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O Brasil, ao assinar a Çarta d.o Adân.tfco, o ,fez, alliin, sob o illlperativo
da própria conciêacia nadonal, CODIO sob a', inspiração dos sentianentos

bUlDanos e delllocradcos de seu povo, que se retleteDl, portanto,' :eau D1ais
essa deliberação do ,seu preclaro Chefe, Presidente Getulio Varias.,'

Essa, vontade e que nos alenta. Não nos Rio, 6 (A. N.) -- O Pre-l aos povos que deles foram i ou vencidos, terão acesso} haver a mais ampla eco I res condições de trabalho,

vem apenas do imperativo da hora, mas tambern sidente da República con despojados pela força To I em iguàldade de condições, I peração entre todas as na-I prosperidade
económica e'

d bri h d d d P
vocára para a tarde de ho dos os Estados, grandes ao comercio e ás matérias, ções com o fim de cons- segurança social, abolindo

o no que er amos os antepassa os. or je uma reunião ministerial, ou pequenos, vencedores I primas do mundo, devendo' guir para todos as melho se o emprego da força
era -eaminhamos sem desfalecimentos, sem de que se realizou no Palaclo

" '

longas só prejudiciais, futuro' a dentro, produ' do Catete, ,ás 15 horas, O

zindo, creando para o objetivo' em vista até o Chefe do Governo recebeu

C
· - ·

tlimite do possível, " é como uma obra de arte os ministros e .0 C:lorde- onsnlraçao nazIs a
h I nador, conferenciando com

j
r ,

que se son ou e se consegue executar, em ée os mesmos ate ás ultimas
'

'

talhes mas logica, industrializada mas imortal. 1 horas da tarde, Após a.'
'

Preso no Rio,
Não importa a gama de fatores que a com ! reunião foi distribuída pe I _

põem; importa ape.ias a força de brio que a vi- Ia secretaria da Presiden i Santa Maria 10 - Se- do Brasil ,. Germano josé presidente da «juventude I' zenbaum, Pedro Weippert,
t I· E f t

. cia e dada á divulgação, ". ,.'
a isa. ssa orça em sua ortgern na cerne

por intermedio do O I P. -gundo tnforma ,a Imprensa Beck, sacerdote luterano; Batista do Rio Grande do

lOtto
Edmundo Penno, Ana

pulcro da nacionalidade., A transíormação da a seguinte nota : «Em reLl'! IÖ,cal, r�percutlU. grande- Arthur Stillner, 2 o tenente Sul- ; Albino Haas, Blon Elsner, Teresa Assenhainer,

obra económica, social, de prernencia belica, ernl nião do Min'istério, realiza I men.fe .a denuncia .do dr. convocado do Exercito e dina Seifert, Carlos Kurt- civis; e Ricardo Schwarte,

I
I Benjamim Sabat títular da ,,' [Iracemo Marques Viana.

obra de arte é um milagre que cumpre ás ge· da hoje no Palacío de Ca .'"

tacões avaliar e -consagrar. Agigantada no tem- tete, sob a presidencia do f p'romotona da just�ça MI Teodoro Kohn, Augusto
.... Chefe do Estado r, !v

i Iítar, em Santa Marta, c.on Todeck, Reinoldo Zilke,

po c no espaço ela enche toda uma éra, projc-l,
, eso eu

tra o grupo de conspira C'O N ,. R ,A O I MPA L U O ISM O Eduardo Petry' Miguel Teo ,

tendo-se no horizonte da nacionalidade, sern Ii o governo brastleíro 'dar dores aquartelados em

'.

duro Kohn, Teodoro Kort,

rnites de visão. I formal adesão á declara Cruz Alta, onde trabalha- Augusto Karke Evaldo Pul

Os que a "'I�I �C'. dedicam, consagrando lhe] cão das nações unidas. de vam no aliciamento de pra "', ' - ' -
' ter. Adolfo Emilio Germa •

... "'''� - � � <'_
Combatem' tQ�aS' as febre.s palustres. comI) a B th E L I

, '.

id h O
Lo de janeiro do' ano pro ças do Exercito para de- ,�no or , rnesto eopo-

até a propna VI a são super ornens etulio I malaria, maleita, sezão,., lremede-fras e
Cl i.S,,,

-
.

'

I
Xil110 passado e a' Carta sertarern. -no momento em do Kumpel, Radwaldo Kurt-

V 'j It I Ch h·II'
' inte,mi.tenles.

argas . cooseveít r nurc I . do Atlantico, a que a mes I que, segundo os conspira- zembaum, Adolfo joão An-

I ma se refere. Nesse senti-I dores. a Alemanha atacas gereri Guilherme Rodolfo

No seculo em que vivemos esses milagres do o Míni�tério das �ela I se o Brasil i Pochmann, Miguel Weipprt,

de creação imortal tornai am se comuns ções E,x�erlores expediu as I Conforme � longa p�ça I

'A I I' Rodolfo Raimundo Schultz

A A
.

f .

necessanas comunicacões I da Promotoria da Justiça I : ,
'

-
e Rodolfo Krause, militares

s m�rtcas c(')�o que oram, desco.bcrt3s ás missões diplomatlcas e i Militar, a "denuncia fd a] "o
, n Vasao I pertencentes ao 8.0 R L

urna vez ma,l� .� surgIram n? cena.rc universal autorizou a ernbai.-, ada em I prese.ntada contra Augusto I I d� Cruz Alta, uns !i1iados
creando e dmgmdo, produzindo e transfoími'ln Washington a notifícar des Hcntlque' Hartwig Heine", Indicios de que será intentada d!retament,e . a� Partido Na

do no mais ;JdmirÁv<·1 esforço de vontade que, sa de'cís.ão os participantes f s�cerdote. pre�it1ente. do
"

neste ano I
ClOnaI Scclaltsta alem�o,

no momf'nto, reghlfra a historia do mUddo.l da refenda ,ledaraçã{h" : Smodo da Igreja Luterana r '

.'
_

" ,

'

outros �a legalm�nte �xtt�-

P I
..
..

I'
I W/'sh1ngton 10 (U P \! r'�pl'''''e'''�''I'a ll!í''''�I' da' r;; r._ ta- Ação fntegrahsta Brasl

:o�ess�"se ca m.a, secreta e umforme a Indus.! .r:. dec�aração ,das nações ..' I
_ r

n. •

.•

J

P �. ;' \.. � '--:_ ';,I..i, '. �:� ..
" j..)

p
leira, conforme diz o do-

tnall�açao do b.no, pelo ex.-:mplo que conforta i umdas fora assina.da p.
elos A LI-ht L, DI:r�a�I:,f;.�L �u,mer, p�r"çoe� ,

:mht,:,es. �,I cumento da denuncia.

e estimula. ASSIm tl"'l precIso.
,

I chefes de Estado ou re I a L11m 0" !nmclos ,�L que ptopOlçoes JamaIS vlst",S I
O carakr civi�o de certos povos 'corno I pr�se'n�antes dos se.guintesle oimpostode?S 31�<ldos planejam all1:1 histoti;3�'. Referindo-, Rio, 10 (A N).-_ Re

f
I palses, J;;:stados Umdos da I mV�1c;ao da Eu)' P" P"\'d' se ;'" )e,'dn.. ''[IJ tod>'ls vela-se agora a pnsao de

que se tS acelav�l [)or entrechclqUi'S volunt"rios! A
.

d N t R' renda
' � ,

'

U.,
a, •• I (:j;:, I ! ",::, ,; j <, ".

: .'
. - a.,! mertca O or e e,mo I' .

ocre t" "
, d> 19t3 • '"

- ·'·t"', outro grupo de espIões,
ma�:. deCISIVOS, de barbaras concepções ideolo, \ Unido da Grã Bretanha e! ' . ,�,

or ,n t. ",no t 4 � '. a;) ope�açoes, mI J .�r.es tão anti o uanto o che
.

A b
-

. I I d d 1>.� U
'- RIO 11 (A, "") -- ADu"'''nt'' '''�'I' t ..�'nç'ml'·1 en1 gr"nde esc"Ia aflf" g q

gIC3S. ° cessa0 do «espaço VItal» degenerOl.;l ran a 0. i�orte_
..maol "",' _ I,

,r. ". "":"', _.:,.-_'J_:> '''.�, .... I
•

fIado por Gustavo Speer,

na mais incrivel preparação armamentista. i das, R�publtca? Soclal!stas �:,1�:1" �ue�ta� do p:,\�j 1, ::ião ra�1O t" Jdo�lca, 'S�- mou'� "P.or �f!C2Z e brl -

Trata �e �e um grupo q,ue

Surgiram os semi deuses da «nova ordem»,l �ovlehc2.s, O'una, ,Austra- ;",:'t" .i:lela LIght do ltTI ,�uel t?yrnfs; dlrdor oallhante que 5qa a execu 0!Je,decla as or?ens do In-

I' "d d
'

".
.., d

.

t ,h�, Belglca, Canada. Costa

P,o,
,tr) de

re,,,nda,
maiS de,lll1dl,lstfl1.l de gUf.rra dO:'llçãO dr< c.,ampanhél date'

dlVlduo Fredertco Kemper,
p aneJa ores e mmOilaS raCiaiS e o qum 2 i RIca Cuba Tchecoslova ," , d ,-'

,. .

