
fturilloJolis lai fer põlenfe falio emissora .""

o D. E. I. P. val jnaugurar, dentro ....
�e a sua poderosa estação emissor.., til.

e."/j�dida ialciativa que fic:ará marcante

da atual administração. .

Inleloluais 00 intorior,
Paulo de Campos Moura

(Presidente do Centro de Expansão Cultural)

o intenso movimento cultural que se pro-
cessa atualmente no Brasil vem adquirindo um

volume poderoso de força unificadora, nacional.
Quem aprecía a evolução do pensamento popu
lar, observa a amplidão dos horizontes que se

rasgam em favor do nosso progresso intelectual.
Atravez da imprensa do interior, podemos assis
tir a um verdadeiro espectáculo de patriotisrno.
Os inteletuais de muitas cidades do Brasil são
escritores notaveis de civismo. Em cada locali
dade eles desempenham um papel relevante de
unificadores da nação. Veementes, severos, ener

�s, leais, intransigentes e honestos, esses peno
sadores se ccnstitúern autentlcos alicerces do
futuro, projetando em seus municípios o edificio
em que repousarà a grandeza do Brasil, Desde
o Territorio do Acre ao ·{jo Grande do Sul, te
mos lido constantemente artigos dignos de or

gulho Jornalistas eméritos que nada ficam a de
ver aos das Capitais, providos de muitos recur

sos. Exibindo alguns desses artigos, que colecio
no, á um literato inglês que visitou recentemen
te o Brasil, tive ocasição de ouvir dele as pa
lavras mais Iisongeiras a respeito dos nossos in
telectnais, afirmanco; «Eis como a Inglaterra ini

.

dou a sua acensão na politica, na economia e

na cultura». Os Estados Unidos tambem atingi
ram o 21pogru de seu progresso, quando come

çou essa eferveceneia de inteletuais amantes do

pensamento patriótico. Eles são os reais criado
res da unidade de um povo, fico privado de
citar nomes, pois jamais poderia cital os todos,
tal q numere incontável deles, porem, fórrnarn
um pugilo de valorosos patrícios que envaidece
a qualquer que os leia Não basta um regime
de proteção cultural para conseguir um povo a

sua mentalidade elevada, E n ,:cessaIi::; uma epo
ca preci;;a e uma elite inteletual Cdp;'Z de tra-I
duzir a realidade nacion<il. Eis o motivo da fir'j'meza e do rigor com qqe pensamos e lutamos

pelas doutrinas liberais E a unanimidade de um Ipovo conduzido e inspirado pelos seus intelec
tuais concien.tes de seus deve:es para .com � na-I
ção, E a mator parte desses mtelectual3 reSidem i
n:J interior onde seus pensamentos abra'ngem a!
maior parte da população do Brasil. !

São eles os autores dessa suntuosa unifica
ção que se processa admiravelmente no Brasil!

"'\ Rude golpe
"rA fatalidade não escolhf.'

as suas vitimas. Colhe-as
e fere-as de improviso.

Em a noite 1e 31 de de·
zembro, emquanto em ou

t�os lart.'s festejava-se a

I"ntrada do novo ano. o sr.

Bernardo Rica:::-do Kopsch,
la-qrador em Pedra Branca,
Rio do SeHo, vil: nascer

duas crianças que seriam
para ele e sua esposa a

continuação de suas pro
priflS vidas.
A fatalidade, porém, ex

preitava dentro da grande
noite qtle é sempre alviça
reira p:ua toda é! gente, (.;

lar do lavrador. Àssi:"!1,
poucas horas de vida teve
uma das crianças e a outra
veio a falE<cer tambtm no

dia 3 de janeiro.
Mas não parou ai O in

fortunio do humilde traba

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltar. da Cama

Disposto para Tudo

Seu fígado deve prGdu:z.ir diariamente um

litro de bilis. Se a bilis Rio corre livre
mente, os alimentos não são digeridos e

apodrecem. Os gases incham o estômago.
Sobrevém a prisão de ventre. Você scn[c

se abatido e como que envenenado. Tudo
é amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as I'ílulas euter são
extraordinariamente eficazes. Fazem correr

êsse litro de bilis e você Sente-se disposto
para tudo. São suaves e, CORtadO, especial.
mente indicadas para fazer öl b"'ilis cerreI

livremente. Peça as Pílulas Career. Não
�ite outro produto. Preço: 3$000.

Ihador. A ronda �ínistra
continuava em torno do
seu pobre lar. E no dia 6
sua esposa, dona Ouilher
mina ffrrdra Kopsch, veio
a falecer, não suportando
o golpe com que a fer.ira
a fatalidade.

G. Escolar "Abdon Batista"
Edital de matricula

A matricula neste estabelecimerHo de eosino
estara abert.a de 25 a 30 d8ste mê8, das 8,30 ás

11,30 horas,
De 25 a 27 serão matriculados os slu

nos do ano passado, que devem aprf�sfmtar o bo
leUm. e DDB dias 2� e 30 (JS ooves céJ,ndi�titQ8,

Destes ultimos, os que se destlnarer!1 80S

primeiros anos, deverão aindR aprese:;ta:r certidão
de idade, provando ter 8 ancs.

.

Por ultimo, se houv(,t vsgas, 8�räo aceitos
alunos com 7 anos.

Jareguá, 11 de jamliro de 1943
LEONOR DE: SOUZA NEVES, Diretüru

o UViOO8 - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes,
CLiNICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN

Ano XXIV ...- Sábado, 16 de Janeiro de 194J - s. Catarina - N. 1.151.... Jaraguá

do Rio de Mobilização Economica··Escolhido Arcebispo
Janeiro

D J.aißle de Barros CalDara Publicamos abaixo o �e I com. as instruções q�e ex
•

. legrama que o sr. Prefeito pedir: a) - em relação aos

Municipal recebeu do snr. j preços de mercadorias e

Segundo noticiou a Ra sua primeira míssa.. tendo sadora, .aquelas correntes João Carlos Vital, Coorde produtos aos prefeitos mu
dío Nacional acaba de ser exercido, depois, na Cate- demagúgl�as que se. torna I nadar interino d.a Mobili nicipais, assistidos por re

nomeado pelo Santo Padre dral, na Egreja da Irman rem �:POIS fortes elos .do zação Economica : presentantes de interessa
Pio XII, o ilustrado catarí- dade dos Passos e no Se catoliCismo; E, apo.s ter JU «Prefeito Municipal de dos, na rorma das instru
nense D. Jaime de Barros minario de Azambuja, 10- guiado a hidra, ,fOi nom:a jaraguá çöes; b) _ em relação a

Camara, arcebispo de Be gares de destaque e respon do pela Santa Se,' Arce,bls Tenho a honra comuni- transportes, aos orgãos fe
Iern do Pará. para as ele sabilidade

. i po de Belem do Para de
car vos o texto da portaria derais, éstaduais ou muni

vadas funções de Arcebis I Nomeado primeiro Bispo onde, aind� �elo seu tra
n. 36 desta coordenação e cipais competentes; c)-em

po do Rio de Janeiro de Mossoró, recebeu a sa- balho de fl�al�dade �empre respetivas instruções nu relação aos salários, esta-
A vaga, aberta com a gração na Catedral de Fio salutar e cristão, fOI �sco mero um. Chamo vossa I duais ou municipais; d) _

morte do saudoso Cardeal rianopolis, das mãos de.S. colh!do para � �o RIO de
I atenção para hora do Bra em relação aos salarios,aos

D. Sebastião Leme, susci Exm� Revma O. J.�aqUlm Janeiro, a rnars Im�ortante I sil de sabado, 16, que ir- orgãos fiscalizadoros em
tára vaticinios em que no Domingues de Oliveíra, ar- I por ser a da aapital do, radiará informações mais materia de salario minirno.
mes eram lembradas, retar- cebispo Metropolitano. pais-·'1'detalhadas. <O Coordena 4. - Aquela que, por
dando a escolha que, afi-

'

.0 mai.or trabalh? de. O- Como catarinenses, apre dor da mobilização econo qualquer forma, desatender
nal, acaba de ser feita, re- jairne fOI, sem duvida, jun- se.ntamos a SEx. Reve D mica, usando das atribui.' as determinações constan
caindo em um sacerdote to ás correntes socíaís que jairne de Barros Camara as

ções que lhe confere o dec. tes da presente portaria
cujas virtudes e cuja cultu se desenvolveram no s.ete.n expressões do noss.o r:_s- lei n. 4750, de setembro ou crear embaraços a sua
ra constituem justo orgu- trião, chamando a EgreJ�, peito e da nossa admiração de 1942 considerando que execução ficarà sujeito a
Ihs para Santa Catarina. pela sua palavra evangelí- as condições impostas pelo penalidade que para esses
O Jaime de Barros Ca conflito mundial e pelo es- atos prevem o art. 6 e seu

mara ascende a alta enves
I forço de guerra que o Bra paragrafo unico do decreto

tiàura ainda relativamente Fraternidade do Fóle I sil está
realizando refletem lei n. 4750 de.28 ae se·

moço. Do seu saber e do na vida economica do pais, i tembro de 194�
seu zêlo evangelizador, bem Anda em curso tambem � base de 25 réis or avião' pro�?ca."do a rutura do

.

