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Vencemos mais uma etapa. 'É facil de ima

ginar o que representa para nós, nem sempre
olhados com bens olhos, mais um ano de vida

marc_9. decisivo que c?nseg,uimos plantar graça�
ao milagre de uma 50 aspiração - vencer! E
vencemos pelo trabalho, - que não (lÔS po

.

dem, c�ntestar - sempre -creador de energias
merito.ias, que valem pelo que representam no

consenso da publica opinião,
Em conciencia avançamos... Aliás. sempre

se avança quando a luta tem por alvo um ideal
._como o nosso. A marcha que encetamos na

senda dificil e incerta, tem sido feita lenta ma s

segura.
A vida de jornal tem, como outras ativida

des, o seu nivel. Nem sempre os horizontes
são claros e limpos. As paraltlas do seu des
tino são como todas as paralelas, -- só teori
camente encontram se no infinito.

Seguimos por das como -cavalheiros an

dantes dê uma nova época, observando, regis
trando fatos, atravessando crises, vencendo o

,

tempo com a constancia de quem confia e es··

pera.
A concepção de infinito enquadra se per

feitamente no destino do máquina q u � o cere

bro do sabia de Moguncia idealisou A ação
dos prél is é infinita : - Constróe e aniquila;
cria e destróe. As personalidsdes passam por
esse cadinho imortal.

E eternisa a historia.E prenuncia' as evoluções,
- como J traj etor ia dos astros.. forja de ti
pos a marcha dos grandes acontecimentos po
liticas. que determinam mudanças e transforrna
ções, ás vezes inconcebíveis na véspera de de

flagrar em.
E' a Imprensa! E toda essa grandezl toca

da de ideal, todo es se poder de concepção, toda
essa força creadori e destruidora ao mesmo

ternpo, - brilha, cria, age no largo infinito da
razão humana. Deve ser aí que, conforme ateo
ria, as paralelas se encontram.

Dentro dessa certeza de ideal que nós ani

ma, vencemos mais uma etapa.
O jornal ha de ser sempre o jornal. E a

prova é que aqui estamos, dispostos a lutar

para vencer.

VA'R EJADAS
as sedes de duas companhias

siderurgicas

Su�s tituição oe, ampr9gaoos
nas inDustrias
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Diretor-proprfetarto: HONORATO TOMELIN

- S. Catarina ".. N. 1.11J

_,� Naçã.o "Importanto 'Discurso dó Prosioonto
Conc�dldo a Honorato Tomehn pelo -

Ü· " V V I H � �
lo. I.P. �I registro do jornal "A Na.. etu 10 argas em o ta euüßua
çãe", a ser editado em Blumenau

:;.
*
* Uma iniciativa que

deve merecer o amparo de
todas as familias de nossa

cidade, essa de angariar
recursos para acquisição de
cortinas para o Hospital
São José
A conhecida casa hospi

talar tem já, sem qualquer
duvida, o seu conceito fir
mado no seio da nossa

população. Auxilia Ia, pois,
em tudo que necessitar,
não é sómente obra de
benemerenci», mas inteira
justiça que' se lhe faz pe
los serviços que vem pres
tando a tod .'S, sern distin
ção, que a p.ocur arn leva
-dos p, Ia dor.

Assim, foi que as se

nhoras Valer ia Dornbusch
Batalha e Anes ia W"lther
Crespo tomaram a si a ta
refa de interessar a farnilia
jaragu: ense em mais nm

gesto de be nernerencia r

justiça: cf-r ecer ao Hos
pits l as cortinas que até

O sr. Honorato

TO-j
essa obra de bôa e le agora não foram adquiri

melin, diretor deste jor- gitima brasilidade, das por absoluta escassez

nal, ,querendo fundar Aqui estaremos para
de recursos.

I BI
O s'o muito simpatico P.

S. Paulo A. N. ,- A po Sociedade Anonimase «Cia. um jorna em umenau aplaudir, dentro em bre- nobílitante a que certamen

lieia paulista prossegue a da Industriá Pesada" di requereu. ao Departa- ve, com os blume nau te a nos sa popul ção não

campanha encetada centra rigidas respectivamente por mente de Imprensa. e enses as vitorias de seu ct( iXdlá d« prestar todo o

as companhias qua, abu- CelsoN Camargo e Ober- Propagand i. no Rio de jorn:.I. I seu concurso.

sando do incremento dado dan _?scom. proce�endo Janeif(� v necessaric re-
pelo governo á nossa in se entao a apreensao de � '. .'

Pb-I
-

dustria pesada, foram cri- relativamente pe que nas glst,ro que lhe fOi co�· ara os rast elros
minosamente constitui�as quantias em dinheiro e cedido agOia, por decl I

-

revert�ndo a sua ativida· che.quE's encontrados na- são do Conselho Nado pobres de BlllmenaU
de em prejuis'os da econo- 'calxa» dessas empresas. nal de Imprensa orgão.

, mia popular, já que eleva- Pelo resultado dJS inves- t',.' di' O
das somas calculadas em tigaçõl!s, parcialmente con

e _OICO aque e epar· Mais uma campanha de dos os lares, pobres e ri

milhões e milhões de cru cluidas, sabe se que os
tamento. I alta benemerencia acaba coso sem se fazer anunciar

zeiros foram extorquidas chdes dessas -orgmisacões O áto da nobre enti'l de ser iniciada em Blume Espirita que se compraz

do povo por meio de pro pobres ,'te ��� pouco tem- dade de classe encontra nau pelo comandante üsc.ar em promover realisações

cessos inconfessavei!>. Ain po, hOle diSpas de gran- se publicado no "Diario Rosa Nepomuceno da SII- de significativo sentido pa

d'l hontem á tarde. por des fortuf_l3s,. poss�indo Oficial" de 12 d' b 'I
va, do 32·0 B. �, - a riota, o comandante Oscar

ordem do major Vieira de bens movOls e ImOV\:'IS em "

c ê ri campanha do abrtgo para Rosas comprehendel! como

Melo. Supereitendente da numero bastante el6vado. ultimo. _

os brasileiros pobres do nenhum as necessidades da

Segurança Politica e Social As primeiras ediçõ�s dos "A NAÇAG" foi O município. população pobre de Blu

fOiam varejadas por inves vesperHnos continuam pt.! titulo escolhido, e o seu Nada �ais nobil.itante e menau e lançou se á cam

tigadores as companhias blic<a�d? com de�taqur. O programa baseja se na
nada mais :t]ece�sa:�o quan panha do abrigo, com a

«Sideru�gia S. Paulo Mim,s not!�iarlOl li propO�lto. . .

d
.,. do a estaçao frt.a Ja come- qual já se solidarisaram o

essenCI3 os �nnclptos ça a fazer' senttr os seus Prefeito Municipal, a As
do Estado NaCIOnal : � rigores. sociação Comercial e In
CIVIsmo e progresso. E' sabido' que na situa dustrial,

o.
jornal «Cidade'lEst�mos certos que "A ção que atravessamos, a de Blumenau3 e a Radio "Correio do Povo"

NAÇAO:' serà um pa
carencia de materias pri Cultura alcançando tam

,

I d'
. mas torna elevados os pre bem franco entusiasmo em .

a mo a maIS da bôa ços de agasalhos. O frio, todo o lI:Iunicipio.
Com este nU'11ero atingimos ao 25.0 an() de pu-

I
imprensa em nosso Es· porêm, é como aquele fan Campanhas como essa

blicidade.

tado, espelhando a vída tasma da lenda ibseneana, merecem mesmo apoio di
Nàda mais somos que uw jornal que se tem

I bl que entra ás portas d� to- 'd'd I
. mantido á custa de sac.r,ificios, desajudado je auxilios

A Divisão de Estatística tão ser fdt'is em fichas umenauense nos seus CI I o em qua quer meIO. compensadores, como em geral acontece aos jornais
Militar do Departamento' proprias,nas quais aqueles aspetas fortes de civis· E pelo sentido humano que do interior.

Estadual de Estatistica, ate.n responsaveis discriminarão mo e decididos de pro·

I
encerra serv� de exemplo O que éra representamos na imprensa do Estado

dendo <> imper!osa necessi relativamente a cada em- gresso Dr: Alva ro e deve ser imitada
-, resultado de todos esses an.os de vida - é pouco

dada criada pelo �ave ins preg!do,. �o�e, \:argo
.
ou, A cidade tera' no no. Bota Iha

Parabens aos pobres de mas equivale a uma consoladora vitoria pelo muito

tante que o Bra:Il atraves funçao, flhaçao, naturalda , .

l Blumenau e ao seu bene
que nos custou.

sa, convocará os responsa, de, nacionalidade, estado VO J ornai a certeza do
FO

merito bemfeitor, coman· Os que acompanharam com simpatia ou não

veis por todos os astabs civil (se cllsado, OI numero que vale, esperar porque
M._ -,ICO

I
dante Oscar Rosa: todo esse nosso trabalho par a darmos a cidade e ao

lecimenlos industriais do de filhos menolcs) situaçãO saber esperar é ter con· CIRURGIA, PARTOS. MO- municipio um jornal conforme o c:;eu progresso, estão

Estado (inçl.ustrias de qw;! militar atual e. corpo ou ciencia de valor propria
LEST rAS DE SENHORAS E mais que á vontade para dizerem, em

.

conciencia, si

que.r natu�f�fj;. ('xlrativa�.llrop) ou t'stabelecim.ento H',noratô To mel i � CR!ANÇAS Agente Fiscal chegamos a alcançar esse desideratum,

�gncolas ammalS, IDmufa-1 por qua se fez reservIsta.. DOENÇAS INTERNAS E Não vacilaremos, embora ,muito haja que fazer.

tureiras e fdbris). a decla J\s fichas a que se rde- vem realtsando um tra TROPICAIS-DOENÇi\S DA Acaba de ser removi- A nossa marcha segue o mesmo ritmo ascendente do

rarem, no�,inalm6nte, quais re o paragrafo anterior, balho de são nacionalis- kE}�éNTI�gAH\rs�g�'t do para esta ci11ade, o meio em que vivemos.

dos seus empregados são deverão ser procll�ada" pe- mo, desde J 937; por SAO JOSE sr. Ni"stor Gonçalves da . ,. Agora, com a n.udança de" residencia do nosso

81;lbstituiveis �entr? .,�e .60 I�,s intere_s�ad?s ms A�en este Jornal., E aman�ã, á ATENDE CHAMADOS A Luz, agente fiscal de diretor Honorato Tomelin para Blumenau, não sofrerá

dias �e� ?omo_ ql�ali:! 10- c.la� MUl1lc!�a!s de E"t� frente de '� NAÇAO"

I QUALQUER HfiRA -, consumo. que
até agora a marcha das nossas atividades nesta cidade, pois

sUbSittUlv91S (Iecnlcos, es tlstlCIl, (edlhclO da prefel . '

U servia na circunscrição
I
deixamos á fr.ente do nosso escritorio de gerencia

pecializados ellc.) d 'dturó n:uníciP�I)d je 10 a 15 tteurnat-d(T;a'j8eISs daemplcaoSntO"Plor-. Roa Preso E, Pessoa,206 í
de Mafra. . pessõa idôn�a com quem pOderão tratar sempre que o

Essas dei; arações eve· e m"t-o p. vm ouro.
.

. luar ., desejarem os nossos prezados anunciantes e assinantes.

Oferecendo um alrnôco
ao General Moríntgo na

cidade Siclerurgica de Vol
ta Redonda pronunciou o

Presidente Getulio Vargas,
importantíssimo discurso,
cujos conceitos calaram

profundamente em todos
os corações brasilei ros.

Tratou o Chefe da Nação
em frazes incisivas, do pro
b'erna siderurgico nacional
encarecendo entre outras
cousas, o papel saliente

que representa o carvão

e dinheiro· do governo e

povo brasileiro a industriá

siderurgica nacional no

Parque de Volta Redonda
satisfazendo dest' arte os

anceios e aspirações de
todos os brasileiros
Terminou S. Excia. em

sincera provação declaran
do que o Brasil, na guerra
atual, não se preocupara
exclusivamente em ades
trar soldados para a luta,
mas, e sobretudo em fabri
car o material necessario
ao seu desideratum - a

vitoria, e dirigindo - se ao

Presidente do Paraguay I

declarou que a industria
siderurgica brasileira, esta
va á disposição da grande
nação amiga e irmã.

catarinense na suá solução.
Historiando as demar

ches para a sua realização
reprovou S. Excia. a ativi
dade dos céticos e derro
tistas que afirmaram que
o Brasil deveria continuar
sendo um paiz exclusiva
mente agricola, méro for
necedor de materlas primas
e. consumidor de produtos
manufaturados.
Desde 1929, preconisava

o dr Getulio Vargas, em

sua plataforma de governo,
a nessecidade de se tornar
o Brasil em palz industri-
al.

.