1
.. I f

' . f'
I

.

'It, d' .. '
i .' '.. '.

11!'Tlil. VeZ comenta a e fisboos Umdos, afumou: ra balxÍ'25 m�}lS numero
o qpa ornecla as tn or

co umsmo, - para o assa o aos Ireltos e ; sI qUla, Republica Domtnlca- :J ti' 'd" f" t "', � t, .. I"N' I '

'

b T _

'

., maçcres a.o governo alemão

... tradições de milhões de cidadãos I na, Salvador, Grecia, Gua- i
l.lI� ...t} ':, . f.que!1 _t.t,\"n '-I

,

ossos p auos e ICOS

I
sas .do que todas <JS Ja atraves da suposta firm�

E as pa trias foram c;indo uma apó' outra, i tem.ala, Haiti, Honduras, I
com I,nc6mpreensoe.s que I pa:'(1 l,94J, contemplam sofridas pelos fdodos «Doutor Krach, Sep,er fa

• • __:s ! Indla, Luxembur�o, r�olan ,pert,l� bava;n os Ju.lga-, a mva, ão da Emopg pa, I
Unidos"

,

zia relatorios sob�e emba�.
O t" , d ' I

- d' >.' 1 da, Nova Zelandla, N�cara ! mtn.tosi' flCOU ,honte:m I ril! O corrente ano. Isso ques de mercadonas desh

� lernen a .convu sao que sacu 10 e Set· i g�_a, Norueg�_ Panama, U-I defiriitiv:m';'ente soludo _-:-
__ '--'-__ '__

_ i nadas á Inglaterra e Fran..,

code amda os continentes, salvou'se -, podemos I mao Sul Afrtcana e Jugo I dA. d .' , ' I ça tendo-se instalade nesta
.

d' dA· I· C b n<1 a grsn\ e empn'-R
'

a�Slm Izer -:.(; novo mun o ssalta�o, fraldo ,s aVIa omo �e sa e: por I. '''. Ih .'

c,' 'f
. cl 'I

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- pores de cabeça rebeldes, I capital com a firma den�-
soube pela açao pronta dos povos mais jOV01', essa �eclaraçao conjunta, \ H:�o. eu ,ao", co r�s\ ,o , 'CLINICA ESPECIALlSADA

I
minada �Informadora Ra

de tempera rij� como o ferro de suas minas
cada governo se compro i erano � !.ml.10nanCI<l �e DR SADALLA AMIN �ida Limitada», ��jas fina

<'If ." ,
.. . . ,. -

n.eteu a empregar todos os 1110 mllhoes de cruzei'f· .{ Itdades era perm1t1r lhe ex-

" rontar os br.l!baros II1lmlQOS da OVlhsaçao. seus recursos militares ou d'
- , Con,sult',s em PORTO UNIÃO I pedir informações para a

B
. .

'

·d
-

l·b d .,. I ws em eon lçoes que I
" ,

raços e conClenCH�S, um os parTl a t er aúe, econOJTIICOS contra o� mem I ". M'
.

t d
.---- ..,., -""'_!"••,"=,�." I Alemanha.

trabalham e combatem, - dão energia ás fabri" bros do triplice pacto e
.. ev:.��m.o .mls ro

_

EI

I .
_ , _ • I Speer estava subordina

cas e sangue aos camoos de batalha. Industria- seu� ade�entes, com os l Fa�\�nd� <f. Sa!lent:3�, �em; Neo oLcan- I.Serao eil'" I
do ao sector de espiona-

Jis"�ram fer':o brl·o I
.'

Er., t f, t", quaIs esteja em guerra, a! no�a dlstnbmdrl a Im-I gem do Estado maior ale

• c, " .' :>:>i:l a art a que es �I
coope d

.!,

f 't
.

-

I' d 'f

d. " I·
.' rar com os emals prensa, o per t::1 o espl" çaram seus . d

,mao. e a em as tn orma·

va reserva á ao::; povos Ivres americanos. governos signatários e não I·L d � ", -,
.

I
" .... l·na OS ções mencionadas, remetia

f.
. , . , fll.,O e cooper "çao a.. ' ,

Irmar com 03 inImIgos ar- ,

b' {'
'

' tâmbem para Ia esclareci

misticios ou paz em sepa-I O Je IVOS. mentos sobre as condições
rado e ainda facultando a O,:pOis de

. ,
Cairo, 10 (U P,) - i atmosféricas do Brasíl, prin

POlDada M.·nancora
adesão á essa declaração I Stallngrado ! Estccolmo, 10 (Umted I Todas as fôrças do Eixo i cipalmente ,relativas ao lito

de outras nações tm luta
I Londres 10 (United I Pres�) -- Um porta-voz! �." "I·

.

'd' d I ral_ de acordo com os bo

contra O nazl'smo A Ca t
)

'·1· d W·'h I
'

s ...rao e IlTIlril:l as o COO' I t'
.

tI" d
.

r a, Preos) ,... A radio emis- I mi Itar ,a li e rnst"as .

' I e inS me eoro oglcos o'

d? AtlanÍ1co, a q�e ,o Bra-l" .. -� '1 I· f I
:

I' se admitiu francamente tInente africano, Tal afir- 'li Brasi1� Além disso tinha

s11 acaba de adem e tarn - ::'Üfr,t oca ln armou que . � ;,' .. f,· ,'�. como colaboradores outros

bem, como se sabe, uma I O�1 canhõ':-s soviéticos I durant� urn� �ntrevlsta n1 ..hIV<,; ()! feita hOle pe' I individuos cujas funções
declaração de principios I que . destfl.lir�m o 6.0

I
concedIda � Impren:a l0, 0:11., Alexander, co- eram de o?ter in formaç�es

feita pelo presidente dos I exercito
akmao em Sta- que 05 alemaes deverao m,mdante. eO? chde das I sobre o numero de navIos

Estados Unidos e o pri lingrado foram ccmduzi-j recuar em novos setores forças bntamcas no O de guerra lançand�ds ao mar

. . .. R
.

d
.

t
,.

D' I - I pelos ,Estados Um os so

NUNCA EXISTIU me�ro mlmstro do ReinO dos par� ,a zona de Ros-, da USSla, mesmo.,o.n e neo � proxlmo. ,-c areu

I bre a construção de b�rcos
IGUAL Untdo, em 14 d.e a.g�sto d: tüv e Ja come�aram a! o� sold:dos sovlehcos

I
o O\:�eral AI�xan �er que de guerra nos estaleiros

1941 Estets prtncII?tlÚS fo atacar a gUó1rl1lção da, ;alr.da nao começaram aiO EgIto, é;t Orenalca, a !norte americanos e a res-�

ram expos os em OI o pon J,

O
.

f L·b· T· I·t· 't d d
-

d
tos comuns' à politica na quela cidade. I atacar, mesmo ln ar.. I la e npo I anta se, pelo a pro uça? e ar

cional daquelas nações, e, 'mante insinuol! que os encontram agora, total I mame�dtos nas ofiCinas es-

.

b· I � d
- R t m t I· d fA tadunJ enses,

nos quais se aselam as

�
a emaes per erao os ow, . en e Ivres as orças Kemper e todos

esp,eranças . �e um

p,orvir Dr, Alvaro I E reconhe:eu tambem d_o ��xo- Tal �e�laração bros do seu grupo� ���;
malsj a�PlclO,SO p,ara tOB t Ih

- que os nazistas não ai, slgmflca, sem dUVida, que os quais agiam os brasilei·

��sn n�o p�o����: ��gnnhau� a a a t cançaram eompletamente os in�leses termina.ram r�s JOSé Magalhães, Ascin-

MEC:ICO os objdivos de sua ofen· a ocupação da Tripolita dmo Beltrão Henrique Vi-

SiVfl de verão. O que ex nia, última coluna do cente Fortes, que se acham

CIRURGIA, PARTOS, MO-
I·
'" t

'

,··t I· d 1
agora presos, devem ser

LESTlAS DE SENHORAS E pica os atuaiS reVEzes vas.o impeno I ,1 I"no ;;. punidos com todo o rigor
CRIANÇAS que levaram e estão Ie Afrlc",. de nossas leis,

!f�Õ�,t��s-�Ji���� oÃ vando ° alto comando .---,"--.--"'-, .. -'------ .. ---

PELE - TRABALHA DIA· alemão a encurtar as li·

R!AMENJKoNYo�fSPITAL nhas de defesa do exer· Insfitufo Ro�br.'l'� Louà"es

.'(-E CHIMIDOS • cito nazista. Exclusivamente para molestia/ 'de �lhQ�, ouvido.;
nu PI naris e ga1'gantu, , ,

'

QUALQUER H6Ra
----------- Dispõe de aparelhos os mais modernos para eXame de

Assinem: sua especialidade.
Rua' Preso f, Pessoa, 206 «�Ofreio do Richlin. Rua do Principe. F on!", ::134. JOINVILLE

Inoustrialização uoBrio
,':I"

Não se retrógrada com a gll�rré'l. Avança-se
de anos, até mesmo de seculos, na escala de

grandes atividades, de grandes iniciativas. A ne

cessidade de destruir origi-na, paradoxalmente, a

obrigação de criar.
Os povos desde que se propõem a 3gir,

revidando um ultraje ou praticando urna con

quista, estão ereando, estão produzindo bem Oll

maios alicerces de um futuro a, que pretendem
atingir, E são iguais, por um deterrninismo ine- 1

vitavel," vingando ou assaltando,
'

E' ii pomada idra

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

A farmacia Cruz,
18 Avaré, (S Paulo)
curou com a cMl
NANCORA- úlce
ras que nem 0914
l�onseguiu curar.