5 - A presente porta-
come do que acendendo . ..

b tido Pque serâ equilíbrio de valores entre na entra em vrgor na data
patriotismo muito tem a es entre nós, Não é cousa Inlmlg<? da a

la' im re :Snsa preço de utilidades e pa- de sua publicação excepto
E

.

C t I' B muito conhecida e convem cornumca o pe p ...' d' C I'"p.�r�r a greja a o ica ra-
explicar para que compre A arrecadação feita em g�dment� e servl60s on os �a :n?�, cuja ma.l0ração

SI eira.
. . endida seja como deve essa todo o pais será dividida SI eran o que ca e ao c_? ser� e:'1 a a partir �e I.

Publicamos dado venta,
interessante modalidade de t s

.

uais para a ordenador, por delegação de Janeiro corrente Primei
alguns dados sobre a per

se trabalhar em prol da ��BP�r e "lg RAf expressa do sr Presidente ro - em cada municipio
sonalidade do ilustrado ca

... para a .

da Republica, e nos termos do pais e sob a presíden-vitoria da causa democratarinense, colhidos no nos
t' d t do maí Encontra- S" encrrregada do decreto lei n. 4760. de cia dos Prefeitos, reunir

I O·· d T rca, en ro o maior senso .. - "

9 2so co ega « rano .a ar-
•. f F" t id d do fole 28 de setembro de 1 4 se a uma comissão munici-

de- , de Florianopohs. parno ICO.
,

a
'.

a .eml !I � sr tenent� fixar os limites de preço pai de preços composta
O Jaime de Barros Ca

t � fratern�dade do Bf?le �es.t,_ .�lda�e'Herb�ter e são pelos quais a:.; mercadorias paritariamente de represen.
mara nas�eu na cidade de eVf. s�a orJge:n em .,e-I. aeUl as. '. ou materiais devem ser tantes de vendedores e
São José, 110 antigo �olar nos �Ires.. E Ih l1fl conse

. Já �.embr?s. os segumtes vendidos ou os serviços consumidörE:S. Paragrafo I.
dos Camaras, a 4 de lulho quenClB, o� �.e or um re sen ores

devem ser pagos; RESOL _ Nas capitais dos Esta.
a 1894, sendo seus pais o flexo �da VltOd3 alcança�a . , VE: 1. _ Ficam conside dos o Prefeito poderá de
Capitão JoaquiM Xavier de p�la ",A.!. sobre a, aVia Euzebl,o Nunes, Jose

.•E·I rados como maximos per. signar, para representado
Oliveira Ca�ara, já faleci- tao 31ema, na b3lalh,t de 1;�u�a�I��� rOoãnonS�h�'é?' Il11issiveis a quaisquer ven um alto funcionaria muni�
do, e dona Ana de Barros on ,res l' U NU" n Irineu' dt:dores, os preços internos, cipal, cabendo lhe entre
Camara, presentemente re- �räta-se ce ajudar no ner, ey fra co,

_ corrente na data de 1 de tanto teda a responsabili-
sidindo no Rio de Janeiro. paIS, a F.A.B, e a �.�.!. Sc��a�z, Lauro Belo, Joa� dezembro de 1942, fixados dade da representação. Pa
Estudou as primeira Ie com f,�ndos para aqulslçao TO,SIOl, Bruno Wolf, d .

dentro de 10 dias por co ragrafo 2. _ O Prefeito
tras na escola mixta de do de a-qloes. R�nato �mla;a, r J�o� missões paritarias de inte- Municipal nos seus impe
na Candida Born de Souza, I'

QualquHr p��s?a" pócle MiJnsur, �,e�� ..: I'� � ressados, presididas pelos dimentos será representado
e mais tarde na capital, no f��erd ,parte dd�:>s� frater· Sar�o: A�t,O�hl P!rA�n(�í(70 Prefeitos Municipais, todas, pelo seu substituto legal.
Ginasio Catarinense, onde I �I. ,;2 de 'C 1í$11t5loaon e uma SPOh o'tt S:,ew';;;'M. tt.: J' a:'o as mercadorias, ;::rodutos e; 2: --- A Comissão Munici-
f t d

.

d d lOla e r . '" Cl con- C mi dlle <l ur, ' -

C
I

I- d ..ez o o o curso, ln o e- I
'b'

-

. , �, I I d M ,-tt' J
'

p, . r
. transportes ate qu� o o

,.
pa, e preços reumr-se a

pois para o Seminario de Iin ulçao mensal ca cu a a f1rCc.: o e üse ,ISqU<I mI. ordenador da MobiJisação mediante convocação de
São Leopoldo, Gnde se or

I
Economica proceda ao rea ,preaidente ou da maioria

denou. Dr Renato CalD-ra justamento dos mesmos absoluta de seus membros.
Veio resar na Matriz de i • ca

nos seus justos niveis. aten· Paragrafo 1 -- As de
São jose, de sua terra, a Por nosso inte.rmedio. :�visa () dr _ Renato didas as variações do' co- liberações da Comissão se.

.

f
. mercio externo, e de acor- rão tomadas por decisãoCamma aos seus clientes e amigos qUI' trans enu do com (JS estudos que se da maioria de membros

Antonio Nunes sua residencia pitra a cidade de Blumenau, onde estão realizando. presentes, cabemlo ao Pre
Pires já abriu um bEm insblado consultorio, á rua 15 2. - Ficam acrescidos sidente voto de desempate.

. ' de Novembro, n, 1186. (defronte ao Teatro Cli'- de vinte e cinco por cento Paragrafo 2. - Das de
DepoJs de I�nga �ef�a 1105 Gomes) r(.sidíndo com sua família á rua Dr. para as capitais dos esta liberações tomadas, as mi

nerlC!:'! entre nos, pnmeIrO dos, Distrito Federal e Ter- norías poderão recorrer
como comandaok do des Amadeu Luz m, 23. ritorio do Acre e de trinta para a Comissão Federal
tacamento �' postBriormen Outrosirn. previne tambem que os doen�es por cento para as demais de preços que trata o item
te como Delegado Espe sob seus cuidados profissionais poderão ser m- 'Iocalídade� do pais (JS va XII destas instruções.
cia.l de Paliei?. ;>�;,.b� de ternados no hospital IISanta Catarina", um dos lores do salarios minimos Conclue no prox. numero
deIxar nosso mum.cfplo o "i bem ap-relhados da cidade fixados pelo art 1 e tabe
sr. sargento AntOniO Nu· m .... s a

las que acompanham o de
.

nes Pires. creta lei n 2 162, de 1 de' Representante do Brasil
Na SJa es!adiél aqui, pelo _ maio de 1940; 3. - A exe I Rio- Foi a:;sinadn o decreto_

seu medo correto de 2gir cução e fiscalização das ncmeando o sm. francisco
e mais pelo seu cavalhei "'ole'-io "BODl Jesus" medidas determinadas na Campos para repH�sentat1te
I ismo no tratamento de"" ., presente portaria, incum- do Br?sil na Comissão Ju.
quem o procurava para birâo. sobre o controle do ridica Inter-Americana, se-
trata:- d� assuntes qUe � i: (Ex-Instituto "Bom Jesus"). Coordenador e de acordo diada no Rio.
ele esvwam afetc;s resolve,. i
soube {sse nosso presado

,. J O I N V I L L E
amigo ang,'ri<tf a estima de
todg a população
Na su:J nova mi�são, dc

s�jamos ao sargento Pires
as maic)res fdicidades.