Por isso que, cumprindo
suas promessas, vem de

instalar, com a ajuda de
técnicos" e capital norte-a

mericano, e com técnicos

racionamento
do acucar

o

Em face das dificuldades que o cambatem ha ja'
surgidas no mercado do I muito que as populações
açúcar, resulrantes do corr-

I soírern �s consequencías
tra bloqueio germânico e do blqueio e contra blo
das consequentes dificul- qu-io. Os povos do conti
dade de transporte . as auto nente europ eu acham se a

ridades bras.resolveram ra- braços com uma das mal
clonar o produto O sistema ores fomes que se conhe
adotado é dos mais sim- ce na historia. Uma ver

p les e a quota estabeleci dadeir a epidemia de tuber
da e das mais razoaveis. culose, resaltante d -l falta
Cada familia receberá em de alimentação, grassa nos

sua casa o .seu talão de paizes ocupados Os ale
racionamento, dever

í

pre mães. que se chamam de
enche-lo e registrar se num raça dos senhores, reali
armazen para receber sua zam o mais brutal saque
quota. Quanta ás. rações arrancando das demals
serão de 50 gramas diá nações o indispensavel á
rias por pessoa. Ate então vida. Por seu turno a In
a guerra se tinha feito sen glater rs, Russia e Estados
tir pelos torpedeamentos Unidos, paizes fartos e

dos nossos navios, fato dcos, resolveram há muito
brutal que tão fundo aba· racionar os produtos de
lo provocou na concienc'a primeira necessidade em

nacional. Mais tarde nossoS face das dificuldades de
marinheiros e aviadores transporte e na provisãO'
travaram encontros esporá de dias mais difíceis. No
dicas com os submarinos Bra!>il. so agora começou
do Eixo. Por outro lado, o racionamento. A medi
o povo brasileiro soldou da do governo é impro
sua unidade em face "do priamente cham�da racio

perigo externo e nosSas nemento, uma vez que as

autoridades passaram a re quotas determinadas não

primir ·com energia as ati diferem da.s ne�essarias a

vidades da Quinta Coluna. um consumú s�tisfâtOri('.
Mas as restrições típicas CincOienta gramas de açi.l ,

de guerra o povo deste car por dia por pessoa é
paiz ainda não tinha expe uma quantidade suficirnte
rimentado. Na Europa es para assegurar uma nutri
cravisada, pelo nazismo e ção conveniente.
nos paizes democraticos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��12L1 Palace HotellJ lJ lJ � Códigos :

i'JZ de M A R TIN s J A R U O A
'

DE ANTA f1 TARINA /S
.

A I BOt�E�. �I���RO, ; Rua Barão do Rio Branco n. 62
•

. LtA. I' I I CAIXA POSTAL n. 34 � Todos quartos de apartamentos, com agua�
Rua ManoelL de Andrade, 14 m corrente, quente e friaCAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00 I TE,LEfOSE n . 155 �l Elevador· Prigorltlco . Casinha äe l:a ordem

. 1l eeneta : )ARJ\GUA' � � Salas de amostras para os srs. v.eientes
- g ,

7Zl O � m· � Automóvel na EstaçãoRua Cei. Emilio JOIirdan,115 - Caixa, tO - End. Telegr.IKCO � ronI {!S aIa � c U R I T I BA· PARANN BRASILMATRIZ: ITAJAl � �
IFiliais ,em: Blumenau, Brusque, Florianopolis JoinviIe, Lages � REPRESENTAÇÕES. �

e Rio do Sul; Agencias ern: Jaraguá. Caçador. Creciuma, La- � DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS REDESPACHOS 'UL,guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe. São Francisco e � -

�Tubarão; Porto União' Sub-Agencias ern : lndaial Hamoniav Sâo � E M B A R QUE S
�Joaquim e Tijuc�s; Escritorios e1?�: Concórdia, Gaspar, Talo e � _

.
�Urussanga, Em tnsta�ação' Canoinhas, Orleans, Salto Grande, � SAO FRANC:SCQ DO SUL Estado de Sta Catarina Brasil �RIO Negrinho e Araranguä 7Zl

. a, �Faz todas as operações bancarias no Paiz, �:.m�����7(l�:.m:m;����;m��?2'L������1Zl�como cobranças, descontos e caução de titulas de ex-
.portação e outras operações de .credlto; passes para!'

-- ---
. .-.es principais praças do paiz, medi.nte taxas modicas.

GRANDE EMPREZA AMERICANOPOLISAB�NA �� C/CORR_ENTES OS �EGUl�TES JUROS I Séde em SÃO ,PAULO Diretor. Prcprietario Agencia no Rio de JaneiroA disposição, sern aVISO, com retiradas livres Rua Senador FeiJÓ n, 205
O �f dOS t

Rua I\amalho Ortigão n 9pera quaisquer importancias 2 % I 8 o andar r. r onso e . an os
_

20. f'odHr .

Procure SeID Falta.
Com avise previa (retiradas diárias até 1.000,00) 3 % I Fundada em 1921.. l a-ta Patente No 32Depositos Populares Limitados (até 10 milcru- Resultado do sorteio realisado no dia 24 de abril. de 1943z eiro s) deoositos iniciais a partir de 20.00

CASA P I E P ER
• sub sequentes a partir de 5,00 4 % 1.0 Premio: 1411 I PLANO MAGNO· mensalidade CeS 00 a -Prazo fixo de 6 meses 5 % Numerações premiadas:

.

Prazo fixo de 1 ano Ó % Nos 10. premio 411Um imovel no valor de indo- a ..J o i n v i l l e3.0 premio 440 Cr.$loo.ooo,QO Milhares de artigos de toda a especíe, aos2.0 premio 69S Um imovel no valor de preços mais vantajosos.
3.0 premio 4iiõc.;r $ 20.000,00

05 juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a bcse da, prosperidade

1067

1.0 Premio: 0698
Deposite as suas economias no

3 P ,.

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S/A .0 remlO:
..

H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
Sabados : D3s 9 ás 11,00

7440

4.0 Premio:

\5.0Ginasio Parthenon Paranaense
Premio: 1080

o sorteio do mês de

Cure seu!' rnales e poupe seu bom dinheiro
comprando na

FarDlacia Nova
de ROBERTO M HORST

a que dispõe do maior sottimento na praça e oferece
seus artigos á or eços vantajosos.Rua Marecha Deodoro, 30 -

.

Jaraguä

. 4.0 premio 067 Um imovel no valer de
3.0 premio 4110 er. $10.000,00 Adolf HermanD Schultze

FABRICA DE MOVEIS
5.0 premio OSO Imovel no valor' de
3.0 premio 440 Cr.. $5 000,00

ICentena 411 Cr.!$loo,oo. CentenalI4Cr.$ 50 00Unidade 1 isenção da mensalid. de maio Ruamaio realizar-se á no dia 29

Especialidades em bancos escolares.
Rio Branco, 964 Jàr aguá

•

(sob inspeção federa! permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Com, Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná
Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental

Nos rnezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste Icurso são ORATUITAS. E

Faculdade de Comercia
.
do Paraná

(ESCOLA REMINGTON)
fiscalisada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar je comércio. lnterrrato e Externato .

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

f I Escritor!o : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34
Residencia: Mal Deodoro da Fonseca, 814

Medico

,

Dr. 'Waldemiro Mazurechen.

I

1 INDUSTRIA DE C/' LÇADOS!

GOSCH IRMÃOS S. A.' •
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i T e c i dos diretamente das melhores

lO'

�
fabricas do Paiz • Artigos modernos

,I� V end a s por- atacado e varejq i

fl.�
,

Florianopolis 11" R.ua' Felippe Schmidt, 54 '

I i Fon� 1514 ' Endereço telegrafico : <Scarpelli- IPeça esclarecimentos ao ,Igente rnais proxrrno da sua loca lidade. :� �,

�,�.'iPIIl I l__•• •• •__.....
-

�»»>>»")'>>))J>>'�m>>>>)OOOO(«C««'«((<<EC����((i(<<<<C�
,�-,-'"�

I·

Proprietarios:
J. MOREIRA &.CIA.

-a c e e d ã

e a d o

Cio Estado

o anaior e anais"'-

Club de Sorteios

Rua Visconde de Ouro Preto, 13
FLORIANOPOLiS

Sorteios a " e 18 de cada m
ê

s
,

Premio maior:

e-s 6.250,00
-, .

(em mercadorias) e muitas bonificações ....
.

'

Contribuição para cada
·

Sorteio apena� er.$ 1,00

f

j :onsu.ItOriO e residencia :

.._Rua Mal. fo Peixoto, 152

; Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

-

,
L

J
••
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A inauguração do dos Juizesretrato elo dr. Ribeiro Pontes na Galeria
Revestiu se d� jnv�lgar IOs discursos �

brilho a cerernenn ja mau

guração do retrato do Dr.
Tiago Ribeiro Pontes, an· DJ justiça e sincerid Ide as de jornalista emérito e nencia nesta comarca. virtude excelsa, que nem

tigo juiz desta comarca dessas homenagens, diz orador fluente Dr. Ribeiro Pontes! o tempo nem a distancia
<ltualmente exercendo a ju bem alto o fato de s

ó

se Não tenho duvidas em Pelas rápidas palvradas conseguem destruir. ,Aqui
dicatut a na comarca de S. rem levadas a efeito após afirmar que, com tantas que acabo de proferir estou, ao lado d : Ar! Oli
Francisco, levada a deito a remoção ou a prornaçã.i virtudes e predicados, esá faeil é verificar que Jara veira. um juiz que dará á
no dia 1. de maio, no edi do magistrado. fadado a galgar, dentro de guá muito vos deve. comarca, o b-ilho que ela
fida do Forum desta co A solenidade de hoje curto prazo, os mais eleva Fisestes jus a esta ho- bem merece: jovem, culto
marca. reveste se da rnais ampla dos cargos ea Magistratu men -gern. e estudioso, é um intimo
Com a presença do' ho magnitude. ra do nosso Estado. Recebei a, pois como re- dos problemas co direito,

. menageado, altas auto.ida- Isto porque o hornena Nas diversas comarcas missão pireial da divida e, a eles sabe dar pronta
des, representantes da Im- geado é o Dr. Ribziro em que judicou, deixou \ dos [araguaerises para con e carta solução Aqui estou
prensa amigos e admira- Pontes, magistrado dos traços indek veis de sua vosco ao lado de Mario Tavares,
dores, no gabinete do Juiz mais ilustres que. nesta personalidade, Nd franco e Artur Muller,
de Direito usou da palavra comarca, judicou durante I?e t?das, pc-em Jars A seguir visivelmente a.uxiliares, que.muit? .me
o respectivo titular Dr. Ary um ano e alguns meses, gua �Ol a que maiores be comovido, respondeu agrs- ajudaram e m !llmha ]udlc�
Pereira Oliveira, c' ja br i- daqui afastando se por e neficios e honras usufru decendo, o homenageado, I tura: concencrosos, c-valei
Ihanle discurso que foi faro feito de merecida promo iu. que pronunciou a seguinte ros, distíntos, a sua reu

tsmente apladido damos ção. Merecem especial rt Ie oração: nião, numa so comarca'
a seguir na integra: A par da inteiresa de ca rencia a biblioteca do fo é o que de mais agrada

I rater e da dedicação e as- rum e o Oodigo Penal Co· Meus -oáros amigos e vel e util, 'pode dasej ar
Sr. Dr. Ribeiro Pontes. cendrado amor á carreira mentada. prezado ....olega Ari Olivei- qualquer juiz. Aqui estou

que abraçou, o Dr. Ribeiro Creandö a biblioteca, ra. ao lado da gente de [ara-
Pontes alia os dotes de I destinada à auxiliar o Ia É com alegria sempre guá, dessa gente boa e

invulgar inteligencia e a bor quotldiano dos advo- Am crescente que visito hospitaleira, que tanto res

primorad r cultura. gados e dos funcionários esta comarca, aonde, tudo peita a [ustiçe e que tão
() cunho de sua persa da justiça. bem como á indica, só amigos deixei. fldalganente trata os seus

nalidade impressionante e consulta daqueles que e- Faz, talvez. um ano, nes juizes.
inconfundivel de Juiz, na ventualmente dela neoes- i- ta mesma sal a, tive a hcn- Meus senhores meus ami
lídlma compreensão da tem, dotou a de apreciave- ra de inaugurar o retrato gas:

_ .•termo. imprime nos traba- is obras, quer pela quali- desse colega distinto, q ;e O meu coraçao j a vos
lhos que produz arespei dade, quer pela quanti Jade é Arno Hoeschl. Hoje me- foi entregue, .

no dia em
tsbilidá.íe e seguranç- da que vem prestando os zes pós, venho eu, de que oficialmente me despe
mais serena e escrupulosa mais assinalados serviços. receber a mesma cativante di da comarca. Ele é vos- Ao termidar vivamente
justiça. A elaboração e publica e significativa homenaggm. so Não me enganei. Esta aplaudido, foi o Dr. Ribei
Nos despachos e senten çäo do Codigo Penal 00- O vosso interprete,u sou festa que usualmente: não ro Pontes cumprimentado

ças que prolata. resaltam mentada, prccessou se du de expressões que reve- atrairia mais, que os fun por todas as pessoas pres
perrgreinas virtude s de es ranfe a sua curta perma Iam que a amizade é uma cionarios forenses, fez vir I entes, ás qLais föi ofereci
pilista claro e correto, de do um copo de cerveja.
j uris ta sábio e pc n 1erado
de jlliz per pifcaz e seguro
Por isso, raramente dei

xam eles de HC ber unâ
nime confirmrção da mais
alta Côrte de Justiça do
Estado, provocando, mui Itas vezes, honrosas refe
rências ao preclaro magis
trado.
n notavel saber que

possue, faz se ,entir tam
bem nas letras jurídicas.
Publicou varias trabalhos.
Dentre eles: cumpre salien
tar o Código Pen,1 comen
lado
obra a altura diS congene
res dos mais abalisa1o�
j ufista!! nacionais.