Dna. Carolim Palhares, de Joinvillp, curou CJm

UMA - SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido CEntenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa� de sBllje e

. clinicas particulare:..

AVISO IMPORTANTE: -- A verdadeira ePomada
Minanoora> nunca existiu H nãG ser em suas

latinha.s originais com o emblema simbólico acima,
Recusem jmH�çõe8! Exijam a verdadeira MINAN·

N CpRA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA,
de JOINVILLE

,

Díretor-proprfetaeíc: HONORATO TOMELIN - .Ofieínas e edificio próprios - Ass.: Anual Cr $ 20,00 - Redator: João Cresp(1
...

Ano XXIV III" Jaraguá - 5. catarina ..,. N. 1.161
.... Sábado, IJ de Fevereiro de 114J

o OO""PIIO Bp8SII_11'0
deu tormal adesão á Carta do A tlêntico

em

novo grupo de espiões

engrandecimento territorial,
nem ql:1e se realizem mo Idificações territoriais que_
não estejam de acordo com I
o dec;ejo livremente expres I
so pelos povos atingidos, i

respeitando o direito que I
assiste a todos os povos,'de escolher a forma oe go
verno sob o qual querem I
viver e desejando que se i
restituam, os direitos de s(,) i

berania l! indepenflencia..;;o,:........;=;:;...;;.;;..__---Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Artur MU'!ller, Escrivão e O·

ficial� Registro

C,iV�il
do 1.

Dis� J" ConW;r.r8. e- jara-
guá. i'fq de Santa Catari-
na, Bt •. -, ,

, faz sa er que: Otn. ecerarn
no eartorio exipindo "es doeu-
mentes exigi$>..s pela lei afim '

.de se habilitarem para casar-se:' PREfEITURA MUNICIPAL DE

GeoErgáJHotlalnn,n'G1u4s6t5avB�CJ -P'O''r"::'-"'-t"",aC--r'l-a D.' 140 ARTUR MUELLÊR, oficial do tegisto de pes-
, O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de' Vi

c
8(188 [urtdícaa e títulos e documentos do muníeí--reíto da comarca de Jaraguä, Estado de Santa. Ca. ker e Irene Hornburg. _ I pio, e. registo de pessoal'! -naturues do primei'ro dfs-tartna, Brasil, ua form"•. da leí. etc, Ele, brasileioo, ��i�o;;,'': ..... C'•• a

, tríto e Eéde da CCIDarC8 de Jaraguä, Estado de, faz Saber aos que o presente edital. com o lavrador, nasceu neste dis- O Prefeito Munícípu] d e Jaraguá, de 8cÔrõo Santa Catarfna, Brasil.prazo de-trinta (30) días virem, ou dele eonhecí- frito em vinte de junho de com o estabelecido D8 letra "A" do item III. ja
CERTIFICA qUH nesta data, em meu cartório,

menti) tiverem Oll in teressar possa, que a leque- mil novecentbs e desese.. PQJ:.tfP'ia n, 36 do CooJ:denad'ör da MobilizaçAo Eco- de acordo com .e disposto nó Decreto D. 581, de
rimento de GUILHERME ALP=:RSTEDT, fica cita. fie, domiciliado e residente nomícs :

.', 1. de agosto dA 1938. procedi, ao arq.uiv8men.t?
da a sua mulher GERTRUDES MARTA ADA'M, qu� neste distrito em .Ja(a�uâ _ D�SIGNA 08 ß�D�ores J080 ��rc�tt�, João dos seguintes documentos reterenies a Cooperat]-
se acha.em lugar ignorado daquele. conforme de Alto, sendo filho de Hein- O..\1ueller, Artur B.elt,hauPt, �uz_ bIO Mendouçe ve M18iá de Latictntos de Hunsa: Ata da

'

Assem.elaração sua, para dentro do prazo de que trata rieh Becker e de Hedwig Nunes, Leopoldo Augusto Ger,e.lt, Artur Mueller, bleía Geral Extraordínarie da couetltulção daCoo� --
o artigo duzentos e noventa e dois l�92)j �o Co- Bork, ,I' Jose An.tomo, de Matt,\'}s, Laur,� Belo, }H�é Est.eva� peratlva Mixtl-l de Latícíntos de Hsuse o Estatutosdigo do Processo Civil, e que, segunco o dI�pOStO Ela, brasileira, solteira, Arru�li. e LUI.z .Gumes, pa�a !s�b a ,-PI eSl�eucla do da mesma Cooneretíve.

' .. i

no artigo cento e sessenta e oito (168), paragra lavradora, nasceu neste dis- P�e.feAü MUlllclpaJ, ecnstttutrem a Comlssão Mu Ja rí:lguà. 2 de fevereiro de 1943.
fo primeiro do citado Codigo, começará após o trito em primeiro de mar nícípal, de Preços.

I O otícíat. - �HTUR MILLER:-, �

-transeurso do marcado no presente, contado o des- ço de mil novecentos e
.

, CO��NIQUE.SE I
te d� sua p_rimeirß' publicação, !'esp:Jn<!_s!, ne�tü dezesete, domiciliada e re- r , • pr6��lturtl MUJ}lclpel de [araguá, em 19 deJuizo ao pedido de suprimento. de outorga Ielto sidente neste distrito em janerro ne 1943.

) LEONIDAS -.

HERBSTElt I
'

por seu, marido, afim da mesma assinar uma es- Rio da Luz, sendo filha 6.88. L..ejtura de venda, n08 termos dEI petição do teôr de Garlos Hornburg e de Requerimentos Despachados IIseguinte: - PETIÇÃO INICIAL: - Exmo. SUl' Dr. Hulda Geiöler Hornburg. Mês de [sneíro de 1943 - Dia. 2Juiz de Direito da Oomarca de [araguá, ,- GUI- [araguà, 8-2-1943 4.883 _ João Rodolfo Plorencto Loss - ReLHERME ALPERSTEDT. brasileiro, lavrador, re- Edital n. 1.466 quer vistoria instalação santtarfa SUg essa n. 302,sídente em Itapoouaíuho, neste município, casado Arno Adolfo Germano á rua Mal. Deodoro da. Fonseca _ A' vísta da in.com Gertrudes Marta Adam, que se encontra 8.U' Müller e Lilly Stahl. tormação, como requer.' Convocação da Assembleia Geral Ordinariasente em lugar incerto e não sabido, vem reque- Ele,' brasileiro, solteiro, 4.884 - Henrique Theodoro Herger Requer Pelo presente ficam convocados os Senhores Acio-
rer á V. Excla. por seu procurador bastante que sapateiro. nascido em Iara- vtstorías duas r!iales C86& n. 870, á l'ua Mal. Deo- nistas paI a comparecerem á Assembltia Ge!":<! I Ordina
esta subscreve (doc. n. 1), o buprimeuto de autor· guâ em dois de janeiro de doro da FOnfH�C8. - Idem, idem, idem. ria, II realizar-si.� no dia Q de Março de 1943, ás 15
ga para 8sBil:wr escritura de venda de imovel, pe- mil no�ecentos e dezoito, 4.886 - Paulo Kaesemode! - Requer :licen <. horas, no escdtorio jest3 Sociedade, para ddiberarf m
lo. seguinte; - 1.) O Suplicante é C1i.8&d\; com Ger domiciliado e residente nes·' ça fazer pequenos concertos sua casa sita à rua sobre a S' guint0 ORDEM DO Dli\.:
trudes Marta Adam pfllo regimem de cümunbãu de Ie distrito, nesta cidade, Hercilio Luz, Hans8. - Idem, .idem. idem.

'

L _ Aprovação do balanço e contas do exerci.
beus, áto realizado em 14 de janeiro de 1933, po srndo filho legitimo de 4.899 - Alberto Meier JOf. - Requer licença cio de 1942;
rante ü Juiz Distrital em ex,ercicin, Alvim PfutZf'U EmJ'II'o Müller e d·- Caro t i!< dI· á t d Ri' d"

.... cons ruço.o cs.sa e n Ven�HIa es ra a e '-' 2. -- Eleição do Conselho FisciJ.1;
reuter d:J lugar Hansa, do MurJcipio de Jaraguá lina Meier Müller. Luz, zona rUfa: -- Idem, idem, idem. 3. _ Assuntos de interesse, social.
(doc. D. 2); 2) Ern 8 de ja.neiro de 19&5, o SupH Ela, solteira,. b:asileira, 4.907 - Carlos Heinz!ß - Requer llcco.çaÓ,ante adquiriu (} im.ovel descrito na es�ritura, p.u- domestica, nascida em ja- �ons.truçãc) casa maf,e:rif\l á bstradH J8:Hlguá, zona Jar8guá, 15 d� Jandro dr. 1943.'DUca lavrada á fls. 42/43v., do L. l? 55" do OfICIaI raguâ, em seis de Julho sub.urbana _ Idem. idpffi. idem. OttWn Oosch' - Diretora CGmercial,
Mario Tsvar88 da Cunha Mello, desta comarca, de mil nOVecmtos e vinte Dia 7 Hert3 Gosch ,- Diretora Teenica
conforme proya () ,tl'listndo anexo (doc. :o. 3); 3.) e tres, dcmieiliada e res i

.