Faleceu o general Augustin
P. JustoCURSOS

Admissão. Ginasial, Classico e Cienti!léo, Pro
pedêuticü (Cüll;: rClid) TécvÍcl) de Cont.l.oo,· e

Guarde. LÍvrO!3, Esci.la RemlngtoG (DatilcgraHa
.; E'ete,�r:gr81i9.) Materi!J.8 avulsas.

Rio. (A. N) -- A noti concorrente á presidencia
cie do falecimento do ge- daquela nação amiga.
mr: I Augustin P. Justo

-:- ____

ex presídenh� da Argentina,
,

causou grande

censternaçãol
=-

---------_:_---"Iem todos os circulos, pois J Dr. Alvaro
IJ�sto era, grandemente es

I . Batalha

I
tlmado I:m todas as cama

das d2S sociedade brasilei

I MEDICO
rE. Observa-se que falece

D.O.ucos dias após o faleci I CIRURGIA, PARTOS, MO··
,

menta de sua esposa. LESTIAS D� SENHORAS E

Rio. (A. N.) - Noticiam CR.ANÇAS

d A t' d t - DOENÇAS INTERNAS E
2 rgen ma. seg.un o e

TROPICAIS _ DOENÇAS DA
Ifgram:ls procedentes de PELE - TRABA.LHA DIA-
Bueno& Aires, que li mor· RIAMENTE NO HOSPITAL

I te do gtneral justo causou 'SÃO JOSÉ
pfsar.' pois o mesmt;l e!,3 AUHDE CHAMADOS I
candld3to demccfahco as

QUALQuER HI1RAproximas elf'içõ,�s presiden H UI. lJ

.

ciais, SEndo. con�id�r���o Rua Preso E, Pessoa, 20&
; por todos o malS, se'lo

INTERNATO
(So IDCI:dculinc)

Otimas instalacões e otim� tratamento

EXTERNATO
Parti iimbos os sexos

Observaçãu import�nte;
Os blunos que concluíram 8, 4a. (> 58. séries

ginasiais poderilo prmiseguir os seus 68tud(IS,
illt\trÍculaudo- ,,� resfwct.ivamente no 1. e 2, ano
d" Cursl' «COLEGIAL (Clas8ic!.� ou Cientifico).

() Celégio "Bom jesus" recebe des

de já pedidos para reserva de lugar:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"1i!Qür9�FêJ&..J;L;...
�_ � -- - Sanla �lt. r,'

,
o Doutor Ary Pereira Oliveira. Juiz «:te o..irei�o Coletoria Estadoal tIé·

i , '
.comarca de

Ja:.aguá,
Estado de Santa�atanna, L.,rasll, Jaraguá' .'

PREfEITURA MUl'nCIPAL' DE )ARAOUÁ naflorl'a ela 1$;J. �c: f ,* k.�. ." tiD J'l'A'L"
·

R
--, .. , , -_ Dr .',,'

.

\.. Faço �'9bir . toqos que re,ent�dltal de lüho 'T �

equerimentos espachados
,.

e PFel'lÍata�o Iitum � Ilrazo de z (10) dias virem tl.f'
'"

, • .. Di� 11
.

'

dele conheclmento tiverem, 9ue, .findo esse prazo ha Imposto sobre tabacos

I, �.7àl:{A.dMo .AntonIo Grieipel - Requer transf�renc18 seu de ß& arrematado por quem mars der e maior lance e derlvadös e sobre..
noJtle�mmo.s�Q. rÇl.atlYo�e,genq. coro 100.�8? f!lirs. sito _ �\tr�da of�e.tef no dia 26 do cerreute mez ás 10 h' ""� da bebidas alcoclícas
Francisco de Paula e adqumdo de Ana Lipinski Mett - A' Vista

. �'. _

' '. .

o.":',,
O

da informação, como requer.
t marl'hfl os bens penhorados a Frederico Vierheller, na e ordem do sr. Co·

4.799. -; Luiz �ei{o.de �quz� - Requer transíererrcíaj ação Executiva q.ue lhe l1!(1ve P�to Ehrf13r €ia. a sabeJf.. letoF::: tomo publico que
para Antomo Bernardo chmidt. imposto relativo te rreno com. 1.) Um radio marca florlüã avaliado em er $' no c t d J

'

50'000 mtrs2 sito estrada Ilha da figueira. A vista da informação, 1.00000. 2.) U� relógio de parede avaliado e 5000 .

orren e mez e a·:

como requer. 3 )'L<
I

: J' O') .

m , 'nelro arrecada-se nesta
4,800 _ Ezelino Rosá _ Requer transíerencia seu nome

. �ele mesa,s, avaiiadas em 5 ,00;" 4. Vinte e tres C I
'.,

u:

•. ."
•.

,. ,;

imposto relativo terreno com 88;000 mirs. sito estrada Itapocu- cad.was, avaliadas em 70,00. 5.). Uma prateleira gran-
O dona o imposto ac.1·1:

(' !
"

"

sinho e adquirido de Eduardo Murara _ A' vista tia informação, de avaliada em 15.00. 6.) Um .espelho de propaganda ma, relativo ao 1. fe.'
I Em todas a� lfarn:1ad�" DrogªríaA eçl�erfuniarias

como requer. avalis do' em 10 00 7) D is armari
"

t rl . .
,Produtos do LAtBORATORI8S MINANCORA

-

4.801 _ Eduardo Murara _ 'Requer transferéncia seu nome .

'. ii. : ,""
'

,
. o. a5maílOs. peq�pnos, ava ID'tS re 40 exerCIClo em

�I
joinville,

i�pl)sto relati.v? terreno co� 182'0<?o mtrs, sit? estra�a Itapocu- liados. em 10.,00. 8.) Um. bafc.a�,
avaliado em 20,°.O, !:l,) cur.so. .

-

;.
s " I'"r; I. 'r",'� f'?

zinho e adquirido de Antonio Pedri - A' vista da Informação, Um engradado de cerveja, avaliado em 45.00. 10,) U 11 O t ibui t
'

i
,..

como requer '. eng:ooado de gazoz«, avaliado em 25,00. Total er. $ . ,s, �on ri um es que .

'

d, ,., .. ,

4.802 � Germano Bebre!1s junior - Requer transferencia 1.295,00. (Um mil duzentos e noventa e cinco crUZ"'I' ) deixarem de efetuar o! .

" , i�

para Rene VOlh!; Imposto relativo terreno com 82.600 mbs2 sito· .•. ,'� .. ros
t 'I'Dr ··)"alde''m""-r' M" "h')

o

estrada Rib. Gr. da Luz _ A' vista da informação, como requer. . C�lO� bens constantes �o auto de ;P?nhora e auto paga�en o "no praso] • y.. I O azurec en

.; de avaliação de folhas dos aufo§ da refen�a ação exe marcado jJocterâo. fazeI·
'

M e��lco'-
,

Ola 14-12-42 t'
_ I d I r d

I

l'
U

4.762 _ Germano. Enké _ Requer alvará de «Habite.se.
cu 1\1,1, �:::rao eva. CB em_ el ao e venda � arrematação. O no mez de Fevereiro . t

.

p�ra um .quarto s�la casa n. 242 sita á rua Epitacio Pessoa _ A'
_

AsSml s�'rao OS re�etidos bens arrc'- com � rnulh de 20·/ ;Consul.ono e residenda: - Rua Mal. Fo.Pt:ixoto, 152

vista da mformaçao, co.mo requer.
matados pur quem maIs der e malÇ>r la,nce oferac::r, .

-

-

'1 ,

4.783 - Curt Vasel - Requer vistoria e .Habite·se� de no dia, hora e lugar acima mencionado" podéndo fmdo o qual serao ex- 'IA
(,

S':1a CAsa ,recem.c�nstruida á rua Mal. Deodoro da fonseca.· A' OS tmesmos ser examinados 'por quem inte;essf.' tiv"r traidas - as certidões Ele 'I
tende chamados a gualquer hora do dia ou da noite·

vista �a, mformaçao, como requer. ," '··d ,.' d"
'

"

-.,

. �
.,. .' ,

[

4.784 _ Alfredo Krug _ Requer vistoria serviço f1exigido ní:l re:;: I en_Ia o.. depositarro publtec. E para diVida para ter lagar ,a : • •

Cerrttõ de S�urle se� j:lre-dio_o. 301, á rua Mal. Deodoro da ton-' qu� clJegue a notICia �ao', conheCiMento de todos, Sti, cobri1nçf! execu tiva " i: Delegacia Auxl" � CALCEHINA
seca - A' nsta .da mformaçao, como requer. t I' ' passou ü presente edItal (lilie set-á afixado no lugar J

.