A todas essas qualida
des, reune' o homenageado

Olivto

tudo que o município tem
de distinto e aristocratico.
Amigos todos, am igos, que
ainda hoje me desejam to
das as vitorias na carreira
empolgante e espinhosa que
abracei. Eu vos confesso,
amo a magistratura, gosto
do direito, e muito embora
reconheça falhas na org�
nisação com devotamento
e com sinceridade, a ela
dou tudo o que minha
inteligencia permite. E is
to porque a santidade da
justiça prevalecerá às for
Ç1S do barbarismo apri o
mado da matéria e da via'
lencia aos elementos sub
terranecs do que Tolstoi
chamou de -Poder das
Trevas» A justiça diz Shel
ley, é a luz da bondade. E
com ela eu sempre quero
estar.
Meus bons amigos.
A todos que com a sua

presença abrilhantaram es

ta maniíestação de apreço,
o meu cordial abraço e a

minha gratidão.

Dr. Ribeiro Pontes
Jaraguá

Queira prezado amigo
rrc.ber abraço justa hcme

nagern lhe é prestada hoj.8
colocação vossa Iotogr afis
íorum.

Ismael Osorio

Pessoas presentes ne Edificio do Forum. Outras Dotas

Dr. Ribeiro Pontes
[araguã

Acabo passar íonsgrma
colega Mario Tavares pedin
do representar rne justa
homenagem será prestada
ai presado amigo.
Abraços

Dr. Ribeiro Pontes'
Jaraguá

Associando !11ã justa ho
menagem felicito prezado
amigo.

.

Otacllo Raposo

Sr Mario Tavares
Tabelião
[araguã

Solicito presado amigo
colega representar-me jus
ta homenagem será pres ta
da ai nosso grande am igo
Dr. Ribeiro Pontes.
Abraços

Ollvio Nobrega

Dr. Ribeiro Pontes
Jaraguá

Queira prezado amigo
acéitór muitas felicitações
pela merecida homnagrm
lhe é prestada nossa co

amrca.

Abraços
Prefeito Nobrega

Dignas autoridades.

Meus Senhores.

Quiz a Comissão Promo
tora desta sol-nidade que
fosse eu o s -u interprete.
Acedi ao honroso convite
não so em atenção t ilus
tre Comissão; como tarn
bem pela oportunidade
que se me oferecia de as

sociarme a tão justa home
nagem ao Magistrado que
por suas qualidades maraes
e intcletuaes. conquistou o

respeito e a admiarção de
seJ.ls colegas e alto presti
gio junto aos superiores
hierarquicos.
É uma prélxe instituida

{.n J'aragd promover se
a inauguração, ne sIe r(

cinto, dos retratos dos Ju

Por motivo ainda da i-

S t a· k ß Oa V'll t ó r]1a I nauguração, na galeria dos
Juizes. do retrato do Dr.
Ribeiro Pentes foram re

cebidos os seguintes tele
gramas:�Wßß�

O maior Concurso do Rádio Brasileiro
CAIXA

Registradora
Encuntra se â venda :l da

ex casasnr.CARLOS MEV.
Ver e tratar com o ml's

mo, em sua residencia,
nesta cidade, á rua Benja
min Constant, n. 299.

"Correio doPovo"
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R e a I i z ou· s e no dia 24 de Abril, p r o x i mo pas s a d o, a s o I e n _i.
dade do lançamento da pedra fundamental da fabrica de cimento da Companhia
Cimento Portlan::! Paraná� - iniciando, assim, um novo e decisivo impuLo
em prol do progresso e grandeza do Brasil.
. Estiveram presenhs ao ato ilustres personalidades destacando se o snr. Inter-
ventor Manoel Ribas, representante do coman.dan�e da 5� Região Milit�r, desem

bargador C1otario Portugal, Presidente do Superior Tnbunal, Dr. Hildebrando
Ooes, ilustre Diretor do Deoartamento de' Cbras e Saneamento, que se achava na�

qlleia ocasião em Curitiba, demais autoridades civis, militare�, eclesia�tícas, im·
pre!1Sa, diretores e �cionistas da Cia. de Cimento Portland Paraná, o Dr. Jorge
Bueno Monteiro, in�orporador dessa novel e futurosa empreza que proferiu elo
quente e expressiv<o discurso de inauguração.

A Cia, Cimento portland Panwá possue
-

todo o m?chinario para 0 fabrico
de cimento, faltando 2f)enas O forno cilindrico qUê será feito er.? São" Paulo por
filma que já os tem construido. Esse forno será para clpacídade,de 60000 sacas
de cimento mensais. sendo o móqui'nario inst�.lado de maneira a pode� se adatar
outro forno para. mais 60.000 se; cas, duplicando assim a produção .para 120000
sacas mrnsais, - o que irá beneficiär' imensamente C� treis Estados st;!linos Pa
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pc is só a diferença de frete é de ICr. $ 5,00 por saca de cimento vindo de S. Paulo á Curitiba .

..

Esta Cia. iniciou a venda de ações em nosso estado. _com grande ãceitação

Ipelas mais 'importantes firmas, bastan �o dizer que em joinville a primeira firma
.

que as subscreveu foi a importantíssima firnl'â H. Douat &:. Ciá., e nesta cidade
as conceituajas firmas Bernardo Orubba, Breithaupt &: Cia. e ó ilustre industrial '.'

�apitalista, sr. fZeinoldö Rau, todos de larga vi�ão e tirccinio comercial Alem
destes outras firmas e particulares dt> comercio e industria de J�raguá tambem as

subscreveram, esbndo ·as zçõeE, segundo soubemos de fonte segura, quasi todas
tomadas.' .

.

. ,Outro dç<:ummto, qt.:l' faJa da idomidade desta g�ande organisâçãQ',-e o·fac,
','

'siinire �a carta da Associação Comercial de Joinville aos .associados. que �stampa·
,

. mós aqui.' Alem disso os dois Bancos locais, Banco� Nacional do' Corneteio e

Banco<IiJdustria e Corrercio. de So: Catarina, possuem fichas informativa� .. desta
·Cia , .. 0. mesmo acontecendó com G sr Bernardo Orubba, cor��sp.tm�ie:llte:;iÖ:bi;,íB�n.: .�
'co 'do "Brasil nesta praca

': i'.{;} ;_: .. ":
'.' !,:."';::..

" .-

. , .

':'. '.'
,_

izes que exercer am a ju
diciatura n� comarca.
Com ela. os !>ervenluá

J ios e os amigos e júri:.
dicionados, m.·mifestam "

admiração, o respeito e a

·gratidão de que se torna
I am credores. aqueles qu�,
a testa dos trabalhos fo

Um pr�mio de 10.000 CRUZEIROS, para quem
acertar o mês e o ·ano do fim das hostilidades

Dr. Ribdro Ptlhtes
Jaraguá

Aceité auerido' ilustre

I
amigo o meu forte' abraço
pelas

.
justas homenagens

pove ]Uaguafnse.

, Carvalho Filho
Sintonizem seus �parelhos para a RADIO NAOIONÀL do Rio de Janeiro,

• TODAS AS TERÇAS FF:IRAS, ás 22 horas em ponto e ouçam o famoso
P·(lg-ama d'lS 'TrigêmeosVocalistas:t, afim de se habilitarem ao

PREMIO UN!CO de 100CO Cn,lz'iros, O MAIOR PWEMIO ATE' HOJE
DISTRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL.

renses. empregaram com

dignidrde, serE>nidade e in
tegridad:, todo Q esforço
t: dedicação para bem des
_f"mpenhar a função dt jul·
gar.

Dr. Ribeiro Pontes
Jaraguá

. felicitações justas horne·
nagens povo j araguaense.

Dr. Ademar Araujo

araná
•

Sede Social:
RUA 15 DE NOVEMBRO. 575

4.0 andar
CURITIBA

(EM OROANISAÇÃO)
Capital Cr.$ 30�ooo.ooo,oo

,. Sede de Capitalização:
RUA LIBERO BADARO', 492.

Sobre Loja I." andar - FoneS 2-3929 e 2-6860

Telegramas: «Cimento:. - Caixa Postal, 2241
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Cr s

0111
v121
<>173
,0183
0252 .

0273
· '{)297

1214
1224

1234

Códi�os T I T U L O S

RECEITA ORDINÁRIA

2010
2020

4120

TRIBUTÁRIA
a) Impostos

Imposto Territorial
.

Predial

sI Industrias e Profissões
de Licença

" si Exploração Agricola e In

e dustrial
" si jogos e Diversões

"
adicional
b) Taxas

Taxas de Expediente
Taxas e Custas judiciarias e Emolu

mentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Di
versos

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

" de Capitais
RECEITA DIVERSAS

Receita de Cemitérios .

RECEITA EXTRAORDINARIA

Gratificação ao Médic® de Hans a

Suboençõs, Contribuições e

:4.uxilios
Despesas Diversas
Ao Hospital -São José.

Serviços Diuersos
Desoezas diversas
Higiene e saneamento das zon-s 'ru

rais e urbanas
Fomento

Fomento da Produção Vegetal
Despesas Diversas
Auxilios a centros agrícolas
Aquisição de sementes e transporte
Fomento da Produção Animal
Despesas diversas
Aluguel do predio e agua vara um

serv, do laB. do DIPOA (Serv.Federal)
Serviços Industriais
Serviços l)iverso8

Pessoal fixo
_o.

.....

Zelador de cemitério
Pessoal variável

-

Operários do serviço de cemitérios

Serviços de Utilidade Pública
Administraçao superior
Pessoal fixo
Auxiliar Técnico
Constrnçäo e conse1:vação de .iouqra
doures pubticos

SIl Pessoal variavel
8111 Operários do serviço de ruas, praças e

jardins
Material de Consumo
Para os'serviços de ruas praças jardins
Construção e Conservação de Rodovias
Pessoal variavel
Operários do serviço de Estradas e

pontes
Material de consumo

Para o servsço de estradas e pontes
Ttuminçâo Publica

Despesas diversss

Iluminação Pública da cidade

Energia para motores, etc.

Iluminação pública de Hansa
Encargos Diversos

Indenisações, Reposições e

Iicstituições
Despesas Diversas
Restituição de impostos e tãxas de
exercícios encerrados

Encarqos '1 ransitârios
Despesas äiversas
Construção de prédios escolares e

• 367 20 21; O aquisição dos respectivos terrenos
. l., a.ooo.c 9343 Para a integralização do capital subs-

crito em ações da Cia. Siderúrgica
5.670.00 20:000 00 Nacio�al, 5a. e ultima prestação

94 Premies de seçuros e ?:ndp-nização
630.00 . 5:000.c.0 por ocidente

994 Despesas diversas
9441 Acidentes de trabalho

1.100.00 6.600,1)0' 9442 S�guro contra fogo
98

.

Subvenções, contribuições e auaiilios

108,00 4.500.00 984 Despesas diversas
9E4l Departamentode das Municipalidades
9844 Ao Clube Aimoré
9845 Ao Instituto de Aposent. e Pensões

dos Industriarias e Empregados
Transportes e Cargas .

9846 Para custas e emolumentos previstos
pelo decreto-lei n. 93 de 1-4-42

Diversos
Despesas diversas
Propaganda e publicidades
Despesas imprevistas
Ab: no provisório ac s funcionários

Gratificação ao carcereiro

Despesas policiais e JUdiciarias
Aquisição de placas .

.

Anterior

ARRECADAÇÃO

Total

Cl' $

64:628,30

72,00
6,730,30

330,00

506,00

70,00

389,00

5
51

22:448,40 19:00000 514

57:019,10 56:000 00 5142

332,00 332.00 152:04'2,20 138:20000' 5143

41.040,40105.668,70 101:190,20 139:00000152524
118.240,00113:500.00' 5241

396,00 362.00 2:500 00

4.138,10 10868.40 33:00000

0-0' Mês

c- $

434,00

691,00

80,00'

804,<'0

784:00

1.197;00

150,00

1.193,50

Renda

2,00000

6120
6160
6200
ß210
1)230

Cobrança da Divida Ativa

Quotas de Hscalisações Diversas

Contribuições Diversas
Multas
Eventuais

6:000.00

7:60000

20000
t oo 00

. 2,00000
1 50000 813

278,20 278,20 Uoo 00 813t

469,70 594,00 1.063.78 300000 82

153,20 324,50 47770 20000 821

SOM A Rs 75860,30 47.521,00 .125.381,30 45[.739,90 530:000.00 S211

Saldo Disponivel do Exercicio de 1942 8:3.891,20 , 823
209.272,50 8231

Contadoria da Prefeitura Municipal de [araguá, de 27 de Fevereiro de 1943 88

ALFREDO MOSER, Contador. VISTO: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito 1884
8b41

Balancete da Despeza Orçamentaria, referente ao mes fevereiro de 1943 ;��
Código

DES PES A O R ç A M E N T A R I.A 92
local T I T U L O S

Anterior DoMes. Total Empenhada Prevista
ate o mes 934

Ci' $ Cr $
- 9241

2.491,8" 508,30 3,000,10_

2
02
020
0201
0002
022
0221
023
.0231

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNO

Pessoal fixo
Subsi:lio ao Prefeito

Representação ao mesmo

Material permanente
Aquisição de veiculosmoveis e utensílios
Material de consumo

Custeio de veiculas e conservo moveis

e utensílios
Despesas diversas

Viagens administrativas
Administraçao Superior

Pessoal Fixo
Secretário
Material de consumo -

Impressos e material de expediente
Despesas Diversas

Serviço postal
Serviço telefônico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinatura de jornais oficiais
Serviços Tecnicos e Especializados

Pessoal fixo
Contador
Almoxarife
Agente rnunicipa I de estatística
Material de consumo

Livros e impressos
Seriocos direrscs

Pessoal fixo
>

Motoristas· 3 a 3 :CLO$J e 1 á 2:640$0
Zelldor
Auxiliar de escrita distrital

Despesas diversas
-

.