4.919 - !':l,Íco.lati Knl.etzer - Requer vist?ri.al AVISO
Q,ue dito ii:novel depende para ser vendido, como dente neste distrito tm Es 1 tot" a

a It"'rl .� , 1"'9 "run QUIrl"!.lS UI ",çaG B n .. ',' StHl ca.:!}. ,:l. u,'� "
,

..... -

A h 'd'
.

-

d � h A" t

se verifica do aludid(" digo, 8e verifica da leitura trada jaraguá. sendo filha no Bocr.iuva _ Idem, idem, idr:;ID. I
c
.. �"? Sf' a . !SpO�lçao os �en ores clOms as,

do aludido traSlado, d,,) prévío couIS8ntimentü dos legitima de 'Martim Stahl 4925 _ Franclsc(} Watzko _ Requer licença �? ..Es:rHml� ,�L:S�l �ocledade, o�. doc�mt:ntos a que
pais do suplicante que" na l't'alid!:âde já foi con e de Pelmnilha Coili Stahl construçl1o ma0soJé:) ;:.epultun; Ana WHtzk,o, 3nhu-l",e ;efe,[': o t'I, L 9;) ao Dt:;cltto Lei N. 627 de 26 d�ctldido, como se dépreende do documento anexa J5.raguá 8-�-1943 da e I't

.

J á 84 e coloc"'t>ã-" spc.cti Selemu!o de 1940.
,

ma
.. c.m el'lO arh�li. ':'. "'y 0,(:' Q -

iNDUSTRIA' DE CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S/A.
do sob D. 4; 4.) Qne, não obstante, está o reque

.

E para qt'e cuegne aI? conhe·
Vii lilSCflQão, _ Idenl, Idem, Fit'm.rente impedí.do de efetuar a v9nda do bem em clmento

..

de todos pa�sel 0.pre·.
D!a 9tI'(' •

d, Ih ha C'-I' sente eodal que sera publicadoques 0.0 pOJB que menmona .11. B�� mu er, <:I
pela imprensa e em cartorio on. 4,811 - .João M!.,n"el MarHllS - Requer aIca de BelS anos, sem causa JustIfl�ada, abandonou de será 8fixado durante 15di«s. vará de cHbite·selll sua casa á rua Blumenau, s/no 1�1·1����=="""""',��==����� fi

o lar, estando em lugdi' incerto ·e não !Sabido. As· Si algu:.'tn souber de al- _ Idem, idem, idem.

II
:��, &.e�. f���i;�: ���OS�O, ;:%'3�:,:!:li��n��;:�u:� ���a::��d;�:nl��aj:�use demoti�!� ;IH��n��I���, �crCu�Rio �:��u�� �i1���: ii �Iotarl·o A �or�ellro III
Ministerio Publico, se digne autoriza lo tl. u�5Hlar A7't1bT :1J.!.uller idem, ioeID. 11-'1'

:

I'I!
a escritura de venda referid3, deposH'lndo u su-

..

Escnvao � . . 4,944 -- Bernado Grubbn - Requer Hcevçu I '

II��igl��e 7�O��t��e :8���Pdo:t���!fl. a :!CP.f���r i8J�
OfICIal do Registro CIVIl

â�R!����Oá a�:eo��ees��.iV;:���: em ;;�e.n���:�� III
"

. I
III��:s:'���:�,�:�tJ�d::p�rd� !dar�B;e�i:�BP�;!��� lMPOS����r�7NDUS idem4.946 _ Alfredo Sirelew - Rfqtl�i" tr.ansfe� iii Jor'��n··"�a·l"s" " Rev.·stas IIIde suprimento de outorga, na forma da lei. Da se TRIAS E PROFISSÕES rencia jrapusto para E"wino Viel'gutz relativo ter. 1111, III

á presente, para efeitoEs fiscuis, o valor (je Cr.$ De o.dem do �r. Coletor faço reno á estrada Ribeirão Alrne. _. Idem, idem. idem. I .

750 00 .

t d to da public(l que no vigente mez de

ZI F"'.. III
' e segue Jnn a e. prova o pagamen Fevereiro amcada,se nesta Co' 4.947 ,- LI' m'p Schmitz - RpqW':f tr'"Il!õlfe.- li I"Ur Inos

Taxa Judiciaria devida (doc. n. 5). O advogado letoria o imposto acima. relati rencia seu n<,:me impo&t • .! I elativo h:frenG auquiri. ;11'" 'I
que esta subscreve tem escritoriü nesta cidade à vo ao L semestre do ano em do de Hugo Eggert c "Ho á E'.&trHda Ilha de Fignei. 1

II,
Av. Getulio Vargas, 160 e possúe o telefone Do 34 curso.

ra _ Idem, idem, idem,

III A GEN C IA:
N r P D' f' 'j à 1

>

F 1''''0 de Os contribuintes que deixarem
. . . e enmento. ;. aragu, GEi evere;;_

'de efetuar o pagamento no pra· 4.950 - B,.nedito '9assani _. Requer. trans Rua 15 de Novembl'o N. 341
1943. p. p. Lujz de Souza. - 1/2/43. 1/2/43. Cola,

zo marcado. poderão faze-lo no ferencia para Hercili!) A. GSfcie, terr,'llll sHo es Ifl l'll
das duas estampilhas estadoais, seu.do uma. de dois mez de março com a multa de tr!lda digo imposto .rf:llati�o Ü':rrenc, Estrada ItflpO' I ,lei, BANCA: (Junto ao Correio) II
cruzeiros e uma de um cruzeiro da taxa de �aúde, 20'1, findo o qual serão extrai·

cu Hana�.i, _ Idem, �düm ..Idem. I I
devidamente inutilisadas com data e assinatura, das as certidões de divida para

O Secf""'a' rio - RenHe,) S�-;!Hl

III J O I N V I L L E III
..

I ter lugar a cobrança executiva. "',
com os seguintes documentos: 1 copia da imcHi ; Coletoria Estadual de Jaraguá1 traslado df3 escritura Publica ,je compra e ven, 1. de Fevereiro de 1943.

I!l----��'"':_.,;���:�� '-===-===:::sE:!!:ZZ::13
da, extraida de fls. 42/43\'., do L. n. 55, do tabe- Heleodoro Borges. EscrivãoliAo sr. Mal"io Tavare's da Cunha MeHo, de jaraguâ; 1 traslado de procuração lavrada aUs. 142,L. n. 16, do meemo Oficial; 1 autoriza.çl1ü outor
gada por Augusto Alperstedt e 5/.. Helena' Alperstedt, COIll a respetivd copia; 1 certidão de casa
mento do Suplicante, extraiaa de fls. 184/185. L,
n. 3, reg. n. 106. do Ofici�l do Regtstro Civil de
Hansa, sr. Waldemar Luz; 1 ta.lão de Taxa Judiciária passado pela Coletoria Estadoal de Jaraguá,sob ·n. 58. - A petição acima e retro transcritalevou do doutor juiz i) seguinte DESPACHO: A.,publiquem-se editais com o prazo de trinta dias.Em 2·2,43. (ass) A. Oliveir\1.

E para que chegue a noticili ao conhecimen.
to de Gertrudee Marta Adam e de que mais pf)S&a interessar, mandei massar o presente edital
que será afixado ás porta.s do forum, no lugar decostume e pubJicado pelo Diário Oficial .10 Estadu e Correio do Povo. Dado e Vassado !lesta c1-
dllde dt) Jaraguá, aos quatro dias do me? de fe
vereiro do áno de mil novecentos e quarenta e trez. U ELIXIR DE NOGUEIRA"Eu, N'3y franco, escrivão fJ subsc!'evi. (assinedo)

CONHECIDO HÁ Oll! ANOsAry Pereira Oliveira - Juiz de Direito... Está VEND&-.fiE EM TODA PARTE.conforme o original" do Que dou fé.
Jaraguá, 20 de janeiro de 1943

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAOUÄ '

,

E�ital de Citação

É UMA DO.NÇA G'�Avlssli.t,'
MUITO PERIGOSA PARA A FA·
MÜ... lA E PAR .... A RAÇA. COMO
UM SOM AUXILIAR NO TRATA·
MENTO DÊSSE GRANDE FLAGELO

USE o

A SÍF1U8 as APRESENTA SOB
INÚMERAS I"ORMAS. TA'S COMO,

REUMA1:ISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FISTULA.
ÚLCERAS
ECZEM....

FERIDA.