2 ti
: 1 liar de Policia 1

. . . -

4.!.87 - ,Eduardo Murara. - Requer h�ença constru�ão casa do' c06'�ume e publicado petÖ: 'jom'-al local -Correio d arâgua� I"'e J :lnelro ,de, Äs�ecld,cod da denhçao

de �adem�, ,�euJterre�o s.ltO estrada l.tapoc�smho. zona rural -

PovO, "': O d '" d _ t 'd cf d' J'
O 1943. I,Revalidaçãode I.icenças

au e as creanças

A, vista da mfpnJlaç�o. co�o requer.
.

' ,;.. a o e pa"sa �) n�s a CI a e e araguá, aos 'I.J I
.

-

A 'D'
. . .. Antes evitar do que nemediat!'

.4.788 ..l. JbãO ç. SteIlI -: 'Requ.or licença' constrlição casa noye ,�Ias do mez ,de- )'c.ln6Iro do ano de mil ,nove-' ".Ie eodon� Borges r
•.

elegacla AuxII!a; �e Si quizerdes que os' V�$
,.
-.

m,ad�Jra"l>eu .terr�no �ltO estrada jaraguá-esquerdo, zona rurar - �,entos e. quare.nta e tr�s. Eu, Ney Franco, escrivão o EscrIvão:. tollcn deste. mumClplO, filh.os sejàm sadios, fortes é

A VIsta da mformaçao, co.mo. �equer..
-,

'.'.' subscr"evl. (assmada) Ary Pereira Oliveira �'·iz. de Di.
'

n ,embra aos mteress<idos reSistentes, dae-Ihes CAlCEHI·

4.794 -::: Mar�hn9 FI!,llCIP do§ ReIS - ,Requer llçe\}ça. fazeI' • 'tô'" � . ç � ,!!fi,' ·lI.f ',,"','" .. !
-

.

.,. � 'que' no corr"nt d -
NAL "

p�qu.enosreparo�'se�p��diositorll�l1dejUl1l]o,v!�adetIansa
n.l

.. ';.�.com�rc�.�,.ta çouormço {)ngll'a,,�c que

IS'
.

MO,.
�-. ,.-'..

'- e r.mez, f: A CALCEHINA é um me-'

A vista dii mform.açao, cbnfotme requer.
,

� .
"

do� fe,�,. ..

.

erVlçO lltar' ,verao s�r renoVd�(jS as 11- dicamento scientificamente do- �.

,

4.797 _ OuIlher�ne Jabn -' Requ�\':hce."ça �nshuçãq �m_ao-
r J�fagua, 9 de JaneIro de 1-943, \

:cença ;>ara funCionamento I gado e. contém tudo de quê;-
soleo sepultuT,a de Guilherme. Sa�ht J!l�lOr." 1n�umado cemlÍerio I 1 �_I O escrivão: NEY FRANCO

" �, 'de socl1;dades, canchas de necessitam os orgãos em for-

J�apocusmhc :.. colocar respetlva mscrlçao - A Vista du, I�f<!)rma"
'

; , ')" ") i '.
� ,'. , bocc€' P C!lsas de :liversõe<;, � mação das creanças.

çao, cOm8f,qu�i�ardo'Oe1itsíer\ _. Requêr llriixá pala! 1943 im. :�íU,al de citaÇão �de' reu âuSent�' JUDta do Alieta.. ,assim. como' á l'evalida�ã'O I o/�:S����so �ér����{CiA��ifi��
posto (l'ela.hV_Q.O.flcma saPilteirG, á estrada �io' Cerro. _ A' vista .q..

'

'.

'''.' "

"...,
" .. meDto Militar de,;.GaS llcenças p.

ara te".nSltar ossos e os lilelÜes. " (

de mfurmaçao,.,cemo- �equer.
.' . 'Ir( I,

,_

.

Q' ',', "
••

,. Jcom armas de caça e es- Uma latinha de CALCEHINA

.

4.805 - F�ederIco Gomes -:- .RCqJ.lí:��tr.?-,llsferencia seu no. .': �
...qput.;)r 1f'y..P�\,;;�rf."pl!����·it h1z l��.P!f,et ".'\ JªJ;'agq� :pOl'te.

< dura seis mezes;

me Imp,?stc.relatIvq c�sa ••d� "1.adelra (:<uqalli.d�, d.�_FJal1ciscli> Kq_8' fp'p';l,'i; í:J.Ç8P.J..�. rf3r..;.'âiY .

.1�l!:tguál Ji;,s�él\) �J �an�a, (JI.H& ' .'.

J r�
"

14 de J'meiro
Em todas as farmacias.

h!er e sIta' a tua'Donnngos R'dac'Nbva!:"'_ À' vllith il-'d info�hià1 (j:'lD'ii, �ra1m, .;ii! tQtma da lel, 'é:tm'
.'! I: ,;) • I d

. CertifiC::GlclOS de Re.. I, a'r1�ua,
çao, çomo requer. 9.' 1:1 Faz Beber flUB que o preB'enfe"edlÚd:c'ôm \!{Dtä' servistas' �.' Eliltfi' Junta,.oe 1943.

ZG de 15 (quinze) dias .:vwelIi ÜU dele conhacjmen.' i'Elcebeu mais 08 ßeguiu. ARLINDO OODOY

tI) í'iv;�rcm, que pelo doutor PromC'tol' Publico da te8 certificados de reser"

JUIZO D�'OmmrO", Ü'�..C.'it\�ÁARC1.'A DE
Cemc,f c,,� aí'e .foi dirigida .e. seguintü DENUNCIA: vü;ta, de 38. cdtegr;ria

�
� �!l.1, . Ilrnq, Exmu. Bar,' Juiz Subâtituto em exercício nes- qUß Gerão 6ntregn0s. 80a

.jA,RAQuA • �,
tf� ci.'n:wr�:m._, O Repr0�entllnte;. dQ ,Mini.st.erio Publü�ü interessados, me ':!lunte (!

Ed.�al ,,�. ,P,'':im_'�.çiél;', ;(·.P...
·

�."��_ç�.,��,' usando das' 'atl'ibuiçoes que 'lhe são' conferidaF! �agí!.msnto 08
' Taça Mi.

,

,.

'

..
,_ .

,,_, por ��Jk�eIT\, .C'p-m f�n�'tmont.'?j un )nelu.,sq; 1pqq0ri�. li!�r: .Pe,dro,�Maximili8.j]o
, <? pü�ti},�, E_1l9!.lrd� D )rn�r1gosß� .silva., Jui\� � pillunal, 0Ier�:Ge.r . .âenuu�.ß'; c{}!J-tra CAr�LOS �t:rfelto, M",x Huho Gus

Sub�flttito em €xel',CiClO ,no. carg('.) de.�Wz de Di- SCROEDE.R, braSIleIro, casa�o, Il\vradoJ', atualmen. t:..V? M�elle�, E_dmundo
rel��..,!�� co�arc(í.,d0- Jar�guá, l:t;et.a_.Go. de Sß�ta Ca- t�� lug�r I�certo �. não �abl�Otl p�19 �at�" f.I�lit�Q: BUC:��L, HC1lúrlO, José
tarfn:8� �1'8s.Il, .. f!fi f(lfD;lRl dCj ,ie}L�tc." .