Serviço de Iímpesa da 'Prefeitura

Exaçao e Fiscalisação Financeira

Administraçäo Superior
Pessoal fixo
Tesoureiro

Serviços de An'ecadação
Pessoal fixo
Intendente-exator
Quebras ao tesoureiro
Despesas diversas _

Percentagem para a cobrança da divi-
da Ativa

.

1142 Aquisição de talonário·livros etc.

12 Serviços de fiscalisação
12ü Pessoal fixo
1203 Pcrcenta gem de fiscalisação
1 3 Se 1'viços diersos

13') Pessoal fixo
1303 Fiscais gerais, sendo um de 4:8(i3$O e

. um 3:0)0$0
13C4 fi�cal auxiliar
] 305 S�gündo fiscal auxiliar
134 Despesas diversas
1343 Quota do lançamento do imp. si In·

_ dust. e Profissões

2 5eg1wança Pública e Assistencia Social

25 Bel'viços Diversos de segw'ança pública
'254 Despesas diversas
2541 Serviços:le inspeção de veiculos

28 S1tbvenções Contribuições e A1txilios
284 Despesa diversas
2847 Á Caixa escolar
2848 Ao E-stado para manutenção do Des·

taco Policiai
2849 Ao Asilo Colonia Santa Tereza
28410 A Sociedade de Assistencia aos f.lhos

dos Lazaros

29 Assistencia ,Social
294 Despesas Div�rsas
2941 Socorros publicos
2942 Amparo á Maternidade e Infancia

3 Edncar;ão P.ublica

3Q Adm'inistração Superior
303 Material permanente
3031 Aquisição de moveis e utensilios
3CJ32 lVIatel'ial de consumo

304 Mlterial didático em geral
3041 Reparos de prédios escolares

3042 Despesas diversas
33 Aluguel de prédios escolares

3-30 Assistencia a alunos necessitados

3305 Ensino Primário Secundârio e

Complementar
330, Pesso. I fixo

· 3301 Vencimentos de professores de escolas

sendo os "Titulados" Normalistas e

Ginasianos a 3:120$0
Complementaristas ':l Rs. 2:640$0
Os "Não Titulados" á 2:280$000

3302 Vencimentos de professores que rege
rem os cursos desdobrados, sendo os

Complemcntaristas à Rs. 3:519$6
Os "Não Titulados á Rs. 3:039$6
Gratificação a profes&ores �uxiliare3
Abono provisorio CiOS professores
Orgãos _

culturais
Material permanente
Aquisição de livros jornais e .ftvis·

tas para a biblioteca
342il Aquisição de material para biblioteca

38 Subvençõ�s, Contribuições eA�txilios
384 Qespesas D.versas .

8842 A Colégios .

3843
.

Á cursos complementares dõ Ebtado
3846 Bolsas escoLHes
3847 Gratificação ao Inspetor escolar
4 Saúde Pública
41 Ass1:stencia HOS1Jitaletr

·

414 Despesas Diversa�
41 G atificaçã-:>-ao Dtlt'gado de Higiene

024
024i
04
040
0401
043
0432
044
0441
0442
11443
0444
(j445
07
070
0704
0708
0709
073

- 0732
09
090
()904
C905
0906
094
(}941
t
10
11)0
0102
II
110
1101
1104
114
1141

�

33D3
3304
4".)
342
�421

Cr $

350.00

550.00

52500

40000

72000
25000

6000

45000

22-50

I

40000
330,00
33000

i 390.00

275.00

1.000,00

Gr $

350,00

1.367,00

4.723,80

320.00

550.00

i08,80

10,00
22,60

133,30
250,00
60.00

525 oo

400.00

400,00

97000
250.00
300.0 o

6q-oo

45000

500.00
.2250

140,80

65000
33000
33000

150,CO

20,00

24,00
100,00

437.00

1'.770,00

•

75990

284.00

100,00
2.415,00

19,8)

700,00

1,367,20

4.723,80

620,00

1.100,00

108,00

10,00
22,60
133,30
250,00
60.00

1.050.00

800,00

400,00

1.690.00
500,00
300,00

120,00

900,00

500,00
45,00

140,80

1.050.00
60000
660,00

)[0,00

20,00

24,00
100.00

437.80

316000

759.00

559.00

100.00
2.415.00
1.019.8Q

10:8uo.oO ��4700.00 4:200.00
9341

10.00
22.60

133.30
25U,00
6000

1.050,00

80900
.

400 00'

i.940,00
500,Ou
600,00

120,0 O

900.00

1.000;00
45,00

140;80

1.300.00
600.00
600,00

300.00

4000

24,00
2UO.00

437.80

500,00
85000
400.00

3.000,00
100.00

99

6.300.00 'gÓ:33600.00
99444:800.c.0
9946

400.00 9947
9948
9949

11640,00
3.000.00
3.600.00

6
69
690
6906
691
6913
8
80
800
8003
81

20000 1 200,00

I
Faz saber que compareceram
no cartono exibindo os doeu-
mentes exigidos pela lei afim
de se habilitarem pata casar-se:

Edital n. 1494
Osvaldo Steinert e Cecilia

Borchardt,
485.00

EIr, brasileiro, solteiro, lavra-
694000 dor, nasceu em Jaraguá em 13

de maio de 1916 domiciliado e

residente neste distrito em Rio
Serro, sendo filho de Ouilher-

300,00 1.80000 me Steinert e deBerta Ruy. Ste-

80000 inert.
Ela, brasileiera, solteira lavra

dora nasceu em Jaraguá em 27

300,00 1.800,00 de julho de IS17 domiciliada e

residente neste distrito em Rio
Serro sendo filha de Henrique

2.16000
Borchardt e de Em'. Borchardt,

3po 00 Jaraguá,20-4-43.
E ..iítal n. 1495

Otavio f, lipe Irma Specht.
Ele brasileiro solteiro lavra

, dor nasceu em Timbó em 4 de

600.00 1.200 00 7.::!00 00 setembro de 1918 domiciliado e

reside nte neste distrito em Ga

ribaldi sendo filho de Luiz Fe

lipe. e Clementina Felipe,
Ela brasileira solteira lavrado-

20 (0) no ra nasceu em Jaraguá em 6 de

5'783.00 10.080,�O 11,200,00 . ,'0
junho de 1922 domiciliada e re-

30000,00 sidente neste dis trito em Gari-«

baldi sendo fitha de Gustavo

Specht e de Margarida Lombar

di Specht.
[uraguâ, 20-4-43.

_
300.00

485.00

150.00

-300.00

18000 18000

Sabado 10 de Maio de 1943

100.00

600.00

4.297,20

9.271.20

7.415,40

66110
132.00
46410
62.10

898.90

1.188.0a.

3.8Hí.oo

354.40

22.00

91.60
300.00
732,30

180.00180.00

100.00

30·c.co

1.200.00 Discriminação ele soldos. Disponicet
Na Te ouraria .

No Banco Industria e Comercio de Santa Catarina S. A.

600,CO 3.600000

485.00

15000

30000

3qOOO

100,00 200:00 200000

9.271.20 11 220,20 83.690.40

7.415.40 7.415,40 35000,100 Edital n. 1 496
Emílio Bosshammer e Hilda

Hauss,
Ele, brasileiro, solteiro, lavra

dor, nasceu em Jaraguá em 8

de fevereiro de 1919, domicilia

do e r, sidente ne ste .dístrito em

Estrada j sraguá, sendo filho de

t rancisco Bosshammer e de Ana

H, Bosshammer.
Ela, brasileira, solteira, lavra-

300.00 dora, nasceu em Jaraguá em 28

de ftvereiro de Igg1 domicilia

da e residente neste diurito em

Estrvda Jaraguá, sendo filha de

898.90 15.00000 Guilherme Hass e Tecla' Hass .

Jaraguá, 20-4-43.
Editaln. 1497

.

3.000,00 Ludovico Pinter e Helena ,Ma
thias,
EI e brasileiro, solteiro, lavra

dor n'asceu em Jaraguá em 3 de

2·59�.80 abril de 1918, domiciliado e re-

1.188"00 3.044.70' sidente neste distrito em estra-

da A Iice sendo filho de Mui

guel Pinter e de Sofia H. Pin-

3.815,00 15.259.80 ter. ..

600.00 Ela, brasileira, solteira lavra-

dora nasce u em Jaraguá em 6

de maio de 1918, domiciliada e

354,40 4,400.00 residente neste distrito em [ara-
guá Alto sendo filha de Henri-

200 00 que Mathias e de Tereza S. Ma·

thias,

30000 500'00 Jaraguá, 24-4-43.
823.90 5.300.00 Edital n. 1498

12.240.00- José Martins e Luiza Maíazo-

360.00 2.160,00 l i,
600.00 Ele, brasileiro solteiro, lavra-

1.500.00 dor- nasceu em Jaragua em 3

de maio de 1919. domiciliado e

7174- r 5';(1.000 ° residente rieste distrifo.am Tres
. 0.;)0 -

Rios do Norte. sendo filhó de

[oão Manoel Martins e d . jove-
lina da Rocha Martins
Ela. brasileira, iItllteira, Ia

v-adra, nasceu em Luiz Alves

em 7 de �.eh mbro de j Q2'), do
micrli- da e I esidente ne ste dís

de Jaraguá trito em ttapocuzinho, sendo ii·
lha de José Mafasoli e de· Ca·
taril,a Mafasoli.

J.lraguá 28-4-43.

Edit�1 n 149\)
Marlin Helln e Maria Slete:er

lein.
Ele brasileiro, �olteiro, lavr a

dor n'asceu em j raguá em 9

de julho d, 1916, dJmiciliado e

residente neste distrito em Ja�a·
guasinho, �e do filho dI! Fdix

Henn e 'de Ana Steindl.
.

Ela, bras'leira, soltei,a. iavla
da ra rasceu em J:..aguá em 11

de outubro de 1922 domicilia

da e residente neste distrito

em jaraguasinho sendo filha

de Joã0 Steierle;n e de Paulina

Steierlein'

jaraguá. 29-4- 43.
,

.

Edital n. 14500
Alfredo Toewe e· Irene Mahtil

de Frieda Oetreich.

661.10
132.80
464.10
62.00

.

8.400,00
700,00

6.000.00
8400.0C

66J,IO
132,80
464.10
62.10

898,90

1 188.00

3.815.00

354.40

22.00 22,00

300.00
823.90

3öo.oo

Soma Cr. $ 12.101.30 52.79:J 00 64.900.30

Saldo que passa para o .rnez de Março de 1943 144.372,20
209,27:l.50

5400.00
ALFRED:) MOSER Contador.

27 de fevereiro dê 1943

30.078.00
99.294.20
15'000.00

Contadoria da-Prefeitura Municipal
- Visto: LEONlDAS C. HERBSTER, Prefeito.

6.000.00
270.00

EDITAL DE JURI
O D0utor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da comarca de Jaraguá ESlado de Santa Calari"
4. 800.00 nti Bra�i1 Da �ormli da lei, etc.

faz saber aos que o presente edital, virem

ou del� conheciment,) tiverem com I) praz) de

rinta dias,que havendo para S,i reL.Jizar ti 2, ses

säo úrdinariß do TribuDfl[ do Juri, desta CGIDarC3

foram sorteBdc's es seguintes jurados que tem de
sel'vir Da r",fMiofl S 's@ãn: 1.)-Walter .Tansen; 2)

3,000.<.0 Luiz G()rrie�; 3 .•JOgi\ O MulIeI; 4, Procopio P. Li

ma; 5, W,dtt'r H!�rtP); 6. EUE<Fbiu N.une!!1; 7 Walter

Br�,ithtlupl; 8 Adidfn S: hr; 9. Leopoldo A. Gerent;

1:80000 lO, Tito Espezirn; 11. JuSo M"rcaU(,; 12 Ernesto

L "ssman[l� 13; A '(,Ho Emmendúerfer; 14. JO&'o
Emmendutr(er; 15; J u!1o Romario Moreira; 16 fe

240.00 lipe Frenzel; 17. Mtlrtim Stahl; 18. Renato Sam; 19,

4.57630
Alceu RodrlgueF; :0. Altino PereJra; 21. José

1.580.<.0 Emmelldoerfer. A t0d09 08 qU!lis os convida a CIl

da um de per si, a comparecer Da sala das au

1.280.00 dienciaß deste juiz·, :10 forum, no dia e hora aci

ma designados sub pena de CI$ 100,00-(cern cril

3000.00 zeiru�) a quem não comparecer. Faz saber mais

5.000.00 que nd referida sessãq há de ser julgado o réu

cujo processo será preparado em tempo.' E para

que Ch�g1l6 a noticia ao conhecimento de todos,

7.597;00 se pl'iSSüU o presente editúl (Jue será afixado no

lugar de costume e pUblicadô p�la imprensa local.

1:00000 Dado e passado ne sta cidade de JarBguá aos 16
2;00000 de abril do ano de 1943. Eu

'

, .

300.(.0 Npy francli, escrivão o subscrevi. (assinad0J
300.00 '!o-lY Per�ira Oliveira - Juiz de Direito da Gomar

ca. Está conf orme o origineI, do que dou fé.
.