DARTR08

O 8rscriväo, Ney Franco Sofria,
horrivelmenteDR. LUIZ 'OE SOUZA

ADVOGADO
De Bagé escrevem ao deposito geral.
ßagé - Sr. Eduardo C. Se·

queira - Pelotas.
34- Tenho feito uso do Peitoral

de Angico PeIotense em uma
filhinha minha, que ha treis a·
nos sofria horrivelmentt: de uma
tosse pertinaz, aconselhado por
um meu amigo, favorecido pela
sorte, visto ter colhido benef.cos
resultados. Hoje acho-mo: feliz
por ver minha filha radicalmente
cu' :ida.
faça este atestado.!m ptova

de reconhecimento para qqe se
faça o uso que convier.
",\iiVosso criado e obrigado, Hu·
gollino Bollivar.
Confirmo este atestlldo Dr. E.

L. Ferreira de Araujo (Firma re·

conhecida.) ,

Licença N. 51l de 26 de Mar-'
�o de 1906.
Deposito geral: laboratório

Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Ri6 O. do Sill'

Vende-se em lod'a a parte

Escritorio : Av. Getulio Varga&, 160 - Telefone,
Residencia: Mal. Drodoro da Fonseca, 814

Ernesto Lessmann
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agrícolas

Ségas rotativas para arados
kua Marechal Deodoro da fonseca, 183

Jaraguá 'I>

,Certidio, de, Arqulv..amento- .

In�ustria' ne Calçados 608Ch':
Irmãos S/A

A Diretoria

SERViÇO MILITAR
5a. R. M. laa. C. R.

J. A. MILITAR DE JARAOUÀ

Dr. W'aldemiro Mazureehen
Medico

ConsuíioriO fi re:,iden:::ia: - Ru:) M,.I. F".Feixoto, 152Leve-se iiO conhpcim{;'nto d<]8 interessados (.)
EI�guínte: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE RESERVISTI-\S. Ni; prdeitura MUbicipül í:ichB.�e afixado
o edital de C(luvocaçlio (!;:� l''':lE'ervÍst.as do 32. B. C.de Blumenau, que deverão Re 8 presentar até o die,
22 do corrente.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS: Lüüpold!) Sobinke, pedindfi ceriiflcadn de 3a. categoriaIndeferido por oSlo fp,laf () vernacuio. Germanc,Naas e Osvaldo B •.;ling-InctefrridG p(Jr não raiarem
t,l Ungua nacional.

'

,RESERVISTA CHAM.ADO. O re8ervista de ta.
'categoria JoÍio Alexandre Zacke. c188iH:' de 1907,deverá comparecer- com urgHwia f>. esta juntaafim de pteen,oher fo nw_;; li \liHI e.

Certificados de 3<.1, cn tegcria. E:;;têi Junta re
eebeu para entregu, �Öl'; irl!.(:ln-f:HWdoB mais os se
guintes certificados fie res6fvistas dp 33. categoria:

Miguel Dozoretz, Augw,tü Müier, .José Scheuer, IEwaldo Koep;) Ewrld,j Kuebn, Alfredo Ruprecht,'Rod(')}fo Haffel'llisnß, Wtdter Mfirquardt, Ewaldo
Baler, Bruno Krutlich, Waltf. r MarqulHdt, RudolfoBruch, João EstH.oiBJ:iU CHesekl, Gotlü'b LEdtold,Bernhard Rau. Antonio Klein e Reíooldo Rau(Quitação ).

Todos eHW8 docum,,'ntüs �lBtão Nujeilul:l öo pngamento da Taxa MHitul:' de Cr. $ 10,00.
Jara.guá, 10 di' rt'V�'ff:'íl'O de' 1943.

Artu:t' Mueller - Spcr. J. A. Militar

Atende chamados 'a qualquer hora do dia ou da noite

FARMACIA IGUASSU'
Rua 15 de Nev. 468Joinvile

Especíalidades farmaceuticas nacionais e extrangeirasPerfumsrias - Homeopatia

FRACOS E AN�MICOS !

Tomem ..

VINHO CREOSOTADO

TOI..,
Resfriadot
Bronquite.
Et'Crofvto..
Con"'.tiC.�u

VINHO CRE08OTADO
É UM GERAÖOR DE SAÚOE:.

.'"CL\LCL\DOL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Colossal sortilDento -, -'-�-----------

de roupas feitas I a�g���.��L?o�M����A p��e�r�11�������}�ci;O
. Capas para senbo��as e I 8.0 andar O . Afonso de O Santos 20. ?nd'1!"

l'lb
-

T i Fundada em 1921 Corta Patente No 32
CaVaB el�"os. eZlxnos� Resultado do sorteio I »aiisado no dia 30 d'''! Janeiro. de 1943
Casemiras, Linboso Brins.

..

Preços ao alcance de todos. 1.0 Premio:

1.0 Premio:

_R_u_a_R_io_B_Ir'_�_n_co_J_9_6_4 Jt:i_,)i_·a_g_l!á 14.0 Premio:
Credito �Iutuo Predial I

•• Q fUNDADO NO ANO DE 1914 S.o Premio: 1776
Maior' rnais acrt.diL:.do Clube d_ Sorteios do Estado O sorteio do m�\.' de

fLOR IA!\;OPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

RESULTADO DO 437. S\..}RTEIO REALIZA
DO DIA 4 DE fEVE ,EIRO DE 1943

CADERNETA N. 12751
Premior em mercaCl(\r!as no valor de Cr$ 6.250.00
foi contemplada em mercadoriàs, mr veis c tecidos 110 valor

de seis mil duzentos e cincoenta Cruzeiros (Cr$ 6.250.00) a ctder·
neta n. 12751 pertencente aos prestamistas lld1i. e Ivaldo Brasil.
residentes em florianopolb.
BONifICAÇÕES EMMERCADORIAS,:'IIO VALOR DE Cr$ 30.00

, 13849-Miriam Macrdo - Joinvill<'
19904-Woilmúr Wolf - Costeira
12841-Cacilda Santos' - Bll.I.menau _

J1789-taudelina ]lldite e Terezinha We.ndhaus\tn - Tubarão
17504-Wa1demar Swang· Joinville
12815-Alfl'ed'o Alberto Moreira· hajaí
4639-Alfredo Nunes· Santo Am' ro
19920'i"\Rodolfo Macario da Costa - Joirl'.vi1lé
13797-fubio de Souz, . B!'usqu
7037-Nivaldo Santos· Saco dos Limões

NO VALOR DE Cr$ 20.00
14258 _ Luiza f. Luch - Palhoçl
14161 _ Ruy Jur'lndir Batista· TUbarão
11550 -Roberto Gustavo Amorim· Ba reíros
12220-Ambrosina Pereira e Lacy Santos· Camboriu
2146--Aldo Hardt . Saco (jos Lmões
5065-Bertoldo João feHs· Amancio
7568- Amelia e Ademar de Oliveira· Fpolis
12569 Isatel Maria Cor;till - Bru:que
14767- '\.bilio- Becker . Canelinha
4285-Lealcino Geraldino de Souza - Palhoça

NO VALOR DE Cl$ 1O.UO
0633-Eda José Chagas - Caeira do Norte
12741-Pacifica Tomaz de Brito - Tijucas
9931· Clara Heil Ban .

- Itajaí
8135-Lucio Sokelsky - ltajaí .

9308-JOôé S. Rocha· Ri:; do Sul
17897- Maltim e Volando Werber - Campo dos Andradas
3484-Euclides f. Silva - Rio Negro
15460-Carlos Melitz - It8pinmga
17631'--Antonia André filha· Hansa
168Q.I-Maria e Pio.Varg;ls . Aralaí

ISENÇOES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEtOS
17030- Orl�mdö' Klug�- Joinville
0792:""'MIlßoe1 �'l.4:aiio' Rita· Gaspar

174�6""";Làuren,u.ru. ';V�J�l1te - .5élO Mateus
10041-Vrç��t��AHvE!s:da Silva - fpolis
9990,...;>M"�f.ty' Têrê:i!irtl:tã-da Silva . Itacorobi

1575�':':Natanae,l. Jaojnrc, p'ontes . Cado dos Ganchos
0171::.,.J�ão,.ê1oe SàQJO$' "' João Pessoa "

17260-Öerfrudes R' Schrnfkel - Joinville
' .

123ô'1'-Oar�:ß<t"jn(r�#'a - 'ltajsi .

52:l9��n�·���.T�;; Säo Francisco

FlorhwoPoJis\ i de Fevereiro de \943.
VIS-r:O: João Pedro de Oliveira Carvalho

fiscal do Governo Federal
t

Proprietarios : J. MOREIRA & CIA. '

BANCO -INDUSTRIA E CDMEBCm
Im SANTA CAl�ßINA 8, N,
CAPITAL $UBSCRlTD .E REALlZADO 6.000:000,00

Jlcent:la : IARAGIJA'
BII CeI. Emílio JOlirdan,115 - Cai18, 10 - End. Jelear. IICO

MATRIZ: ITAJAl
llitiai3 em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, joinvile, Lages'
e Rio do Sul; Agencias em: Jaraguá. Caçador, Creciuma, La
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São francisco e

Tubarão; Porto União' :SulJ.Agencias em : lndaial Hamonia, São
Joaquim e Tijucas: 'EscritorioS em: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urussanga, Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto "Grande,
,".