1:;0 segUlç.té .• ...-.,,; -Em:"Ú dIa VIDt� -& SeJ8 q� �erei.: MnI'�I..Ii, .Le�Jpnldo dh

.
FAÇO SABER aos que o presente editnl à., J'? do corrente ano, darlos S.9hfºede.1i,L�,ebà._dQ h�. Cos.a, Akl�W Lenfef.s,

p�lmeira praça e prremataçã.a, .co,< o prazo (le bitual, 8�. chegar l�m Bua ç[isa, no lugar «RIo Cer. Cmn'ad,') Otd�cho. ErVIn

trmt!':_t:.ü8�r-virem ou, detê c!)nhecimen'tb' tlvei."l!W, 1'0», ,neste :m�nieipj.of'�S dezoito horas, I{l�i� ou Schwarz::eopoldn Schaa
<

Fósforos, Cálcio etc.

que fIndo, eSBe pl'BZO htí.o de sei' arrematados por.menos, dep9'l� de lIgßp:f). desentemlimento, com a �� � E��e",to Alberto Gus

quem mlUS der e maior lance oferec�r no dill 19 sua espâsã 'Pma SclirQeder, espancou estupida·
L v,., Slew.erth.

oe jtlnei�ö' tie" 1Q43 pl'oxir;nQvin\:iQul.'ü, Á& 10hürq.s :ment� 'é'.sta, produ,zindo,,;lhe as lesõö8 cOJ:p'orais Requerlment" I\des.

Otl. mánhã; os bens·. pertencentes ao Espolio o.e �escrlt8s no aut9 de exame de co:-po de delito de p'ach�c?o.- De Ae1m�th
Ott� Kathwinkel, li saber: _

fls. 3 do presente inquerito polici�l. Após tais fa- Joãu J:i,;r�m li'11z, pedm

L) Um. t�rhmo �ito 'nssta cidade,'á Rua D. tos, deptonstnl.ndo n�o. so, ser pessimo esposo <Jomo d�l c0rt.HwI,,rlo 'de r�se)'

Pe� I� Ia.�ndo f��llte na ,mes,ma Rua, travessão �hefe .

.de família. relapso, àbundono?; esta, a liami. VI,sita d�,,:�u. cntegol'w.. -:
uos fundos com. malS ou msnos 40 metros com lIa, qu� é compPB�a de 6sposa e OIto filhos sete Ir.uefenuu, por não fR.l,f!.l

&err� de João Emmendo('rrer, �xtr€niand.o· de um �ele8 m�nore8o' E�tàndo, assim Carlos Schr'oed�r, t: portugues. ,

ladOJ!Com terras de, Sabino UDer e de outro lad\.) mcurs<) fias. penas dos artigos 129 e 244 do Codi ARTl!R MUELL�R
com',tls �e Erich Bl�sfeld, com a area de 800me go ;Penal Brasileiro, requer o ab[\ixo assinado que

Sem'etano d9. J. A.Mllitar

trus quaàrados,_ aval�ij.do em Cf. $ �_.OOO.OO Formal se Instaure processo crIme, nos (ermos do Codigo
óe p�tilha do' 'escrivK'o Ney Ftancó, de .1araguá do. Processo Penal em vigor. Jaraguá 12 de ja.
de .20: de set.embro de 1958, resÍstrad.o no. cartol'io neuo de 1943; (ass.) Lourenço Rolando Malucellü, RP.O',,ist.ro Civil c. D.N.S.P. de n. 1992 1921

do Orlcial Mario Tavares da Cunha MeHo, de Jii Fromotor Publico. Rol das ,testemunhas: Carlos
-.,

.. ,-

raguá, sob n. 2.921 sO,b, �igo pago taUiG n. 15, pago N�.SS, brasileiro, c8sa�o,. la�rador, .res�dente em 'fic��t�� M�:�li�{rofsC:�i�o d! ��
2.921, e süb n. 2.871, <10 ltvro 3 - em 21 de setem- RiO, do Cerro, neste mUQlciplO. 2. ElIsa Nass, bra· Distrito da Comarra de Jara
bro de 1938, 2.) Um terrene sito' nesta cidade á allelra, casada, dow��tica, resldel1�,e - em Rio do guá. Estado de Santa Catari·

Rua E.isa S�,e�nJ Jazendo frente nli mesma Rua, Cerro, neste mun.icipio, 3. J;rieo. Meier. brasiJoiro, llll, Brasil.

com 7? metros, travesaäo dos tUfidos com 42 mtl sol�efro, lavrador� com d�zas8ei� an.oa de id�de, n�a�a:i��r� 'e;:;�j,nâ�mp::e�e���
Iros cum .terras de João Ballock, extremando de resIdente á Estrada Ja�a�uá Esquerdo, neste muno 4. men:tr.�s exigidos pela lei <lfim

um lado com terras' de Lucio de Olivejra e oe Germano Koepp, brasIleIro, casàdo' lavrador l't- d�l"se habilitarem para casar-se:

outro lado c(Jm 8.S .de Purnhagen, co.rn. ii area de sldente. neste munici�io. E havendo' siqo de�igna. Ed tal n, 1453

2.13� metros quadrados, avaliado em C.P. $ 5.795,00. do o dIa 2 ide fevereIro proximo vind(urc,; ás 14

�urmaI da,Pal'tilba do Escrivãu N�y,Fr.6IlCO, de horas para ter �ugar o intetrógatorio do réo, e nAo

lti.ragu.�, d� 20. <}.e 8et�lJI:bro de 11938, regi.StJ;ado q<>" tendo mesm? .sIdo encon�ra,do nesta com.arca, coo·
clirt(:mu 09 OllWtl1 MarJo ,Tàvares da Cunb.a ,Mel- forme o certI�lcado pelo 'OfIcial de .JustIça, e as

lo, de ,ataguá,<��b ,n,: ?:871, pag, 2.921, taUto ':O� 15 kl� em lugàr Incerto ·f\ Il,ão sabido, por� J�;&1i man

du" hvro 3-A, erçt 21 de' seteD,lbro de, 1938.' 3.) d�l passa.r o presente edital, pelo qual chamo e

BENS MOVEIS: 1 bulet; 1 balcão; 12 mesas; 22 ca· e,ito ao dao CarlQ� S�h!(Jeder -Pat's comp1Hcc0r
út:ire.6; 3 CaUelréiS de vime' 4 cadeiras' 1., prateleu:8. 'oeilte Juizo, sala das ßudiencias, Edificiu do Fo.

dt cosinha; 1 mesa de ,lav�r 10UÇ,:I:i't:.22 mucbs; '1 'rum, n.o di'< 2 de fevereiro p. vindouro; ás 14 ho

p�litelei.ra -Bar,.; 3 camas; 1. carrwho p.,tlra conOil- n�çl, ühm de ser interrogado, sob pene. r.e revelitl.

çao de bagagem; 2 meslis p e qUe fi li 8; T E, pöPi que. chegue a fi,otícia ao conhecimento do

:rtll0�pO de pared�; 1., espelh(! de parede; 4 quaa.ws :'�" ,.:,;'},:j�,: :,���,E<ar o rreS�Hlt_e edital qth. derá a,

Ge parede; 4 dUZI6S de lenç()es de .camulS, 1 1/2 lIX"" ,';'M p0r"1b do 'Forum, nu lugar Ge cOHtume

.mZIas de toalhl:4s de rústo; 12 c{Hferfas '(ie iliesa: �> pnbllc"d:. pdo jornal locHI «Cúl'f@in do Povo ...

UTENSILIOS: 24 pratos.18 iacas e 18 gaHos; 8 pa. ,O.LU!<) e passado �e8t� cidade de JHira,guá, �os doze

nelas, 5 bules de ca.fé; 12 cb.ic�rlis 'para catê; '12 fjH18 do mez de Janeup, p-l� i{I�1 [iQv(',�eqt.o� e ,q�a
ChlCd!'liS velhas, para café; j terrill;lül de sopa; 35 r�Qtg_ e. trez. Eu, NEly �nlilco, escrivão'o SUbBCH'
lrI:l.VeSS8.s; 22 pratinhos, 6 litisucareirtis; 10 mallte v!.. (as81D.e.do) Ary Pereira Oliveira, Juiz de Dirfi

gudrá8; i tacho pMil. lavagem oe roupa; 1 ferro to da COplf,l'CP', ffstá;· (}(}{CfO'rme: �J' ,origlmd;l dG� que
(lö ellgomar; 26 colheres; 10 bacias de la vatorioô' dou fé,

,

12 jarros, 6 lavatorios com éspelho; 7 lavlitúrío� J8.r&guá, 12 de jlweiro de J943.

fiem espeLho; 11 mesinhab; 1 criado.mudo; 2 guar.' O Escrivão: NEY FRANCO'
da . .roup�s; 20 pratos fundos; 20 pratos rflsos; 19
ctlbertas; 19 lençois; 19 tl'ouhai1l; 19 travesstllfo8,
lUdo avaliado em cr . .$ 3.000,00. Tatul er. '$ •...
11.795,00. Cujo bem const&Lte do auto de avalia
ção e ter�o çi� declarações, serão levados em

Vflmelfa praça de hast!t publicli de venda e'arre
m�ta4tü pelo 'valor' total d8 cr. '$ 11.795,O{J .fanze
roll 8êl�ceL'os ê' noventa e cinco cruzeiros). As ..