Jaraguá, 16 de libril de i943
O escrivllo - Nf-y Franco

1600.00
100000

7.800.00
3:960.00
3960.00

3:160,tO 30:\.00.00

759 (. O 15 678 00
2.400,00
2:88000

559,00

200,00
2415.00
1019.80

2.000.00
1.500.00

1.200.00
9.660,00
1.200.00
600.00

Portaria· D. ·1

Edital para babi ..

litação de herdei"
ros

O D,:,utor Ary Pereira
Oliveira Juiz de Direito
da comarca de Jareguá
El'Ot1J.do cie Santa C'ltari
na Bras'il nu forma' da
lei etc,
frlÇ0 sa b er aos que o

presente edital virem,que
por fste juizo feram ar

recadariob' arrulados e

post\lS em administração
os beo!> deixildos por
ALFREDO CORREA DA
SILVA, que faleceu bem

herdeiros presentes, pe
lo que convido os SflUS

herdeirc·s �uceSS(.H'S de
dito fictldn, fi virem hö
bilitar-se no prazo de 6
seis) mezes, e requerer
o qua for a bem de seu

direito. E para que che

gue ao cOQ..hecimer..to 1e
túdo!J se paSEOU o pre
sente edital que será
afixado so.Jugar de co�

turne e publicado pela
imprensa local e DiariQ
Oficial do Estado. Dado Edital n. 1501
e pas�ado lles.ta cidade Candido Nicolodelli e Mathil·

de Jaraguà, !lOS quatro de DemHchi.

dias do mez de maio do Ele, brasileiro solteiro lavra·

ano da 19.(3, Eu, Npy dor nact:u em Blumenau em 9

Franco" e s c r l' v '" o
de outubro de 1915 domiciliado

oIJ Cl O e residente no m uni ci pio de

subscrevi. Blumenau em Encruzilhada sen-

(Assinado) Ary Pereira do filho de Stbastião Nicolodel·

Oliveira juiz aIO' Dirpito li e de Rosa NicoliJelli.

da comarca Está conror
,Ela brasileira solteira lavrado-
ra nasceu em Jaraguá em 19

me v originül ,do que de novemb'o de 1916 domicilia·

nu fé da e residente neste distrito em

Juaguà 4 de maio de ,Rio Serro sendo filha de Sebas-

1943
!ião Demarchi e de Ana Murara

Demarchi falecida

Jaraguà, 3 -5-43.

DECRETO DE 28 DE ;\BRIL DE 1943

O p. efeito MU::licipal
. de Jaftlguá resolve: O escrivlio
CONCEDER LICENÇA Nf'y Franco

De a�ôrdo com o item 1 do art, 145 E para que chfglJe ao conhe·.

do decreto lei' o. 708" de 28 de outubro cimento de todos mandei o pre-

de 1942:
sel'lte edital que será publicado

ALICE SILVEIRA MURARÃ. ocupante do R
-

t C·' -. pela imprensa e em cartorio on

cargo de prOfl'ESQra complementllrlstR da Escola. egls ro lVI de será "fixado du'rante 15jic.s.

Isolada "Vitor Meireles", de ItBpOCÚ Hanst'!, 60 dias
Si alglJem souber de aI-

de llcenç'l, conforme scJicitou. fi contar de 17 c.
Artur MueHer, E.scrivão e O· gum. impedimento. Beuse

mê'.
ficial.do .Registro Civil. do Lias para o,fin:; legais,
DIstrito da Comarra oe jara- Escrivão e

)
g"á. Estado de Santa Catari· Oficial d Registro Civil

81ltl. LEO!'-IIl)AS c.. HERBSTER M, 8miJ.. .... ..Artur "'fu[l,!,.

Ele, brasile roo solteiro, lavra·
dor. nasceu em jaraguá em

onze de setembro de mil nove

centos e quatorze, domiciliado

e residente neste distritJ em

Jaraguá Alto, sendo filho legi
timo de Germano Toewe e de

Ana S. TOlwe.

Ela, brasíleira, solteira, lavra·
dora, nasceu em jar.aguá em

onze de fevereiro de mil nove
centos e dez-eseis, domiciliada

(! residente nes�e distrito em

jaraguá Alto sendo filha legi
tima de Erwim A. F. Oestreich
e de Alvina K Oestreich.

jaraguá,-3-5-1943.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA� �Ut-nCIPAL DE JARAouA Edital de ConcorrênciaRequerimentos Despachados
Botequim eBar da Est�ção de JaraguáMES DEMÁROO

DIA 31 P
5403 - VV8. Pia Demathé _ Requer licei ça

elo .presente edital, fica aberta concorren-

estabelecer-se com engenho de açúcar á estrada da para a exploração do botequim e bar da no

Retorcida - A' vista da informação como requer. va estação de J;m guá nas St guintes condições:
5.404 - Jme Emmendoerter - Requer trans a) - as propostas serão aceitas até ás· 14

ferencla para Jacó Emmendoerter e José Estevam horas do dia ::::0 de maio no escritório do 3
ZimmermaLn imposto relativo terreno com 4.&7500 Distrito do trafego, em Mafra, quando serão
mtrsz. sito estrada Funil - Idem, idem, idem.

5.405 _ Bernardo WachoJz - Requer trens abertas na presença dos interessados;
terencia seu nume imposto relativo terreno com, b) - Os preponentes deverão apresentar dese-
87,775 mtrsê. sito estrada Javali e adquirido de nho e descrição das instalações que pretendem
Carlos Bansen - Idem, idem, idem. eft tuar;

5.406 - Adollo Leltzke - Reque r trauste c) - O prazo do contrato será de tres (3)
rencía seu numa imposto terreno com 87.732

'mtrsz-Itepocu e adquirido de Eduardo Bruch _ anos, a partir da data. da respectiva assinatura;
Idem, idem, idem. d) - O contrataute poderá vender café, do-

5.407 - Adolfo Leítzke - Requer tra aateren. ces, frios merendas, bebidas frutas sorvetes e ci
cia seu nome imposto ter reno com 6,833 mtrsz. garras, tanto á pessoas que tiverem acesso re

'sito estrada Itanccu e adquirido de Bruno Co&ta guIar á plataforma como às que se conservarem
- Idem, Idem, 'Idem. d I d f f

5.408 _:_ Publicidade Rodofer _ Requer o a o de ora, dado que o local o erece comu

licença colocação tabuleta com 2 X O,�O mtrs. á nicação direta com o exterior do edifício.
rua Mal. Deodoro da Fou�eca -- Idem Idem idem, ,Os. interessados p. derão r xsrmn r o loca!

5.409 - Verdi Francisco Lenzt - Requer na estação de [araguá. e obter outras informações
transtereuota para Jose Alves d e Siqueira Impos- na Inspetoria do 3 Distrito' do Trafego, em
to terreno com 55.000 mtrsz. sito estrada Itapo cu Mafra.
zinho - Idem.Idem, idem.

5412 - Ricardo Pauli - Requer certidão

sí 8S terrae onde se acha instalado seu engenho
de açucar ,é de sua propriedade - Certifique se

o que constar. .

5.413 - Otto Lipinski Requer tranaterenc!e

para Leo Eschweíler, i�P9sto terren? C?ID 258 �OO S(�Ç)'acx�c:::xc:::x:c:xc:o::::xc:::xr:x:e::XIf::::XC:::IIX:=-c:x':::::o::::r:c:::»"
mtrs2. sito estr�da Faxlnal. HinsB A vísta da 10 O _ O
Iortnação com� �eáueb' E A B RI L O· Ca sa Re a I o

DIA 2 O" o
54G2 - Clara Staudt Reicert r: Requer u- O Tamaras, Ameixas, Passas nac, O

ceaça con-t-ucao Cilfi8 atvenarte, para mor ada, Q e esrrangeiras.,Artigos p� pascoa J
em seu terreno sito estrada Hapocu-Hansa, zona O·

.

O
rural _ A' \T'ista da íntormação como requer. Passas· marca "Chochita"

5 4[4 - Alberto Bosse - Requer licença O
Proort JOSE' L

O
proceder pequenos reparos em seu p�éd!o sito á O ropnetario: A BUS O
A v. Getulio Vargas, Hansa -:- Idem, Idem, i.dem. )Cc:::x<:...>x:::::.c.:::u:::::'.C)'J::::'Ç)'c:::xaac::u::::lI.c:u::::xalC:J':C:XC:::XC:::X�

5416 - Orlando Conceição - Requer IlCen

ça pr�ceder pequenos reparos e pintura seu pré
dio sito â rua Vidal Ramos, Hansa Idem, idem,
i�em.

5417 _ João Erohdet�r - R,�quer transf�-
rencia seu nome imposto carro de lavoura adqUI
rido oe Reinoldo R'lepke _:_ Idem, idem; .dem,

5.418 - Erico Eblert - Requer tran.stereu
cis para Guilherme Konell, imposto r�lahvo ter

reno com 131.000 mtrs2, sito estrada RIO da Luz
- Idem, idem, idem.

5.419 - LS'1.f!oldo Heide Requer transferen

eia seu, nome iml-'osto wrreno com 92 22� .

mtrf52,

sita estrada Híb Grande da Luz e adqUIrIdo de-

Henrlqlle Krenke - Illern, idem,- idem,
.

5'420 - Vitório Prad! - Requer t�ansferen- .-----------_------�-------,...-----
cia para Henrique Krause, imposto relatiVO terre-

no com 12.000 mtrs2, sito est.rada Jar8guá - IdE\Dl
idem, idem.

-

5421 - Gusta,Vo Ittner _. Requer transferen
eia seu nome impORto terreno co�, 157.500 mtr'2

sito estrada Jflraguiisinho e adqumd<? de earl.os
. Woll - Idem. id.;:m, idem, :deI;D. .

5422 - Erieo Ittner - Requer translefen�l�
seu nome impostp terreno C/157500 mtr82. sltt)

estrada JaraguRsinbo 8 adquirido de CarIes Wolf

5.423 :_ Ricardo Roepcke�' Requer trans
,
ferencia. para Ewaldo Siew�rt, ImP?SlO terreno

C/55,000 mtrf'2. sito �strada. Rib, VltO�ia
5424 - Ernesto Rodolfo Matbl!lS - R€quer

transferencia seu nGme imposto terreno cam. '.' ,

92,500 mtrs2. sito estrada Rio Cerro � adq,umd�
de Reinoldo Urba'l e filhos, - Idem, Idem, Idem

5.425 - W8He�r Harnack - Requer trsnsfe

rencia seu nome imposts terreno co� .5.500 mtr.s2.
sito eslra.da Ilha da Figueira e adquIrIdo de Leo-

.. nardo Reiojack - Idem. tdecj, iriem, .

5427 - Walter Marquardt � Re�uer t;HllXIf
impost'o s/oficina 06 funilaria - Id()lD, idem, Id�m.

5428 - Walter Marqullrdt - Requer ?IlIXa
imposto Ind. e Prdíssão 8/ágiota - idem, Id( m.

idem ....

,

•

Secretário MunipeJ

E.DITAL
Emplacamento e "registo de veiculos ,

.

o Doutor Ar!if.ldo Gúdoy, delegado auxiliar

de policia do mUl1;cipio de Jaraguá, Estado de

Santa CatariDS -

Faz saber que ésta d·ele.gacta satã ,pro,ced_sn-
do 80 f€'gisto dos veiculo� ti i?l}:or (c�rm[ll:lOe?,
caminhonetes e automoV818 de aluguel Já empla
cados), e bem assim as bicicleta.s.

.

-

Os veiculos a motor serAo preViamente visto

riados para ver se satisfazem 3S condições das

leis de trsDsHfl. (Freios, buzil1&, 8flpelho8, .apare·
lhos de. iluminação, s,HenciPidor, parac,hoques, e

indicadores de direção,)
Para obtenção de registo, o requer·imento Iserá instruido com (9 ce�tHic8do de

t Pl:'d·oPf!edacte .

do ano antedor, ú taläo llO pllgamen o o Im�)Qs
to de liCflDÇIl (municipal) e prova das respechvas
tayas. .

-

t' d'Os' qua ullo saHsI.azerem 0. lr.<eglsto a e o 18·

20 de maio de 1943, IIcarão SUJeItos fi multa l'cgu
.lamentar.

JarsgGá, 28 de BbrH de 1945
Arlindo Godoy

-

Delegado RuxiUar de policia
-

.

Curitiba, 20 de abril de' 1943
(ass) flavio Suplicy de Lacerda.
Engenheiro chefe da 2, Divisão.

.'

O leite materno lem uma ação salutar' na-
--

qualidade tisica e pslqulca da criança.
,

.

LACT I FERO é um poderoso regene-

rador orgânico e um Otimo oerador de le118.
Peça à su.a Farmácia ou li Caixa Postal, 1861 • S. Paulo

ACI. �ETTINA1'b

Peitoral

de 1\Dgi�o Pe

lotense

Mereceu de ha muito, merece

e sempre merecerá das sumida
des medicas toda a confiança e

todo o apoio de su asaltas capa
cidades moraes e científicas..
São dois distintos Esculapios.

muito considerados em Pelotas
que falam " ambos usam em

suas distintas íamilias do ap eci
ado peitoral,
Eles falam ! Escuta e !
Atesto que tenho empregado

em minha clinica o PEITORAL
DE ANG ICO PELOTENSE nas

afecções catarraes do aparelho
respiratório, colhendo ótimo
resultado, o que juro sob a fé
do meu gráu, - Pelótas:

Dr. Aiilano Zambromo

IIlmo. sr, Eduardo Sequeira,
Venho tarnbe m trazer o resul

tado da aplicação do seu exelen
te preparado P.EITORAI;- DE
ANGICO PELOTEN,E. E me

gràto confessar que me tem da
do sempre muito bom resultado
todas vezes que tenho -mpre
g,ado nas afecções catarraes das
vias respiratórias. - Pelótas.

Dr. Amarante

firmas reconhecidas pelo no

tario A. E. fischet. _

Confirmo este atestado Dr. E ..

