' A S
RENATO SANS, ALFREDO MOSER ��7}J!;����w.•�:.;.d)JiS;_�"'" ��C n�«DIm�lOI�J<aF.?'�c::rm...-?x( * \

,', t
f -,.,' ...

_

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

Carne verde de 2a. qualidiide (óiosem de
de dentro, asst:m de graxa, peit) e fral
das), com OS50 quilo

Carne verde de 3a. qualidade (todas as

demais), quilo

PREfEITURA MUNICIPAL CE jARAOUA .

Edital

LAVANDOSE CÓM' Q SABÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