.,im será o referídos bens arrematadus Dor quem
mtüs fier e maior lance oferecer, no dia, hora e

lugar 8.ciJI!l). mencionados, podendo OlS mesmos !:Ie,
rem examín6�os. por qll:em mtel:(:)ssb tiver, em �o.
(.ler do depOSitárIO publlco, onde se acham dep'o.
é.1tadul4 ditvs bens. '

E pal'tL que chegue a noticia ao couhecimen
() de tod.Oi!, se p�tltWU (I presente editeI que tlerá
ßfix�d() no lugH.f de costume e publicadO pelo
jOl.nöl cC,o.rr,eir& do Pov�. badß e palSL\{1,do nesta ci
,..ade de, Jaragua,6cJs nOVe dias �o mei de tlezem·

���n��, fji6ttr��cß�tJ�:6'IJWf'\(�88fJi��3f1:1Ea���
DPlDingos da t'Sllva, Ju� �\lbftituto [pm .exercicio
E&1à conforme thi'rlgfnlll dó que <fou fé.
,JIl;!tllilá,9 de dezejl)Oto d� 1942.

�"'I�__.""""'_�_"''_�''�� O_e.§çriväo: ,E FRA

Correio do Povo

, .;<�, l'Qt'\icqç�ap.t�'M' POf �e�ç�ffl�çia • ,i

Destina, se a manter. uma higiene perfeita do
'couro cabeludo e embelesarnento dos cabelos, t

,

Ev�t� � QYI�QA !D_O� nç����<p$ e���e�; 1

troi .a casp 1, por m!l'IS reQeh:lé;ql.),e,seja. ,E tJ11;1 J
remedle soberarto centra toda' e :qi1atquér;�·
,;AFECÇÃO DO COURO .. CAB-ELUDO.

[1:�lliiZ;�=�
'É UMA DOENÇA GRAVISSIMA
MUITO PERIGOSA "ARA A FA ..

Mí�IA E P,ARA A RA,ÇA. cor..r-o
UM SOM AUXILIAI'< NO TR�'TA
MENTQ DÊSSE G RANDE FLAGELO

USE o

SANGUENOL
CONTEM

oito eJementos tônicos.

mo com o

ÚLCERAS
CÉREBROTONICO DO ECZEMAS

FEIUPA.

TONlCODO'> MUSCULOS PARTROS

Mo\NCH'!SOs Pálidos Depauperados
EsgGtados An êmkos Mãe s

que criam MagrosiCrianças
raquitil:as receberão a to

nificação geral do organis-

f
1- -

, ' �'

I' Vende-s,e l
:( 'í

por preço de�ocasiäo,
todo o madeirsmeltto, te
lhas etc. das bemfeito.
�ies, ?(� antiga .in.stalação

V d
mdul"Jmal, [t,chandrnre ,tl).

en e...se I
do bem c{lI1;;i'rl"Bdo e ser-

t ,. r I
vinde para c().n�truç!1o

um er ... en,' com 51.500 de casas, ranchos etc
metT; ,? quadrndol'i, SHci á

.

M·
.

f
..... '1

....

Efltr;;;da Jartl,guá-E'3quer. ais In 0rmfi.çÕPS OB"

do, com caSH 1e 1J)O!"H1i:l, interessado.s poderão O'b�
ranchos,. pas�o cercado, t.er.na adrnin.Í€i,tração de81.
étC. . � I te fc..lhll.

Infol'iuaçõf'B com {; elf.

Henrique Bortnlini, á es

tn,drL Jtll'fjguá-Esquf�rdo.

Sanguenol

Editäl pàra habilitaçio de berdeiros

A�fur WeiBer e Tern
aia Wolf.
Ele, brasHeiro, solteiro,

lavrador, natul.'ßl de J!�
r:lguá, üliSCéU em vinte
e qUßtro de março de
mil [lQvece!l.tos e deze
nove, domiciliado e re

sidente em .1araguàaÍlJho,
ssndo í'ilho ce JOBé Wl:'il
lE-r �� do Mahl S, W�U
lei',
Ei'}, b rasileirl!, solteir'a,

IBvi[�doI<a, natural de .18-
1'Hguá, U51sceu em treze
du filJvembro de mil no

vec0ntos e vinte e cinco,
dn, icHif.l.Ja e residente
ne8t<� distrito em Jar�guá'
sinbo, sendo filha dH An·
tun Wo!: .Junior e de
Maria Mudler Wolf.

Jaraguá, 7--1-43.
AVÓ! MÃE! fiLHA!

Todas devem usar

I Sómente a fama cCJnquista
Com louros mil, verdadeir�s,
A comprovada exelenci�,
Do bOln fermento Medeiros. v

Fluxo-S edatinä

------------------------------------��----------------�--------------------------------------------------�--------------�----------�------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pessoas que já tenham sido vendedores de radios,
refrigeradores, maquinas de costuras! romances,
títulos de capitalização, seguros, sorteios, construo
ções. ações de Cias., Oll outro qualquer ramo,

poderão obter bons resultados, como Reoresen
tante local de grande � solida Empreza, com pos
sibilidades de ganhar de Cr. $ 500,00 a Cr. $
1.000,00 mensais. Serviço facil e seno Escreva
á Caixa Postal, 2573 � S. PAULO,

Ginasio Parilienon ParanaenSB
(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari

��om. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná
ESlão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á ! a. serie do Curso Fundamental

�os mezes de Dezembro e Janeir» as aujas deste
curso são- ORATUITAS. E

Faculdade de Comercio do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Flscalisada pelo Governo federal

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

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

l'arDlacia Nova

Conjuntos E lefricos
"t/ntoersa,"

para ilumiaar seu lar, sitio, tazeada, etc.
Fuacionar seu radio, etc.

Carregar baterias de autolDovel, radio, etc.

TRES
MODELOS

com

capaddade de
100 .. 450 ,watts

6, 11, 110, 110
volts

Peçam demonstrações aos Dístrfbuídcres :

Carlos' Hoepcke S. A.

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

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814

BANCO INDUSTRIA E G�MEßCIO
DE SANTA CATARINA S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00'

Acen(:ia : IARJl6UA'
Ruo CeI. Emilio Jourdao.1151- Caixa, 10 - End. Telelr.IICO�·

MATRIZ: ITAJAl
.Filiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, [otnvííe, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: jaraguá. Caçador, Creciuma, La
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio d? Peix�. São Fran.clsco _

e

Tubarão' Sub-Agencias em : Araranguä, Indaial Harnonia, Sao
Joaquim' e Tijucas; Escritorios e�: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urussanga; Em instalação' Canoínhas, Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Porto União

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

portação e outras operações de credite; passes para
as principais praças do paiz. mediante taxas modicas.

20/0
3 %

4 %

5 %

(j %

Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S;A!:.iiii;a:..-;;..-.,__................__ ::MIi........-...........,�"""""o.,,; 'ii...__iIoiooii....__.............
H O R A R 10: - Das 10 ás 12 e das 13,30 ás 15

,

Sabados : Das 9 ás 11,30.

HOTEL
que dispõe de maior sortimento na praça c oferece

Casinha de la. ordem. __ Completos serviços de restaurarite - Bans quartos
seus artigos á preços vantajosos.