L. ferreira de Araujo (firma re

conhecida, }
Licença N. 511 de 26 de Mar

ço de 1906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio G. do 'Sul

Vende-se em toda a parte

É U"'A DOENÇA GRAVíSSIMA
·MU!TO PERIGOSA "ARA A FA

MíLIA E PAnA ,," RAÇA. COMO
UM SOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO DÊSSE GRANDE FLAGELO

USE O

fUDill] i: [!l�1ll1lhl
I A SíFILIS SE: APRESENTA SOB

IN0MERAS FORMAS. TAIS·COMO:

I 'I' REUMATISMO -

ESCRÓFUL.A.

I !

.1,,:; ESPINHAII
FíSTUI.A.

ÚI.CERAS

ECZISMAS

..
FERIDA.

DARTROS

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 65 ANOS

,VENDE-SE EM TÔOA PARTE.

Máquinas operatr.izes
Máquinas de escrever e. calcular

Motores elétricos e () n ,untos pára luz
Material elétrico para instalações
Arados e Descascadores de arroz�'

.

,

Bom b a is, Valvulas d� pe
Serras circulares, de f ita, para engenho, de atorar

Rebitos de esmeril

Valvulas para vapör.e ar, Maoom.etros e Gachetas

Material de trànsmissão
Aparelhos de sólda á acetileno e á eletricidade
Material de soldagem .

. FerraOlentas Oleos e Graxas

CARL.OS HOEPCKEAlugam�se
diversos predios' DO quadro urbano .,.
da cidade. .'

: Inforàn�ções -=�m a firm_a ...

'�ii.f'�h ••:-.;·;ii'.r�:;._ .,"'. ;Ú,��I�P�O:·!\1�.�.' LIDutadll ........ _

,

S. A.

fUNDADO NO ANO DE 1914

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado

fLORIANOPOLlS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

RESULTADO DO 440. SORTEIO REALlZA
DÓ DIA 20 DE ABRIL DE 1943

CADERNETA N, 5966

Premios em mercadorias no valor de Cr$ 6,25000
foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos 110 valer

de seis mil duzentos e cincoenta Cruzeiros (Cr$ 6.250.00) a cader
neta n. 5966 pertencente ao prestamista, Nelson e Nestor @r
tencio da, Tilxa, residente em João Pessoa (Estreito), Santa Ca
tarina.

BON (fICAÇÕE� EM MERCADORIAS,NO VALOR DE Cr$ 30,00

8712-Janice Mtlo Lisboa, Laguna
9149-Alceu E. Marques, Mafra
7754-Ledi Coelho, João Pessoa
2031-Milito Pereira. Hansa
9123-Honor�to Souz '. f1orianopolis
16061-Wald)miro e Helena Martins. Mondai
11784 - Iná de Lourdes Souza, Rio Negro
11383-Willy Althaus. Guarauna
2171-G11 Higino e Teutonio Nunes. Itaiopolis
1521-Ari Bueno Borges. Armação

NO VALOR DE Cr$ 20,00

3857-Loutival Pimentel, Rio Negro
0694. -Angda Augusta Fernandes. Florlanopelis .

15066-Maria Nair Darci e Arlindo Silva. SERRARIA
0339 -Cia. Agacir João e Alberto Stamm. Rio; Negro
14700-Francisca e MariH N. de Andrade, Tres Riachos
11486-Edeltraut Boehm, Jaçú·Assú
6028-Alzira V. Lagos Coqueiros
8222 -João Vieira Irnbituba
5478-Carlos Walter São Mateus
15166-Maria Clara Moreira Areas Pequenas

NO VALOR DE CI$ 10.00

13921-Aparicio João Miguel Morretes
1651- Amaro e Antonio de: Souza Biguassü
2991-Bernardino José Ramos Idalal
7170�Aldo Abílio Silva �oão Pessoa
0761- Luiz Buista da Sivla Tubarão
15557-Arlete e Eunice jõcowski Ponta Grossa
2217-Adolfo Bluse Itajai

.

4943 -.�genor Cordeiro Florianopol-s
9488-Baroneza Elizabeth Von Dreifus Florianopolís

,
2680-Carmen e Diná Veiga florianopolis

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS

10272-Quitéria Alvarenga Barra das Pombas
12412-Francisco Manoel Martins Trindade
5494 - Tornaz Adolfo da Gama Florianopolis
1506-Osni Gonçalves FloriBnopolis
18440- Jairo Silva João Pessoa
7142-Maria Luiza G3mo fpolis.
16296 �Antonio Sabino Brusque
4747-Paulo Gunfiz Junior Hansa Isabel
1')231- Renilda Rickert Rio Negrinho
16892-Alcinir Karasimki !ta opolis
florianopolis, 20 de Abril de 1943

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,
fiscal do Governo Federal

Proprietarios : J, MOREIRA 8: elA.
•

Poanada Minancora
t"11 a pomada idea

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

NUNCA EXISTIU.
IGUAL

A. Farmäcia Cruz,
de Avaré, (SPaulo�
curou com a cMl
NANCORA' úlce
ras que nein 0914
conseguiu curar ..

Doa, Carol'ina Palhares, de Joinvillp, curou CJm

UMA SÓ LATINHA, um·a FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido CEntenas de ·curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospital's, casa� de sauje e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira ePomada:
Minancora� nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblem,a simbólicó acima.
Re�usem imit2çõesl Exija'm a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

1:' um produto dos Laboratorios «MINANCORA.,
de JOINVILLE

fffi{Ufiß11raílílCimWilmJjJQúmuroomúlmlgm�

I Roberto Gran�Derg I
I CeI. Emilio Jourdan. 62 T Telefone, 79'�

� Lenha picada I
�(de coivära) la. qualidade, metro cubico ou �� carrada Cr. $ 12,00 �� Lenha para forno, etc. Entrega a-domicilio. �� Pedidos á �

;
..

·

Roberto Grandberg I
�{llIl'Jmmmg[lJßQDDm{'Mrmm�
--------------------------------#--------

: I
.

Ma�eira em tõros
.

...

Compramos de '!Iiversas qualidades
Tratór com a

" SE?,CQ IÇ3UASpLJ' LTDA<w
�-��..--.��':'�,.-......"-"'""....._......,..,;..,;,;,;;.;_;;';';;""O"�.....-....::t.......";';"" t"�J'p . .,_;@Q:�n-�,

. . ,:

;.J.ABPlGlJ

--COMERCIO E INDUSTRIA

M"lliz: FLORIANOPOLIS - Filiaes: BLUNlENAU. JOINVILLE, CRU,
ZEIRO,. LAOUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario em TUBARÃO

." . -

-"';';-:': .-;./;\,

_.......__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz em Itajaí

Edital de Leilão

Banco Ind-us-tr-ia e COlllercio de Instit�to� B�r'asileiro P�o.:��,::ia ItfiÁélb�RfAR�g0�
Santa Catarina S. A. de Geografia e EstaDs'" to;o;e�t�r�f =�'81�t�rev:�; I Editai

tl-/pa
removido desta comarca

De ordern do sr. Pre-
... para 8 de Iodaial·o dr.

Capital autorizado por Assembleia Geral . 4000,000$000 Lourenço Rúll1ndo Malu feito Municipal torno pu-

(Dependendo aprovação Diretoria das Rendas Internas) • Cem, promon-r publieo, blíco que durante o cor·

Capital realizado, . 2.000:000$000 Dlrei:orio Munieipal sendo removido para R- rente mês de maio, arre-
Fundo de Reserva • 529:820$000 de qui, em aubstltutçäo, o

cada-se na Tesouraria da

FILIAIS em : Blumenau, Brusque, Florianopolis, joinville, Lajes e Rio do Sul
. lara-'lá !r�::�f�(�il�:�reira do

Prefeitura _Municipal �e
,.AGENCiAS em: Caçador, Cresciuma, Cruzeiro, [araguá, Laguna, Mafra, Perdizes,

.

e__
. . . , [araguä e na Intendencla

Rio do Peixe, Porto. União, São Francisco e Tubarão O P s de te d O t M m Ire I n. o Ir� o.no u c -

Rega-stro CI·VI-) de Hansa,'a Taxa de fis,.ESCRITORIOS em : Concordia, Gaspar, Taío e Urussanga. I d G f E" dpa
. � .

eogro Ia e stc:tlstlca,. este calisação e Serviços Di-
Demonstração dos dep ó siros em diferente. épo�as Munlclplo, chama a atençao dos ínteres- Artur Mueller, Escrivâo e O· verst s (Iluminação' Pu.
E'pocas (6 em 6 mezes) Em mil réis em Cruz eiro sodas nos assuntos de Geografia, poro ficiai do Registro Civil do 1.1 bli )
31 Dezembro de 1935 Rs 1.320:806$300 Cr $ 1320.896,30 O Edital do CONCURSO DE MONO, ��á�ri�st��o CdoemaS��ta ded::r��) INã� satisfazendo o pa-
30 Junho de 1936 Rs 3425:582$530 cCr $$ 3.472653578123,539 G.hAFIAS, de 1943, afixado na Prefei, na, Brasil.

.

gamento no referido mês
31 Dezembro de 1936.. Rs 4763:713$090 r 4. ; ,O tu a Mu leipol

faz saber que compareceram .. !

30 junho de 1937 Rs. 7.124:428$200 Cr s 7124428,20
r

P
ru

I'h f
no cartório exibindo os doeu- ficará o contribuinte sujet

31 Dezembro de 1937 R 10.845:269$820 Cr $ 10,845:26982· ara me ores in armações, procu mentes e�i�idos pela lei afim
t a' lta de ') I' sobre'3. '.) ,F S S

',. d de se habilitarem para casar-se: O mu .... "'.
. .

30 Junho de 1938 Rs. 13,593:532$94Q Cr $ 13 593.5�2,94 rar o srir. rcenoro ans, ecretório o a referida taxa no pnmei-
31 Dezembro de 1938 Rs 14656:957$050 Cr $ 14956.9;)7,05 Diretoria. Edital n, 1502 A d tã f i
30 junho de 1939 Rs. 17.100:933$650 Cr $ 17,100933,6:'> Bruno Hort e Wally KIU' tro mebs, sen ? ed� �Ol

e·

31 Dezembro de 1939 Rs 18.163:190$620 Cr $ 18.16319062 ger.
a a co rançaju reta men-

30 Junho de 1940 Rs. 21 265:985$400 Cr $ 21.263985,4·0 Ele, basileiro, solteiro, te.

31 Dezembro de 19áO Rs. 25.521:697$400 Cr $ 25521697,40 Credito .!utuo Predial lustrador, nasceu em [ara Tesouraria da Prefei!u-
30 Junho de 1941 Rs. 29859:770$200 Cr $ 29 859'77U 20 guá e:r. oito de [aneiro de M

..

I d J á 5

31 Dezembro de-1941 Rs 35.786:116$450 Cr $ 35786'116'451 fUNDADO NO ANO DE 1914 mil novecento s e vinte, do umc�pa e aragu,

30 junho de 1942. . . . Rs. 42.666:489$400 Cr $ 42666:489:40 I Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado míciliado e residente neste de maio de 1943 .

.30 Setembro de 1942 (3 mêses depois) Rs. 69.332:455$230 Cr $ 69 33...! 455,23 fLORIANOPOLIS
distrito em Estrada Nova; F. Vosgerau

Depósitos em 31-121935 Rs. 1.320:896$300 Cr $ í 320896.30, .

. Rua Visconde de Ouro Preto, 13 ��I�O efi��o g�rtr�fdr��I�� .Tesoureiro

Depositos em 30- 9 ,1942 Rs. 69332:455$230 Cr $ 69332.455,231 RESULTADO DO 443. SORTEIO REALIZA Hort. 1=====-======--====
Portanto um aumento de Rs. G8011:558$930 Cr $ 68.011.558,93 DO DIA 4 DE MAIO DE 1943 Ela.br asileírasolteira do

4 janeiro de 1943 . Rs.89611:950$400 Cr $ 89611950,40 mesti..a, nasceu em Blume- ENVELOPES

CADERNETA N. 5691 nau nove de j�lho de milSAUD
novecentcs e vinte e um,
domiciliada e rer idente nes

te distrito em Estrada No

va, sendo filha de Carlos
Kruger e' de Berta Hins

. BON IfICAÇÖES EM MERCADORIAS,NO VALOR DE Cr$ 30.00 ching.
[araguà, 5-5-43.

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de
Direito da Comarca de [araguá, Estado de San
ta Catarina Brasil, na forma da lei, etc.

Faço saber a todos que o presente edital
d 1'1 d d (' O) d'

Não há melhor compruvacão da e!l·

e el ão com o prazo e ez 1 las virem cácia de um medicaml'!1to. do que a8

h
.. . própl'ias opiniões dus ytle já o usaram.

OU con eClmfnto tiverem ou Interessar possa, E assim �OIllO a declar_"ç,'o ,acima, do

f· d t h- d t d
SI'. C. C .. M., do RIO, s"o "'llllleros os

que In o es e prazo ao e ser arrema a os por at6stad:'s sôbl'e a al'lio Jloder'osa <lo

"
.

I
XaTope Toss no tratamentu das ·osFoes.

quem mais der e maIOr lance oferecer, no dia gripes, .,·esfri,!dos, bJ'?!,quiles e éoqurJu·
,

.

_, ehe, pOlS o Xarupe 1o:-,'s c composto Je

19· do corrente mez as 10 horas da man ha as elementos de ação conjunta sõlwp- li.

• ••

I vius resj!iJ'utol'ins.

portas do EdlflclO do forum os bens pertencen· o :arope To" não c"ntém narc0ti("I).,

t I· d Ott K th
.

k I
- nem tem conlra·indica\'ào. Pode ser u.a·

es ao espe 10 e o a wm e, e qt.:e sao do com spgurllnç:l UOI' adultos ê Crillll\'as.