.Río Negrinho e Araranguä
'\.' "

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

portação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do palz, medi .nte taxas

mOdica�'1ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS:
A disposição, sem avise, com retiradas livres

para quaisquer importancias 2 o

Com aviso previo (retiradas diárias até 1.000,00) 3 o

Depositas poptllares Limitados (até 10 milcru
zeiros) d;;oo;;itos iniciais ri partir de 20 O
sub sequentes a partir de 5,00 <I 4 %

Prazo fixo de 6 meses . 5 %

Prazo fixo de 1 11110 6 % IOs jÓiaS são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a bcse da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Industrie. e Comercio de Santa Catarina SIA
H O R A R i O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados : Das 9 ás 11,00.

Cure seus rnales e poupe seu bom dinheiro
comprando na

Fartnacia Nova
d, i·;,()BERTO M HORST

que dispõe de maior sortimento na praça '" oferece
seus artiges á oreços vantajosos.

Rua Mareehe Deodoro, 30 Jaraguá

Lothar Sonnenhohl

Adolt HermanD Schultze
FABRICA DE MOVEIS

Correto do Povo Sabadc, 13 de fevereÍt c de 1943 ._

Ginasrn
-

Part�ßnßR· ParanaBnSB
(sob' inspeção ledera!�'permi;�ente j

.

Diretor: Dr. LQÍz Anibal Calderari

Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA -- Paraná

Estilo' em pleno funcionamento as aula�' de
adniissãó'á l a. série do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro ao aulas deste

curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comercia do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Fiscalisada oelo Governo federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contaeor e Au

xiliar de comércio. - Internato e Externato.

Máquinas o�trizes'
Mâquinas de escrever e cale.larh r

Motores elétricos e CoDtuntos para luz

Material elétrico para instalações
,

'I
'

J\rados e Descascadores' d� arroz

Bom ba s, Valvulas 'de pe
Serras circulares, de f ita, para engenho, de atorar

Rebôlos de esmeril

I
'I Dr. José Augusto Costa

I Jaraguá

, � Q DlUiD�

I Ronado Granctnarg I
� Rua Coronel Emilio CarJG� Jourdan, 62�
�. I� Lenha picada
� (de coivara) Ia. qualidade, metro cubico ou

� carrada o, $ 12,00
� Lenha para forno, etc. Elitregi! a domicilio

I� Pedidos á

� Roberto Grandberg

I�lmtmotmlm�
'

*'_0_'.----*--.... -.-"""....--.-----.... F E B R 'E S

ADVOGADO
Sta. Catarina

Valvulas para vapôr e ar, Maoometros e Gachetas

Material de transmissão

Aparelbos de sólda á acetileno e á eletricidade
Material de soldagem

Ferramentas Oleos e,Graxas

HOEPCKECARLOS s, A.
COMERCIO E INDUSTRIA

Malfiz: FLORIANOPOLIS - Filiaes : BLUMENAU. J01NVlLLE, CRU
ZEIRO LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-MQstmeirio em TUBARÃO

"Capsulas Ant isezonicas
Minancora"

I

H O T E L
H

J A R A G U Á" 1
Casinha de

í

a. ordern -- Cornplr tos serviços de restaurante - Bons quartos I
, I

referido neles SI'S viajantes -- Ru" M·�I. Deodoro - Prop.: Ervido Reinhold

(Sezões, Malárias, I rn paludismo
Maleitas, Trernedeirc)

Curam-se rapidamente com

3025

I

I
I Em todas as boas Farmácias

I E' um produto dos Laboratóeios MíNANCORA

11 J_0_in_v_il_e s_.__c_a_rf_.• r_h_.1P_•.�---------

PLANO yMAON�. mensal!dade Cr.5,OO I --------------------Numerações premi-das: I
N.os 10. premio 025Um imovel no valor de I Proibição

3.0 premio 4'57Cr $100.000,00 I -

�_� ,,;
= ! Os abaixo assinados, com a

2.0 premio 975 Um imovel no valor de I presente, proíbem �a passagem
3.0 premio 457 ·ã.,.�r $20 0("000 de pessoas. estranhas, bem co

. , I mo pesca�las· e c.açadêls em

4.0 premio 850 Um imoveJ no valor de l
SUllS propn�dadés, itas a estra-

•
=me=: rc $1 : da ltapocusinho, por terem re

3.0 premio 457 ".. r. O 000,00 gístrado, entre outros -prejuízos,
roubos de aves domesticas. Não I-

5.0 premio 776 Imovel no valor de se responsabílísam pelo que p08'
. 3.0 premio 457 er. $5 000,00

sa acontecer aos transgressores.

Centena 025 Cr.$loo.oo·, Centen'�52 OCr,$50,OO I (ass.) João .Antonio Reck
.

Unidade 5 isenção da mensalid. de feveiro i Ç?o�lngos Reck junior

f
.

I' , ..

27
'

1 L.fVmO Vogel
eve.relro rea iZar:se· a no ma .

Erico Vogel.

6975

3.0 Premio: 6457

08S0

·,5

2:'5·.:�/

> •

AVÓ! MÃL! fiLHA!

I Tud '� d(�vem usar
I

I FI
r 1 •

t IhXu' 0p.UatmB
I (.oll R gulado Vieira

I
A m:.,jhtr evitará dôres

I
Ala':', ,,5 cólicas ut.erinas

Empn '{. -,:.t! com lI<intagem

I
�aia cui1'lrc \"1:' lt� il1'egula

, ndSIL s d% ftUI\'Ôl'ä periá-
die s c(i·,� sl'nh')r"s

I É C ,Cd]'!' tO II gula'
d' � S� f{,nções
f'L. .ix:-.; - S�datina

pda. "I .:cm)Jrevada. efica
da é ri,' í'o rect.itada. Deve
ser <':õ c. com confiança
Flmw Scdatina

Encc ' ';1' Sé. em toda
p"rte

Ue D N SP li. 57, de 1915

, , �j

I DESPERTE I BILIS

I E s!� d��� D�.�'���UdO
Seu fígado deve produzir diaria

mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém a pri
são de ventre. voca sente-se abatidO'

I e como que envenenadG. Tudo é

11
amargo e a vida é um martíriO';�
Uma simples evacuação não toca-

'

rá acausa.NestecasO',asPílulasCarter ...

são extraordinariamente eficazes.Fa-

I' zem correr esse litro de bilis e voc�
sente-se disposto para tudo. São sua-

I
'ves e, contudo, especialmente indi
cadas para fazer a bilU correr livre
mente. Peça as Pílulas Caner. Não

__,1_ """""""""'''"''''' ! aceite outrQ produto. PreÇ<>o Cr. $ ),00
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Já realizou sua. primeiras reuni.ões a Com�ssio de Preços, recem-nomeada pelo sr. PrefeitoMunicipal
Clube Hipico de.laragua Edição de hoje:

Posse do diretor esportivo 4 paginas aORREO DO.�P0\70portivo o sr, João Em
mündo�3rrer, tendo como IHux!�i[lres (JS R!'s.A!ltünio Ano XXlV Jaré1guá Sábado 13 de fevereiro. de ]943 S. Catarina Y,t 1.161�R�l!bl e ��X FI!ldler,

I �����������������������������������I������������_�����������_�_�_���í�[ll �:eg'uidb rJis,�utjrßm-
------

�,e outros R,S15UF.'lht8 dei "T'E'D AIII'A.TOL " IPe. Otto Strobel "Correio' rOC·./-a·"mÜ.:'reSB6 <b clube Fr.; .6 � ..,..I"J L � I

• �. \J. IIraro lambem marcadas '

Ifl� datas das pt'oxírnfls Entre os produtos do "Ac!!ba de SfH' nomeado
dos de "Terminol 'é o par« o cargo de coadjutor C·'CGrriU8S d€:i5tà l.UW, que Laboratorio Medeiros, de bastante par a fazer abater I desta paroquia, o r;;vdo, IQOrra

t'Jräo inicio no mes de Blumenau, ]'a' bastante co I f
'

dc'" qua quer res na l. padre Ono Strobel. i . ,

Ii,bríl. nheeldo, o "Terminol", a "Terminal" é epresentaj S d t ,h id '
Você tez bem �m vtr quebrar a monotomia da minha vi

N
" c

,

- acer O e COD eCI o pe·: da, Você, fazendo-se lembrar no silencio que me rodeia, deu-me, os proxnncs nume r-os "'OUCp lançado, alcanca des dr com escrupuloso aca 1
'

J.' 'li "I' - J ,.'" , 'as suas virtude s, apre; sen- ! a cel'tes1 de alguem que não quer ficar esquecido, que. teima(Í!:iremOB mUli' oormcno. taque pai" sua] acão pron b tOt L b ' t ' ,

l. ..."'li amen o, r" os ao a o tomos lhe o s nossos votos em resu. ir, num can o ou n um queixume qua quer ceusa que
res desaas eorrtdas, que ta e eficaz centra dores ratorio Medeiros pela 0- de feliz perrnanencia em sen:te cap 2 de eleva-la ácima dós demais, no m�tndo em que se
msrcerão entre 'ÓR, 8 de cabeça e resfriados. íerta com que nos distin- ..,., d aqita.
.' eãr turtísre ·1 ""r