Rua Marecha Deodoro. 30

de ROBERTO M. HORST

Matriz: FLORIANOPOLIS

FíHaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, L�GUNA,
SÃ.o FRANCISCO - Mostruario em TUBARAO

'I

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

quartos' de apartamentos, com agua
corrente, quente e fria

Elevador . Frigorilleo . Coslnha de l.a ordem
.
Salas de amostras para os srs. vialantes

Automovel na Estação
C U R I T I B A PARANA'

Jaraguá Preferido pelo-s srs. vi-jantes - Rua Mal. Deodoro - Prop.: Ervido Reinheld
Todos

Lothar Sonnenhöhl!' ��r'��:f<'�
•

t \/i 1.:' ./�� �
Colossal sortimento

f
• lO

de roupas feitas·' ·!!II�I!II�����I!IIO����I!II�[!I!II�I!II�
a Paulo Hering �.
I (;;j Caixa Post 29 � Rua 15 de Novembro 808 �

I� Blumenau --- Santa Catarina S.
!!II Tintas e vernizes -,. Materlaes EJ

� para piaturas em geral e
� Tintas em bisnagas �
� para artistas �
I!II����O�������������I!II�

Poanada Minancora
..- E' a pomada idea

CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas come de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmácia Cruz,
Je Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA, úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Doa. Carolina Palhares, de [olnvill>, curou com

UMA .56 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.
�lSO IMPORTANTE: - A verdadeira =Pornada
�inancora" nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRA�!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA.
d� JOINVILLE

Ernesto Lesemann
fERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agricolas

Sé.as rotativas para arados

BRÄSlt

cavalhei!!�os. -

Casemivas, Linhos.
Preços ao alcance de todos.

.�'�-----

FPAGOS E ANEMICOS ! Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIXIR 914

I 'CL\LÇL\DO.J:
Tomem "

VINHO CREOSOTADO
··SILVEI.RA··

" SmprsgUi _... _:
.� .. Tosse. '

,�;��1;;,' '.

:id:��;�; Resfriado.
.. : fl';J:;V·"\"I·�.�.

111�(' :::;:,�::::
Jlf:.�"j' Conva lescenças
VINHO CREOSOTADO
t UM GERADO� DE SAÚ05:.

A sifiiis ataca todo o

organismo
O Fígado, o Baço, o Cora- ,

ção, o Estômago, os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, . Reumatísmo, Ce
gueira, Queda do Cabelo, .

Anemia, Abortos, e faz os

individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

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

26, de 1916

I
.-' INDUSTR!A DE,C LÇADOS I

dOSCH I Rrv1ÃO� �. ,t.\,.

IJ/)"RL\G uL{ - fI:\NTD.. C,t\�TL\R!NA
_�_-_..._-":-",_",,,,,,�,._,,.�__ ,,,,,_�-:,_ .............. P"''''''_' .. _,� .. __ . ...- .... "..il

,--------------�

Relojoaria CeterinenseSjA
URECA"

Sue. ele Rischbieter 11 Gestwicki

I!I�----- ....--------!!!!!!!!!!W

" I�Iotlio A. COf�eiro I·COmpramos de diversa. quaUdades
I

_

IITratar com a
' I" � J�rn�iS � �eVi�'.'-S �ISOC. I�,-!ASSU' LTOA.

II_ li I!llurl,n.).';O".,•• � '.�.' �IRl'S. MOLHA_ '., "-),;, .•
-- : �·JARAGUÀ

.

I ' I.
-

. -A'GEN e J .":
.

-_.� : �i .�!!n��_�UI�...
.'. ,..., .•. t liua IS �eNovembrO;N;.�I. iAo Dra.1 c:A �,<:·.DE, .�. � V E IS... .' :o!'� .,' r ."',". '" .'" . I

.,.... l' BAlIlc:A. 0-&0 ao .COrreao}, II'

Especialidades em bancos escõlàrcs' \1 t:m Clàfa p Í"esfàçqEis, moa !ca& ... ". II'
,

J o" I N ,v (L.l. �
....

It.â. Rio Branco, 964
,_..........

;,

.. �.J:.;:!!:�t:;;a�g;;:u,":;á� ......;;..._........���_���-!--�� �.;.;;;;.:;;;.:..;,;,):.;..::.;�;.,......_���_II!J-���--....:::::::.!!!!!'!!!!..!!.!!..Í===-...::.s::: _.-:::- 13
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Amanbi, na terá lugar, mais: u..-a prova em que lj.urario pliàreJheiros
desta cidade e dé Indaial.pista do Clube Hipico,

ORREIO DO POVO SocialEdição de hoje:
4 paginas

IICorreio"
,

Ano XXIV
"'>l, :.157 Um pouco de historia.•• literariaS, Catarina

Alfonso Karr f'oi um dbs ironistas mais interessantes de
sua época,

Mesmo na intimidade sabia ser malicioso' Certa vez con

versatla ele com um amigo quando, este, em .dado momento, en

tendeu de sentenciar:
_ E's incapaz de escrever qualquer cousa que comova o

publico ! Só consegues piiheriar com o proximo.
'

O escritor não rebateú, mas dias depois escreveu e p'ubticou
uma cronica sobre a tragica morte da [ilha de Vitor Hugo.

Mais tarde, encontrando-se com o amigo que lhe havia
censurado a eterna ironia. disse lhe:

._ Toma.. , Lê esta carta e convence-te sé sou ou não capaz
de comover alguem, ,-

A carta era de VitOl' Hugo e terminaca ; ,('
_ « • • ,fizeste-me aharar em um dos momentos mais

ierriveis de minha vida, esgotando-me e alivias-do-me ao mesmo

tempo. Obrigado, carissimo e nobre Alfonso Karr.• -

Assembléa Geral'

EsportesClube Hipico de.Jaragua
Empataram Bandeiran davam a impressão de pau [Lourenço dr) vísinho distri'

,
tes e Brastl cc treinadas, todavia vale to de Rio do Testo, j, ga-

De ordem do sr. Presidente, convi ia a todos ,Pl rant� seleta aS�iis.t n- resalter a conduta descipli- tão amanhã naquela locali

OS srs socios d ...ste Clube oara a Assemblea Gp-I
era, realisou-se domingo nsr dos 22 elementos em dade, as equipes do E, :.

-", ,� ,I , . .:'1 - �,u , ," ,t n

.' .

'.,

ultimo ne gramado do E, campo, os quais por um Br..sil local..

ral, a realizar se no dia 28 do cor rente, nu sede I C. Brasil. o esueredo pré- momento siquer, deixaram A saida des locais está

do Clube. IIiO, Anti" 2� equipes re- de jogar futebol, para se

I
marcada pura as 11 horas,

Outrosif!l' comunico aos mesmos que t,:rá, pr�s,�nta!i'Ja '. d_a .S. D. Ban entreter em cenas pouco da séde social, A Comis

lugar a seguinte i d�I�;;,ntr:s do_ visinho rnu- louváveis, tão ganeralísa- são técnica, pede o com

I metpro de Sao Bento, e o das no fu eból. Devemos parecimento de todos os

ORDEM DO D!A '/
H' C. Brasil local, terrni- tambem salientar e sobre- amadores escalados na sédt

}. - Pre.st:ção de conta,:" da .<ltual diretoria, na�(k, c?m. um c

justo em tud? a c?nduta do PUbl,ico social, ás II horas, para ANIVERSARIOS i VIAJANTES

,;,.
- Eleição da nova diretoria, I pate de � (:.onto '.

,

I assistente, _o qual numa receberem as necessarias Fez anos dia 6 o snr.]

[araguâ 13 de J" / ri' de 1941 I A partida, tecnicamente I dernonstração eloquente, instruções. Francisco Pereira e Olivei Seguiu para Camboriú,

, _, aneu ,J t, , '

_
POllC:...:S m-o it.: s tev-, dado mais uma vez deIXOU P,3- O campeão de 1948 ra agente fiscal de consumo em visita a p"ssoas de sua

LUIZ GOMES, SecretarIo que asj equipes, morosas, tente, cue .araguâ, não só em Jaraguã que já serviu nesta zona, família, os:, Hermilio Ra,

P?ss�e uma mc�elar erga- A diretoria do E. C. Bra presentemente em Palhoça.1 mos. fiel da Estação Ferro-

rusaçao esportiva, com? si! está trabalhando ativa Dia 13 completou I
vlarir, que so: f z acompa

também possue um publi mente para trazer ã Jara mais um natalicio o snr.: nhar de su'! senhorae filhos.

�? .�sportJvo correto e dls guá. a equipe do Ipiranga I Jacob Buck
. .