OS seguintes: Com 8�IIS elementos perfeilamenle do·

1) - 1 balcão 12 'me as 92 cad ira< 3 cadeiras de vime sados e e��I'upuJo"alll�nle IlIHlllPllludos,
• •

J ". �

•

�, o Xarupe I ass atlJa solJn: ti flora in,cro-

t cadeJ�as de madeira, 1 p!ateleJr_a de cosmha 1
.

mesa de lav�r biann,por SUIl aç!io ollli"i'ptica. Elimina

ouça 2� camas 1 pratf lelra "Bar" camas 1 carrmho pHra CO,I- IiS tOXID"S. C01l\ seus elclulo. 11(" I"lestl·

d
-

d b 2 1 I
.

d d 4 DOS e no' l'lUS. Regula El CIrcular;'", sun·

uç�o e aga�em, mesa� peque�HS. re agIO e pare e, guinea, pela bl"!luda al,ilo tõlll<' I sàbre

dUzlaS de lençols.de cama, 1 1/2 duzla de tOl-llhas de rosto, 12 o coração. Age sôlll'e Q mecanismo da

cobertas de mesa UTENSILlOS: 24 pratos 18 fucas e 18 garfos tosse, como calmllnte e sedativo e for·

B
',. '2"

taleCé as muco.sas da traqllem e dOB

panela& 5 bules de ca\e 12 chlcaras para cafe 1 chlcaras ve· brônquios. Seu sabo.r é agradável.
lhas para I.:afe 3 tednas p,'ra sopa 35 trávessas 22 pratinhos 61 Combata suas to.sses. gTipes e resfria.
assucareiros 10 mantegueiras 1 tacho para lavagem de roupa dos com o Xarope Toss. Adquira hoje

1 p r 2'" Ih 10 b· 'a d I at i 12' o
�m vidro. e defenda "18 saúde, logG ao.

ara engoma ou co eres
.

"Cl S e av (H o pn
_

S primeiro.s sintomas destns afecções GM

Ó espelhos 11 mesmhas 1 Criado-mudo. 2 guarda-roupas .,,0 'I vias respiralorias com a nçflO segura

pratos fundos 20 pratos rasos 10 cobertas 19 lenpis 19 fronhas deste medicamento ellcaz. Vidrn: G$jO(j.

19 travess<!Írös.

cujos bens constantes do auto de avaliação dibl de folhas dos
.

"utos de inventario ser ão levados em ldlão de venda e aI re

matação. Assim serão o referidos b, ns arrematado� por digo
.
lSerã� levados em leilão de venda e -arrematação pela iníp)rtHn·
da de novecentos cruzeiros (cr$ 900,00) valor de avaliação'
Assim serão os referidos bens arrematados por quem mais der

e maior lance oh recer no dia hora c lugar ..cima mencionados

podtondo os mesmos serem examinados por quem interesse ti
ver e que estão em poder do Depositario Public,. E para ql.e
chegue a noticia ao conhecimento de todos se passou o presen
tê. edital que será afixado no lugar de costume e publicado
pelo jornal .CORREIO DO POVO. que se edita nesta cidade
Dädo e pas�ado nesta cid Ide de Jaraguá aos 6 dias do mes de

maio de 1943. Eu Ney Franco tscrivão o subscrevi. lass), Ary
Pereira Oliveira :_ Juiz de Direito.» Está eonfo me o original
do que dou.fé.

ja!ag, á ô de maio de 1943
O escrivão - Ney franco

1�"-:eHOH�--1
� ernar OI

Tendi,

TU-a'-. ti..

NO VALOI< DE Ct$ 1(I.ro

r u
,"'

0733 - Isrnad Pl rt ira Alv( s, São Franci. co �

I1627 -Julia Vif gas, florianrpolis
. ,�

13876-Raimundo Punick, Joinville ff�
17963-Domingos Fudlani .Retorcida �

.'

.

7594- HGiI ton Dias, Elof ianopolis � -

13429- Bclivar R- G .briel Marlins, São Mattos

I I5883- Jandira, Maria, Alice, Almando e W. '- Matriz : �.

Teixt iras, !Santo Antonio
5745- Clovis Gélma, Florianopo'lis

t7206-����oa PedlO M. Teixeira, Centr:., do

I
J A R A G U A' �1i�Sl'o.12771-0Iga Maria Habti,-Araranguá �

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POI< CINCO SORTEIOS

7501- Flidelino Swarfzer, Luiz Alves Filiais em:

27z6-Eug( IJio AlvH, Color'ia Santana

I
.
·

0730--Z€I,i S. e Eric(, Linhares, Florian(,polis Porto Unl-a'_o, Han"" I16281-Cil mtDle COfh'lki, Moema
19974- jo�é Ferrari, Colonia Santa Tereza N R6687 - Ht LI i OtiCcH On IlDaDn, Florianopolis tlL\ sa, ereu aanos,

Em g�ral. 00 ..mcdí08 rentrn a tosse. 0502-E(jUhldo Bern. Cardcso. Trefl Riachos' '"' c:::r

em 'U,;z de tratRr�m o mal. inst>n"i- 2 6 O
.

A
.

R J ã p

cl..... N I O R- B neobilium o orgaoi.mo. E' o �ff�i,o do 7 9- � mlJlloa rauJo 088, O o e8s08 ue e lO ra
narcotico. :-.lo "m' ..nto .... prr.rioo Ca. 7586-WihiO!! Lemos Floriaoüpolis
ur d"...p"ar�c�r " ,,,:.",,. <lU" rhe_ 15933-SuDfrifiü de Andrade Martirs, Laguna
.a qua8; �cnlprt·, ils pf"ion'" "on

"f'"quf"ncí••. E ati· ho;r. pnro o lru-

:�I::�::,:!:.;;:�;:'�:::;::':'�U�:'i:�·:':::� florian��;�i�:
4 de Mai�q�: �e4:ro de Oliveira CarvalhQ,

I Lat"llCII.DIIos. " lohel.d. " rhum de JUlllai..u, o fiscal do Governo federal

"'u ....o �. oohr.. tu.lo. 1) �J;ri .•o. 1':;0 o Proprietl,rios: j. MOREIRA. Bt DA.
que "-:'(fJlil'a a ... rciC·'H"ia clf) X�lrop..
'rOK"', ',·u;. rornluh, t- U Inu!" fdiz 81t..

*oriuc;ào ti�••il. ,llanta•. 1'01'8 núo r'll..
-------,-------------=---

���::�:�::�:f:::::::;::�.rl:::t:�i�:�:: r/A' I ugam- -·s·e t- F fllh1'0••. IOJ;o ã. prill1dn�. Inanirf"l!ta ..

çü.... �'-lh .. podrril (:s°u'r heru. E!'I ..... -

-

um'O' Bm o a;!:l::::�e,:;�:::·�=r::�::c����::�r�.:�� diversos predios no quadro urbano
.'vidro: 5$500. r ..l loJa. �Ut phannäf'ia•.

OCfert,. �"j.)f'''·I�I: r,-:.·ort� eUlll annUIl- da cidade.
cio e tnall,d�-o- ..onl deu eodf'reço para

I fi
- f�C,'. 681. Hio, pIOra rw,ber, !!rali.. n ormaçoel com a .rma

lindo li.rodohi"lori... p..... �r�....5'I..
.

EMenbo Rau Limitada

E h � ,.,
M�a,.����o�����LO�T�H�A�R�S_�_�.,�.�E.�R�( ru.�_�6

·

D�n UuB���
Faze-ndas

� '>< ,QaJaa......e para bGmeDI, se- orrespon en e
..

,

. "CruzUIro" pJtariliae, couró °eteda,ett�,·.
.,.e· asa

..pr�e�os ti I os Preços nuncavistos
... ---...--------.....-----.--�--....----..... - ..iJ__�__..A�l--�·--'-

•

CONTRA o IMPALUDISMO

la.lij'.���j?l·]a·,;t.l#J
Combatem todas as febres palustres, como a

malaria, maleita, sezão, tremedeiras e

intermitentes,

IIFinolmente
livrei-Ine de uma Tosse
rebelde e violentoll

Um valioso atestado sôbra os efeitos
do Xarope rOIS

'lil1. t

FEBRES
(Sezões,' Malárias, Impaludi5mo

Maleitas, Tre�edf:ira)
Curam-se rapidamente com

"CapsDlas AntisezoDicas
MinaDcora"

Em todas as boa5 farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

J'oinvile - S. Catarina

B iCiCJeta s-

Premios em mercadorias no valor de Cr$ 6.250.00
foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valer

de seis mil duzentos e cincoenta Cruzeiros (Cr$ 6.250.00) a cader
neta n. 5961 pertencente ao prestamista, Harry Schmídr, residen
te em [oinvile,

. E' um perigo
..

�

amortecer a Tosse!'
Trate-a, sem nartoticos

18�7 -Dulco Guebe, São José
8998-ProtásiQ Nicolau dos Santos. ln bituba
9513- Lieno Gondirn. Florianopolis

10856-Celeste Camicholi e Wilson Gomes, fio
rianopolis

16713-Nico1au Grazas, Pdssa Tlês
14483-Antonio C. M'lfcdino, Faúnda Três Ria·

.

chos
11759-João Silveira' Tijucás·
9214- Adolfo Koch, Est:-ada Mildau
19386-Maria Alexandrina je Oliveira, Tubarão
7518- Fortunato Postari, Rio Negrinho

E para que chegue ao conhe
cimento de tcdos mandei o pre
sente edital que será publicado
pela imprensa e em ca"rtorio on

de será �fixado durante 15d·as.

Si alguem souber de al- REFRE�CANTE - DIGESTIV.O

gum impedimento. acuse NTI·ACIDO - SABOROSO.

os para os fins legais,
Escrivão e

Oficbl do Registro Chil
AI'luT Muller

---

NO VALOR DE CI$ 20.00

1521:2 - Nezinha Cordeiro, P [lIa Grof:,sá
7845- Bonina Simas, Por lo do Moura
7473- Mal ia Romóna Mercira, JOSé Mendes
0709-Nl wtGn Sá, São João Batisla
13356- José Hermemgildo REbeIJo, Camboriú
13483-Ana A.- Aigd. Palhoça .1

13815·- IVß Certo -e- Narina Morn, Flori�nopclis
1403 t- Jumas Mazzolli. Rio Nl gro
14691-Monotl DiaS, FlulÍanopolis
.18966-8alv8cor B niZ e Wal1rmiro

baràú

RAD-lOSPDeus, Camaras,Peçal,Aces..

,orjol -O",. MECANICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em' AssemLléia Gral realiz ,

da SEmana linda, pediram exo

neração varios elementos da d]
reteria, que (foram substituídos
por GUIlherme Sir, we, João
Gualberto Rocha, Alvino Mone
geti e Fred e rco Becker I
Tres Rio. du Su., 3 de fl1 do

te gern de 2 x 1.
'

de 1943'
Para ter e e uma. íuéf a .

o presi:lente
do interesse disputado
por, cssé aensacloual I mrm�mrwIilOmmIl1.
prelto: basta. saber qU'3 ANUNCIEM
as bilhet rlas arrecada NESTA FOLHA Kua Marechal Deodoro da Fonseca, 183
daram .a e levs da

tlGmal&ll'1tmOfil1Ill&!llJOmml\
Jaraguá I

d e Cr.$ 303.453,00. --

..

-============================-,
------------------------------------�-

Mais um serio compromiss�

Na louuavel campan-

Por ocasião de re cen- ha que ve m deseúvol

te visita do Brasil, É. vendo em pról da le ltu

Jnlnvíle SB diretores do ra, pede-se ás pessoas

mesmo, 'e n. ts bo I a ram ne que d e E e.j ti rem c om 1 � 1JEJ"Il"eç;t1{!fUl(!l"pe(Jee"�'9,c:.t:/i·y&'IIôIt.�'à'9'!!!!'9�'i!eP"eeeet!"+"""+,,+!+!+wu!PPfl«<l'!!!!l!!!J,(!I'!(l"(UYllUbUleepeeof!9�

gncíaçães para a vinda I vros revIstas et�., envI (!j:�·)\S,"�'iS"+��'9�'IIôIt.�'9�"(JQ',,gp�t1iJQ(J!27N"'IIôIt.�'IIôIt.'ii:'9���(JiII'õ�"'�t1P�������'''"'9'i1'.!l!l
do C. A. São Luiz á .JIl-lá

los a sede SOCllil.

I Joao PrOSdOC1IDO (fi Filhos ,_,_ JOIßvllle IrBguá, . �
O

.

clube j JI,nvil€,nsE' I
., R U 'A 9 O E M A R ç O 1 2 ß C A I X A POS T A L 8 2�" _

possivelmente 8IDda no ClubeAtmore'
,

'%

�;� ��e�U���'d:trJ:eln�IASSEMBLÉAGERALORDINÁ_1 A C U M U L A D O R E S I �� &�ll_(
dIVISão �nrrentandú 8 e-_ _.

RIA
tlS\ �

quip.e da A, A. Br!isil em De acordo com o artigo 28 para automoveis, caminhões, radios, motocicletas e novidade para:� iVt-paSI1:t!;�:snec��'fO des. ���hO�::��!��'íadg�I��:��s, ���

I
GASOGENIO de alta ampel'agem e qualidade pe�o5 melho�es

preços.1
-.--f

ra uma assembleia geral ordi- - , ti. !!�!!!����
fecho dessa partida, é nada, a se realisar no dia 20 tl� Peçam demonstraçoes a firma:

��i���ti�e�ã�af�i: af�� ��a c�:��n��'cf:1.20 horas, em tl João ProsdocißlO (1 Filhos ,_ ti Joinville
.