" nossa CIUa, e. Eu vi, minha adoravel vaçabusuia, o seu corpo VERT-eS:6y) l'"'''' I !,( "(J' Um ou dois comprimi guio '"

rente !'ino,
' 11fONTAGNE, agarrado ao' tronco do inçazeiro proccimo de mi-

: nha casa,

E S P O r t e S Ed tt. J I Compreendi que você me queria fazer esquecer de muita
.....tabele....men40.o comercl-al 'I a ,cousa, Cousas que 'Você não sente. Cousas que você não 'Ue
-.cl •• a.' ! Voce vive muito acima das estradas e das valetas", .As mise-

O Perí Ferrovlario em Jaraquá ? . rtas que rastejam cá por baixo não lhe atingem, NãO lhe sal-

Lothar SODDeDhohl ,: On, ,) d '. p picam as azas de filagrana o lodo e a Tuligem das convenções-
Soubemos de fontos fi- I des do balle em apreço, I ,t: Jf. �rr: Cl sr. 1'13

e das mentiras, Voce sõ sabe cantar. Sente a. alegria das almas

"' " ,_ ,
; deniguas que o Perl Fer I tomos procurar o maes ! f�:t:i Mumr;,lpal i

tOT'!'W pu ainda�irgens d� p�caqo, e ,esbanja a sem cuidar que na volta

.t�stevl!;.m nossa redaçao I [::itilbeleClmento com,�rClall foviario de Mafra, �vre trlJ Vosgenu.l, o qua! di- b,!Co qi1� _,urfl.;te ü cyr- do verao voce .nao sera ma�s.le,":b�ada po:q�te o,1dras '/Joltarao
O C"m"rCI'l�'ie sn' Loth'lr I P"Y'�

" I"'a M"r�chal 0"'''-1 t á d It

I
' . .r. '

d' N'Dte mes dp Ff3vereu'o a cantar, mm5 nevoas e malS venies, E ,desttno de todas as
J � '", " , C'.o,,, u c. , I.',: sen ar o 8RU esqua raO ngHa fl1& �H,I W81) este

.. -
. ,

, .

S h h' j' 84 d-di' Elf���'CIf i � f(!:l ra T-ß'''l1fo czgarras.
onr�(,� �. l que n8S �\)' (,�ro.n. ,

"pre 10 o sr, em JaI'aguá, lUO dia 21 lV;!l ir.:,rl,J'�(1U q�e 09 cb8- :., i" (..( '�,�.�.' , ••

,_o .... "':": I. E quan'fß._.qente não deseiaria se/:como voce, ciga_1'ra ano-
mumcuu éj muddnça de t>eu· Hllflno Pwzua,

I
deste mês, enfrentando tuta8. ':'Gtäo atl!:!d.os com

,la ,nl P. ef, !.tu[ ti. Mum,....l I
mma, sem glorta mas sem maldade, v1ve'lldo apenas dtas de u-

fi equipe de A A Bra eUlen I,� tt.mbul'Ím e que p�í di" Jvreguá I� l)ß ,dl i ma estc.ção,
, .J , '.

o,, Ih ,�
,

,te,),A'p,q;oill ,'o H"''''''<il ')' Você Vlve cantando para que outros esq'ueçam que .vwem

Ma�e 'Ira e Iß t o'ro S ::�ie�r. I��"m�:,�;:�.ret'! ����" '�cl��e Ií�:�n��': i h�i;'�l���;LE��n��,�:� II :ee:::n!�7z:Ieee����. Po;o!U�uv::oq��:ee�an:sa;�:;��ad�a�O v!�!�
i

.

'

rI} o pubJi.co psportivü @.�rá qUf' f'l.ite .. é o t�l"'? I c�a,;8 ,e ,:rHlu�t�.�,��g" En: ::������� e muito menos so{rer, .. Nao fo� isto que voce veio

local' enseJo de ver mais FHl�IH!HH)il0 i'l. entrevIsta! g. "hi.! d1, AQf'U'Jt)", �('(bo
I GIL VAZ, '",,j',",,, '11'·0"''' te

"

um campeão em nossß nos pediu que tl't!fiSmWs !CLn",,J. '."'''' ::. 'I '

� � � -
" é A, 'P' \

.

',. cl> 11- � Näo scH;�fllzendo Ü Pli-I ,

,.C1Ulut), pOlS come I�t s"rr,cs, th,E) 10 10.(8» q,lle " ,l., 'I ,"j
� jANIVERSARIOS zo dI" fen(is o ncssn 'rrl'domiuio publico possue oura o men1f,�' ültérpl'ßtp. g_'lIlH�ütU no re.eI l.� (; mes, .:.< L

;
.

,... .'.
I .. ,.

�
,

'

'f' .

.

,r'c!uá (' co .. 'trlbuwr.> su - , go SI Alb, du Dutra, (,t:'
(; pen um liCH malS ór 118, marcha «11(we vou 'I-�.'. .J, '�' , \) .".

'I
- fez HTlOS dIa 9 O' sr. -H"';'do 'i "nt" d:\ re ",'ti.tes c"DJ-unt ..;. 8"rranos Mß,ria. reservou urn° J01k' á mUl.,t1.. oe �O.; �o José Albu" PI'oP'Í"l::nin da!

l _',u ,,,g,,. '-,' ,p."
v ,/.. .

,. . rb

b'
'

, - ,,' . ,;, . ",.'.. ' i çao do;' Cc·nuas {. T .. !"-
por varias Vt'ze8 cam surpresa. - Qua! será? 1'e: o m}�',)rJru no p; ,ine�. conccHuada "� Isa Real". i

.
_ _ '

"

'_

< ,

ã d L'
"" lJ'eAq ';',,"�n (,,,.,t"'(\ fel' ' ,Igr.fu�. dest<l Cldé!de.

pe o 6 Igu Sel'J.'ar,g" ' ,

.' ", .':,l' ."., �,<2, � ·1
- Transcorreu ::ila 10 I

_
'." -

r, •

Na proximu I:) d i ç ã () til d cubl'Hnç!;, JUflicml mais um natalício do )-0 I �e�l1I� tßrç�, felr" pa
JARAGUÀ mentr '

I Ia ItalaL kndo J2 ,egr�s'aborjaremci!! (1 assunto
M " I h

- I T �.' . � P 'í ., I Vl"m Dorval Marcatío, filho! <ovlo a J�raguá o sr M' x
com m,Ji:c: detulheB. O e � &8<l�rln'la (!f) )'Ij PlI!!, do industrial sr. João Mai-

,..

. ,.' .. ,: '",.
c

�c:.c:rOCX�.:::::rICU1C::>"·CXC':llr::::xlC:Ji�c::u::":::X":::::::>'lIOlClIX : de pessoas tem usado I
m MU��lci;iC.l do ]llrhgua, I tt I M I��h OpdO",O ged·nte

II

C R I Q O Bras.·. J·ogara� em 'I' 3 de .F'�vl.�í'eÍlo de 1943 I
ca 0,

_' d': fJl!:il d'l B:mcc �Incc".
i.I com bom resultado o F V" T' ,.

'

I
- Cumplr tou mal Bi um,

O a sa e a o I São Francisco I. po.pular depurativo I'
{rEg,.fHU, ts ...:ureH'O

a"'"ivtrSc;dü di;, 12 a

s,
\.'nho Prefeito Herb,�terO (\ Noticia"! vindt.8 de São i

E L IX Iß 014
;' i:a O�walda Knaben, filha Seguiu ttrça-feira par6 a

O - - -
.

U I FrlHlciRCO jnformam ,que I . CALCEHINA I 't I r.I E t
' -

� Generos ,aUmentlclOS de Q lO Inínmga está diSfJosto ,I
'

'

í elo sr, Adolfo Knaben, co capl a ,o $, ,,:00, ö Sl:I'VI-

n r. U Es�ecifico da dentição I ktor psll"dual de Bananal_ ço do município, o sr, tk,
)J. _ _ _ J u levar áquelu cidHde 61 A Saude das creanças H

'

f Lt'onida'" Hr.rb,'ter digl10O la ordem 'E"-tr domiCilio Q
, , A AS') i Antes evitar do que remediarl, ,- ole, .

az a�os O me ,.' ",
_,

.

-, ," , , .

• -a:.u • ,

.

eqUipe úa , , fiHH, I A sifilis ataca todo o Si quizerdes que os vossos I' HinO Vergllto, filho do sr I)' flf9ltO.,mlJlllcIPal,O
. , ' O 21HU fllfl'f'I\tU lo em par- I organismo filhos sejam sadios, fortes e Verdi L<:nzi, S, S, Ja regreswll a esta

O Proplld.:>'i"!o : JOSE' ALBUS O tida H'vanc!Ie, ainda no I O figado, o Baço, o Cora- res�stentes, dae-Ihes CALCEHI,I Decoi'1 f dia 15 a dI.! cid de, rnissumindo su;,s

1Cc:x;c_;;.lClI)I"�lClIC>'x:::;:M::::'lrICXOIC::(lI::::xc.x�x:::::o::::n:::,c::x::xc:x corrente meso i ção,o Estômugo,os Pulmões NAA, CALCEHINA e' um me- ti:) aniv :r"'ad,� do estudanít elevadas funçõ:s" I e a Pele, Produz Dôres nos.