_ Esteve enn e nós, de

.. iplinado. dê São Francisco cam f - A L4 �lU passar malS pass.�gem para o � ��
O valor moral do res.ul ,9stadllaI de ! 940 e �rn dos um aniversario a sra. dona Janelru, o sr. Dl. Armmlo

tado alca�çado pela aq�lI?e I mais poderoso!': "squadrões Elsa Hertet, esposa do sr, T;w;,res,
.

aC0mplmhalfo de

do BandeIrantes: cons!stlu
no estado, atualmente, Te- Walter Horte!. wa Lm!lw . (

no empate. regIstrado no I rá assim o publico jara. :-: Fe�tejou mais um na- --: Estexe em nússa CI-

en:pate registrado U? pro. \ guaense ensejo de assistir I tallclo dia 15 o nosso ve- dadf\, o sr. Walder:n"r Luz.
P�IO campo �o BrasIl. fOI,

i á um dos mais sensado- Ilho. amigo sr. Capitão An- nosso
..c:.0l�ga (I;. ,lmp,rrnsa

nao, ha �u�lda, uma .au I nais prelios realisados nes tomo Jorge Fadei, comer, f: t:::b2l1aO no dl5t"hO de

t�nhca vitOrIa. F,aça �;e JUs-
I ta cidade. A realisação des- cianle abastado em Porto

I
Hansa .

. tlç�. nes!e p.:rtlc..�,lIar
a �o: I

til J?élrtida, efEtivar-se· á Belo, onde reside ha lon-

Iho.P9de_, POl; na.o. �,- I� posslVrlmênte pm () dia 31 gas anos, ENFERMO
nora quanto. e dIflcll nao do corr"'nte Ine�s

- Dia 17 completa 11' ais E h
d « Ih

. .�"

" ncon�ca-sp f'ufermo a

per er em casa a FIa:». I um anivf'rsario a menina
" " "

.

I
Devem no entanto oon- j �I b A'

" A 'Id
.

f'lh d J
- alguns jl2!:, em sua nSI-

- ,'\.. U Imore mazi a, I 'I o sr, oao d-·· T f' M hf d
solar· se os adeptos co c1u-j C f'· 'L

.

d" C t
I:nel!!, o sr. U I a u.

b 1 I 1 d .

Qn orm.& estava soun ! UCIO a. os a.
, ptoprielario do salão de bi-

e o� com o resu.ta o, C1t'do l'",,,lIZnU "e no· dl"a'
- Ola 18 transcorre _,. .

I t· 't' ,'M"
\�." :::t_ :' .,,' Ihar &Avemda».

porquan o a VI orla ,nEm

111
dO cnn'ente fi Assem : maHl um ano de ßXlstenClll

'

I se��re �epend� �,� Jog�r bléa Geral Exiffl'.)rdina� i do sr._Jac�b Emmendoerfer, dEBE

I �als, cr!ar mal�r -� OC,SI
I ria. [ficando dfiUberado I propnetarlo. Encontra,�e em festas o

,oes, FOI o que aconteceu., eotr{\ outras I'f'soluções I J

lOs locais quasi se instala! as s�guint�8:
' ,

Mario Tavares da Cunha Melo
laI do sr

.. Jüse
Ppters e doe

ram permanentemrnte nn ,.
.

. ."
sua esposa, �nm o nasc�-

I "1 t t n
8 - aumentar a partJr DeflLe n... p!Oxlmo dia menta de maIs um herdel-

campodvisl 81� eMno t Irans- do mez de janeiro do 20 n d::d'l natalícia do snr. ro que viu a 'luz iH Ma-
correr ;:I pe tJa. ar e arilm tiM

.'
T d C h

"
� (

. .

t te ,t d t
corren e 81JO, as menst! arlo avares, a un � te"nidadf' do Ho"pital'«São

! fl!lSIBI en +
men.et o re U o lidlideH pura cr,S 5,00; MFlo, tf!b�lião de notas da

j José'
- .

,

r
ma an.agoms a, mas re- b sus ende ' c n

. ,

conheça.ser que seu jogo . -:- .

li
.

r os o I comarca. .. O novo hudeiro do ca-

f" d t' f
vltel; por e.,scllto

aos se I Cavalheiro de fmo tt'a!O'IC'�1 Petes rpr'é'ber,á na pia
allmpro UIVO, con uso. h

'

d 'd 'd d
'''' -' . , -

,

It d d J
'

n,
oreliil aSSOCIa os,

PUSI
sen o

POS.SUI
ar e um es- batismal o nome :de Ivo.

re ar II o· ogaram �s «,aurl sando Il serem feitos só pirita que cintila atravéz
.

. verd_es». com ,T OVIment.os meute pein imprensa' mesmo da modestia que o,----------
I tardios no ataque. volumo· t b I .' I h

. .

I
J I

' c - es fi e ecer uID81ex orna. navulgandade da ENVELOPES

�o, p�rem se� c arez� !3 taxa de er $ 5.00 para os' vida ambiente, o aniversa-
S' AI "'AI:,mtulçao. prOdIg,

a em aflVI_ convites J)lUti pessoas d.O I riallte tem, ainda assim, a MVMI:;1Il
dade, segura m�smo, a de

sexo masculino, maiores sua atuação ddinida em
.

,

- Cons- �esadfez o m��mo, defen· de 18 unOR, näü perten- I nosso meio onde desfruta �

en o e s�rvtn. o a va�- centes 80 Club, e apre-I de amisades que certamen,
guarda, fOi fralda t�davla, sentado para um socio \ te lhe provarão de sobra,
com uma pena maxlma, a quites, I nesse dia; o quanto é esti-

'

Dionisio I

qu�l. resultou no empate d _ compra de novo, mado e rtspeitado.

ve�flcado. t"d r'
mobiliario para a séde! "Correio do Povo· ante

a J;?ar I a pra _lmmar, Boclal.
I cipadamente cumprimenta' '.

n.,o"'O-
o Amerlca desta cI�ade e A DIRETORIA lo ilustre aniversariante,

r, '" . O quadro secundarIa do

l Brasil,
saiu vencedor oste I Instituto Ro�ba Loues

pela contagem de 3 a 1.
.,.j Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,

As equipes do E. C.", naris e garganta.

Brasil jogarão am.aO,hã I
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

em Rio do Testo
sua especialidade.

A' convite do O, D. São
Richlin, Rua do Principe. Fone, :i34, JOINVILLE

DOMING� .. 24 de Janeiro oe 1943 · DOMING�
Realizar...se...á a grande e tradicional

FESTA POPULAR DE

•

í1orioso padroeiro da p�roquia
I o rtriduo das noV'mas .reaUzar-se·á nos dias 11, 11 e

13 do corrente, as 7,30 boras da noite, tendo sido
convidados para Doveneiros :

' '

DIA 21
juliano Rubini e sen.1wra - Alvaro Piazera e Senhora

1:antino Rubini e senhora - Carlos Vasel e Senhora.
DIA 22

Luiz Oomes e senhora ---, Artur Drechsler e senhora
Pe,eira e senhora - Agbad Fischer e senhora

,

DIA 23
Honorato Tomelim e senhora - LeopOldo Reiner e senhora

pia Pereira Lima e senhora - Dr, Alvaro Batalha e senhora.

Para o dia 14 foram convidados para festeiros:
Dr. Ary Pereira e Oliveira e senhora Dr, Rola,.wo Malucelzi e
senhora - Altino Pereira e senhora' Oentil Augusto Henriques e senhora

o programa de festas constará de:
,

�.oço e jantar completo. Rifas, Tombola,
�aaurrascada, Bebidas, Assados, Tiro ao

alvo, Leilão' de prendas, Café, Doces� etc.

As festividades lerio abrilbantados por um

otiDlo conJuat, musical.

.
.....,

� �� Ig] l!J IMIIRl � [gJ fg1
,.
<

-=" It

[E � "fR1t fR1LOl f:
u

_�O§�_V�-���_*_�����

I"end. Te!. ;cORO\o\A.II\. .,

, Codigos:
'

BORGES, ,RISEIRO,
1\. B. C. !i.a Ed,

CA.IXA. POSTAL 11· 34 J

• t:;
R,la Mano!!1 L. de Andrade,14

TElEFONE n, 155

I Orontosmaia
II REPRESENTAÇÕES
fi DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS

I
E, M B Aß QUE S

t.
7&

SÃO, fRANC:SCCJ DO SUL Estado de Sta, Catârina, Brasil·
&
��_�����§���_§�JZI<����'m��r '

LAVANDO-SE COM O SABÃO

Vi�rgern . Es.'peciaJi·dade
da elA. WETZEL 'INDUSTR\IAL - JO_NVI1...E (Marca regtstrfitia)

POU'PA·SE TEMPO, OfNHEll\.O E ABORRECIMENTOS

,

4A
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