,

-

Deslumbrante noite ossos, Re.:zmatismo, Ce- dicamento scientificamente do- Heinz Biosfdti, filho do NOIVADOS
.

, carnavalesca I
gueira, Queda do Cabelo, sado e contém tudo de que sr, Eu' ice Blo',fddrt...le••·o "BOlD Jesul" i" Anemia, Abortos, e faz os necessitam os orgãos em for-

(' .

t"" ., CÜGI0rme Já tivemos individuos idiotas, Consulte mação das creanças. ,

-- Aind;, àiö 15 compl:o i .0mI' !OU ('(·sa,lllen.o
ensejo de noticiar, o preso o medico e tome o popular Alimenta o cérebro, tonifica ta mHi .. um 'Iatalicio () SI. 1

com a g�ntll ,eohontB LI
tigioBo gremto esportivo depurativo os musculos e recalcifica os Faustino Rubini, um dos I

na R�Hnlhun, o dislinto ja-
Associação AHétiCH Bta E I i X i r 9 1 4 OSt�a Tafi�had��teêALCEHINA' P:OP' ;,'IMins do "Posto I Vf:m Alvir,o S:'hw>lrtz, filho
sB, fará rcaHsat no Si!lão Inofensivo ao organismo, dura seis mezes. I Rubini Lida", dtsta cida I do sr, AI.';?:! 1(, Sc!1w2rtz.
Buhr, em n' noite :de 27 Agradavel como um licôr,

I
Em

t.o,das
as farmacias. de, j rI' sidt'n!1" (-m 'I'J'I'S Rios do

do corrente mês, um SUfi Aprovado como auxiliar no I N(lf';',
tuo"'o bOI'Ie á funta·°ia, trata,mento da Sifilis e ,Reu- � VI � JANTI:.'S I.., '-' u <>..

I ��"._-. ,

,h_ J. D' MISSA
'

É verdadeiramente sur!
matJsmo �a mesma ongem�, X·<; 1',;: ,r��:,:"" ,-

i
' , 7 OI pelo D, N, S, P., sob o n, i � r-" ., -',�,:: ..

<
.. �: A,:.." P<bSOU p 'r J;�njguá t sh C�,l bíu,::.e hOJI:, as ,3pn:>endente o interesse 26, de 1916 Illl I- f"� ,'1. ,;, """.,:>iI ,,�,'\I

'I h � d h-
.

que esta noitada Icarna 1__ § 'fi;- ��, �J r·,r;l'. i\"';�; '.
Sf.'manfl, pernOItando na oré�" a fI_1an ai na matrrz

]' tá d t d 'I
I� � ;;'$ "'Ii< '-'''11 � «Casa Paroquial» com df'", I

Icc,o!. a m13S· do 7.0 di,t
va eS�8 es esper ali (l ."' Im lJj,iJ ü.�� �a \11 ! tim;

-

� Porto União, S Ex';:�, pO', âlrn;.\ do finado sn .

nos meios sociais jl\ra-
.

AJunft. :U;r:)MMWl A I Rtvm'l O D"n,'el Ho�tl'n I' Tufl Mahfud.guaenses, Pelo incontido lOSSE E !<fSHtlADOS r.
' . . ,,- �,

entuSÍ81mw r6inante é tbEpo d,,' L1gl";. i �., t

de esperar que 8. cNoltv' , TOSS sO PO: FAlER BEM
- Rt'grf.:'SSOll quinta-fei i fAFL�CIMF�:T� HCarnavalesca:» do Brasil, I

_._-- Ira, de sua 'li:gem a Pm-to

I .

a fcet! ',Ja , no c.,s-

alcance o mais retumban

I
'Sele, onde ('steve em go- plH S .lose. ondt� Sé', a·

.

----- iC,"'!V' jot. r1ROO. (I 8.1'. 'lu'te êxito, c(Jrrespondendo Palace Hotel I fi M;,hfud, p,opattar:fJ,ás, e8petntivas gera.i".
I muito lI:lacionadü nesta

Junto 80S diretores da
,cid1'1d�', O extinto deixaA, A. Brartil, viemos á

II de MAR. TIN S J A R U O A ! vÍvva a ".m;\. dorit, Emasaber, que as fant8Slfl\s RB· R- B 6 I hmais bonitas e originais I r.
!Ja, arão ao 10 r�mco n, 2

I ���,���dÖ ;�I�:'.r���e�:O��.:geräo premiadas, dividin-I i odo,"> quartos de apal'tament.o�, com a.gua Ic"rI' Wr' dLt'-"f no dia se-
do-se estas e : dois gru-l

F, eorren�e, quente e fri..1
, '

, g�li.nt'·, IW ccmi�odo mu'
pos «Casado!�,. e ·Soltei- ( .... levador Fr/gor/tieo Cosi!lha oe l;a ordem t1lClpn! enm gré'ndt: ,wnm-1'08., e a comissão julga. Salas de amostras para os srs, v/alantes panh'lm: nto,dôra será composta só-

SAl'NGUENOL A' familia f.'nlutada L'j:-r'(êmente pOl' «Noivos., i Aut(.tmovel n;-' Estaçã()
Para saber de mais de

J) C U_"R I_rI B A PARAN,A' BRASil ,��n!ã�� sp::q���sas expn.s,������=��=�=:__,,:��������...:..::.:ta::.::,l=h�e8 sÔbre 8S novida

CONTEM
����B� �_Z_����BZ2�

I
'

End, re��d���;MAiA, I�, oito elementos tônicos.

I' ',�Q,BORGES, RIBEIRO, Arseniato, Vanadato,A, B, C. 5,a �'::d, A viuva Erna.l'dahfud f filhos, comunicam o f,.l,cinvnio de
,.

'I'"
Fósforos, Cálcio etc.

II
,�;eu pt·i\nttado e'poso ( p[ii

CAIXA POSTAL n, 34
Rija Manoel L. de Andrade,14 TüNICO DO CÉREBRO Tuf.- Mah'&"udTELEfONE n. 155 &1

TONICODm 'MUSCULOS

O,,�onf4�smal·o iA:íê,' Os Pálidos Depauperados I', ccorrido no dia 5 do COrlí:,nte, nestei cidade. Agradecol1, pCll' \ste meio,
Esgotados Anêmkos Mães a todas as pessoas que o 3S5.istitam até os ultimas momentos f' r.'sptcial·
que l'riamMagros Crianças

'

mente aos �IS. dos, Alvaro Batalha e Waldemiro M'jzurechen. que tudo
raquiticas receberão a to- 'fizerljm para o seu rcst::.belecimento. Estendem eqte Bgr;ídtClm�}l!o ás
nificação geral do organis- ,bondosas Irmãs do Hospital São José, a. ;;Índa g todos aqut'l,'s qu:' f'n-

mo com o
.

viaral11 flores, coroas, cartões, Cartas e tf'legn>.m:18 e acomp:mhiiram o fe
'retro até a sepultura.
r

E'p 8, I�nite de· 10 di.:
enrrentc, �;umj, das se

iss do tí'��'u..uranto etu'
JOB HH.8f:, à rue. Ms.l.DfC(i.
�'ll.lro, presentes 06 GlI'm,
bros da lUn�t(:!rh f) 80

cíos srs.
'

Juãü Marcattc,
Ernesto CziH�ni8wicz,
)0110 E.m0DdoBi'!:'l". Bo
bereu Horst. Alexandre
,1fa.i.\kf'. jneob A. Emen
dOf:lrfel', Mf�X Fiedl(H',
Bruno Beseke, Cariris
HEHlS, Antor.io (.amilla,
Beruarde Mielkl2l, Rober
to Mar.quardt e Honorato
'I'emeliu, tomou posse
do cargo de diretor €18-

Compramos de diversas qualidades
Tr-atar com

soe.IGUASSU',
a

LTDA.
RIB. MOLHA

(Ex-Instituto "Bom Jesus")
JOINVILLE

OURSOS
Admissã!J, Gias!'ial, Cla!lsicü t' CientIfico, Pro
pedêutico, (COffiHCild) TécDiclf de Contador e

Guarda Livros, Escolu, Remtngtün (Datilogt'sfia
e Estenografia) Materias avulsas.

INTERNATO
(So DJa&cullno)

Otimas instalacões e otim!) tratamento

EXTERNATO
Para umbos os sexos

Observação importante:
08 &.luno8 que COrlcluil'l.UI1 l::l 4a, E' 51:1. séries
ginasiais poderão prosseguir QS S5US estudos,
mp.tricullHlào-�e' respectivamente no 1. ti 2, auu
do Curso �COLEGIAL (C1assicÚl ou Cientifico),

O Colégio "Bom Jesus" recebe des-
de jÓ pedidos para reserva de lugar,

Agradecimento

DESPACHOS
REPRESENTAÇÕES

FERROVIARIOS E MARITIMOS -

EMBARQUES

Sanguenol J;lraguá, 10-2-43.

REOESPACHOS

c, D,N.S,P, de 11, 1992 1921

EXI)AM O SABÃO

Vi rgem IEs":p:e"cial:i:d;:ade
da CIA� WETZEt:. INDUsfR1A't - JOINVJ"LJ!"

potS CONsf�V:A ,E

(Ma,rca r�istrada)
DESINFETA j A SUA ROUPA,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