J á Assunto· -- Eleição da nova
-

::!l��c:�te ���i�� 's��� di��t�)ítionisio Assis Pereira
�««C«C»»)»»���»»»�»««««C������C�C«««(C)««�«»»»»�

O conjunto locuJ� 'Secretario

Pagina 7
e.. -----

ESPORTES
Renda superior a trezentos

mil cruzeiros
D.omiogo ulumo r es lí.

zou-se no Estadio Muni

cipal do Pacaembú, em

São Paulo, o "Magestoso'
do eampeousto paulista
de fulebó1, entre o Cori

tibanos e Sä(. Pa ulo, que
termioou com li vitoria

des onrttlbe noa pela con

o arbitro, snr, Be n edí
to Campos, da L]. D.
atuou com lmparcialtda.
de e critério pecando
t ótnente BO conseguir o

3.0 tento jrJÍnvi!(;nsp,
marcado um visível im
perltmento-
O que nos ímpresstc

nou sobrerr ö

ro foi ti öH
ma disciplina do quadro
[otnvilensr-, eum o ts tn
bem du aseisten c!n , que
muito contr íbuíu para
que f1 peleja assumtu
um aspeto de éspeta culo
digoei

-

de esporti-tae.

. ,

Estamos seguramente
informados, que em bre

ve o Tupi de Juinvíle
vlsítatá Jsraguä, á con

víte da A. A, Brasil.
ooutorme os Ieltores

devem estar clentes, o

Tupi e a A, A. ErBsiJ_
são os unícos clubes fi

liados em carate r extra

ordinario na L J- D.
. A vitoria dos Joiovi
Ienses, lvi [usta e ínso

rtsmavet, como s liáa es

pelha o ·'placard". O qua
dro rendeu apreclavel

mente, soube cultivar
a preciaão de se arttcu

lar e sobretudo destru

•
tar e volume do ee u j)
go otensivo. Quentl dade Pela A. A. Brasil
qualidade, e senso con Treino de Futeböt

ctuetvo.Jora a 'moldura" Pede- a direção técni
do. seu pgl> e. da sua

I ca, o com PIHt címe ntõ
brllhante vttorta.

.
1 de todos »rna dures los

�o passo que a fqUl�e crltos. amanhã, à� 8 ho

vlslt�nt;, ,I cem e.xêçao ras. para um rigoroso
dos .prIllt"rr s minutos, treino.
nada Iez de notavel, ape
nas quatro r lcm e ntos se Inscrição de Amadores
destacaram, I) arqueiro
centro médio e es pon Os ama dores de lute

Ws. ból, que não estiverem
Oa restantes, muito a. com IiS suas tuscriçõ es

quem de suas posibili legalisa das junto 80 de
dades, toram por V€Zf'S partamento competente
menos aselatentes. deverão faze-lo dentro

__
-----�---

! de 15 'dias, na séde 80

clal.
-

o C. A. São Luiz de
JOinvile, virá a

Jaraguá
ßibliotéca

o Figueirense venceu o tor
neio da S. D" América

Conforme foi ampla
mente anunciado, reali
zou·se dorningl\ dia 25
do mes transáto o espe
rado festival, organizado
pela Sociedade Despor.
tiva AmerictL
Pela manhã teve ini

cio o torneio de futebol
no qual tomaram

.

parte
as equipf's principai� da
Sociedade Esportiva U
nlão de Gßrlbaldi, Gre
mio Desportivo Säo Lou
renço de Rio do Testo,
Figueirense F, C e a e No final (l "plucard"
quipe do clube p.!itroci anu-nciava. a. vitoria do
nador. Figueirense, pela conta

No primetro embate gern minima e que coo

defroDtaram-se 8S fqui- qUÍBtou, graças 80 eDxer

pes do União e Amel'ic8 to fi rica taça "Humber

que apos Jenbidameote to Loewer.".
disputado, terminou cem·

8 vitoria do União pelB
contagem miníma.
As 14 ho_ras entraram

Do ':gfamado os cdojuntos
. repr.esentativos do Figuei
rense e São -�ourenço
cuja pelpj� foi vencida
com faclHdade pelo '[;'i.

gueirense por 5 tentas a

1.
Na partida deci�iv8

j g!íram os quadres do
UoUlo e Figudrense,
vencf,dores respetiva-
mente do AmeriCB e São
Lourenço, que úbsoluta
mente nada Gd interes
snnte oferp.ceram, por,
quanto nada rnencs de 8
elementos dà A. A. Bra
si! "treinaram" US8 duas
�quipes em apreço.

A Doite, em sUß Eéde
social. 8 S. D· America
ofereceu um grande bai
le 80� visitBflIteS e assc

ciados, abrilbantlldo pelo
",Jazz Cruzeir<J", que·
transcorreu num amb!eú
te d.e. fr�nca anímaçäo.

C I u beG u. a -r a , Ú
ESPORT':5 . CAÇA E PESCA

C0munic,mos aos· n05SOS associados que d�r.t. o de breves
dias será convocada uma reunião par" tratar dos preliminares
da o'ganisação da Sodedade e eleição de sua primeira diretoria.

Outrossim -cíentif cimos :linda aos' no&��s associados que
acha-se á f ente do clube o· simplItico espol tista sr. Tito Espesine
eil) c!Jj.o poder- lambem se enconba 11 respectiva lista de adesões.
"

.

Jaraguá maio qe HI43
\'

_

C d fJ Sábado 8 de Maio de 1_943crreto o ovo
============,======������====��==============��==�=========�

SOCIEDADE RECREATIVA I
TRES RIOS DO SUL

Ernesto Lessmann Livros I

Livros! !

Livros

FfRRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agricolas

Segas rotativas para arados

, , ,
• II •

Des mais renomados escritores universais. Con

sagrados pela critica do Paiz inteiro num exito sem

igual.
QUO V A O IS? - Sienkienicz
A CABANA DO PAI TOMAZ - Stowe

DAQUI A CEM ANOS - Belami
SERMõES DE'OURO - Pe. Vieira

SERIE NOVELAS DO CORAÇÃO
A Dama das Camelias, Alalá e Renato, Paulo

e Virginia, Graziela, Romeu e· Julieta.

Mudas frutiferas e orllamentais

Encontram se na

Tipografia Avenida
Avenida Getulio Vargas.350 [araguä

ORQUIDEAS

Ilustrado._--_-----�,--_ Peçam Catalago

Leopoldo Seidel
HANSA- HUMBOLDT

Bandeiras Nacionais
de diversos tamanhos e de acordo co� o I
decreto n. 4.545, de li de julho de 1941,1 -----

_

- Ioferece, a preços modicos, a

CASA·SONIS
Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes

CLiNICA ESPECIALISADA

DR.' SADALLA AMIN

Prop. Francisca Buch Consultas em Joinville a partir de 22 de Março

O'ti maIns1itufo Rocha Louees
Exclusivamente para rnolestias de olhos, ouvidos,

_

naris e garganta.
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade.
Richlin. Rua do Príncipe. Fonp, j34. JOINVILLE

VENDE-SE ou aluga-se, por preço de

locasião, uma OLARIA, movida a eletrecidade,
Tratar com o proprietario : M3X Fiedler,

Dê-lhos des
de pequenos,
para que os

seus dentes
cresçam lindos
e sãos, e cuando
grandes lho
agradecerão, ir""'II__'"Limpa, re
fresca a dá
esplendor.

..
�� 5 'I'

25

50

."

Precisa-se
pe um empregado GU

empregada para serviços
domésticos.
Inlormli\ções nesta re

daçllo.

�t�MEN1-0
V\tJJE1RDS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esperada a sua inauguração
no eor-renfe mês

Edição de hoje:
8 paginasA Cidade. de Blume- pelas fluas dímeusões,

IDIlU que tantos empr e en comodidade e digamos
díme ntos de vulto tem '�Emcs arte com que
objetivado nos ultimes !(Ji e xe cute do, tudo gr8-
tempcs pela patrtottca ças a visão orientadora
vontade de SUfiS altas do sr. Coronel Oscarfto
autortdades, vai em bre- sa e seus comandados,
ve asslstlr a solene blau no lcuvavel e patr íutico
guraçäo do seu Estadium tntutto de oooperurarem
obra que não significa psr a maior renome blu
apenas a cidade mas menauer se .

'

tambern o Estado, Aguardamos, com o in
Já 'tivemos ensejo de teresse que sempre LOS

lIlOR ocupar, em detalhes, mereceram realizações
desse extraurdíuario em- je tamanho vulto a ínau
pr ee ndímento, o prímel-] gura ção do grande Esta
Te de Santa Catarina I dium de Blumenau.

Ano XXV J araguá Sabado, 8 de Maio de 1943
�==================�======�==�--==�-==--=-=�����-=-=-�--�------=-================================�

S. Catarina N 1.1 72

40 anos de' lutas!-
40 anos de trab'al

Social

Coincide com jnbileu
do "Correio" que se co

memora com o presente
numero e transcorre a 10
do corrente, um aconti

Jornalista
Contra· . os BspBGulaoorBs

do rid ieu lo .

Rúliculas são todas as atitudes que fogem á verdadeira

Jaiag-uá datam, »ssirn, de liuha de eleganci.G.. ., . . .

.lIaliere deixou. tipos de "preclOsas" ridiculas que ainda
longos anos, Quarenta 1 aparecem hoje_, em .decalques que escaparam a obse1'vação do

anos de trabalho! Loca- qrande comedioqrofo,
., .

.

I Dir-se-â que o ridiculo lambem evolUIU, porque ha
nardo Grubba. lisando-se com pequel:o atitudes que so por serem rullculos despertarn á atenção do

A c i r . ti id d em comercio á margem di meio oude se verificam.S � UäS a I v a es I. • , I A interferencia de Arlequim no romance traqico de Pier-
-

rt ita do RIO It<! pocu, I
rot é ridicuic: entretanto não existiria a traqedia sem essa in----.------

poude á custa de muito terferencia:
'

, . . . .

B ,PodA-se deixar de ser "Z(bclIlo, mas as v�zes e proveitosoatista Pereira esforço Ir, pouco a pau explorar o ridiculo , , : alheio, Nas comédias bulas isto é posto
co desenvolvendo os seus á luz da ribalta.

. . _ _

E como a Vida pm'a .mu iiã gente, nao passa de uma ço-
;-)('gCCIOS, chegando ao média, o que se ve

é

o 1'idículo alheio, e não o práprio, eamou-

Pomo em que hoje se {lado de eleqancia.
,

.

, .

, Ha g stos e atitude» engraçados, sem serem ndwulos,encontra, com diversas embora todo o "preciosismo" beire o -,'idiculo.
filiais, comercio {xpor Jlluitas ueze pensamos ser lisamente elegantes, e estamos

sendo sirnplesmenic Tiditulas! E que estamos no palco do .muntador.. engenho de arroz, do e. observamos apenas os gestos e atitudes do que nos rodeiam,
fabricas de queijo, man· Os nossos são,observados {ela plateia, que apiaoâe ou.

critica, sempre vária mas sempre soberana
teiga, constituindo, sem

favor, um dos baluartes
tio progresso jaraguaen ANIVERSARIOSse.

Beru.r do O ubbi tive
ainda tempo pera se de
dicar á politica, filiando
se os partido republicano
e tendo exercido cargos
publicas, Chde de nu

merosa família, BE rnardc,

loruba
deu aos seus fi

lhos escolas brasileiras e

vi.�ge.rn b pnnto regr€ssf'. assim é que vemos hoje,
Wc1demar OrubbCl, seu

filho m; is velho, I rcor

Mar ia Jose' regado de todos os ne

godos da grande firmô.
Ao festejar os seus 4.0

anos de ötiviuâdes pro
v( Hosas em nossa ten (1,
apresentamos a tão es

forçado cávalheiro, os

no�sos Ve tos de maisMusica
compensadoras prosperi
diid�s

cimento GO passado de
nossa ter ra: -- o esta
belecimento da firrna Ber

Direção: Professora Normalista Maria José Gndoy(

Dr. Murici n. 1022 Fone 1-6-7--3
CURITIBA - Paraná

Esta' agindo a comissão de preços
Seguiu pa r a o Rio

de Janeiro esta se

mana, de 8 víão, o

nosso distinto cole
gR. de im prensa, sr.

João Batida Pereira
digno e operoso di
retor da Imprensa
Oficial do Estado.

S. S VEle tomar
parte, pe las funções
do seu Ch r go, (orno

) representante
cata.

Wa Iter Stueber rinen8�; na reuuião
des diretores das

I Im�renstls Oficiais

Cirurgião - Dentista �os Estados, fi I�a-
. llzar Sé por ultes

(Pela Universidade de Minas Gerais) dili@ naquela capi-Comunica ao distinto publico de Jaraguá que depois de Icn- tal
'

go curso de especialisação em Btlo He rizonte e outros em Sãc.,· ...

Paulo e no Rio de' Janeiro eshbeleceu-se em C U R I T J B A

diS-I
.

A ?ompanham ao

porr<:!o de sua ha�ilidade especialmente - no trata�e�to dos dlstlOto c(,lega os
canais focos e qUistos SEM OPERAÇAO E SEM ELETRICI- nossos vctf'S de re�izDADE (com obtLl!ação completa dos canais - comprovação
radicgrafica) e - no tratamento restaurador por trahalho ma.:
nual a rigor, téREilc��rÁ��aRçÃo DENTARIA j Inst·t tEdificio "Sul AMERICA" 4 andHr - sala 402 I U O
--------

It:::::I(C>lClIC:U:::::>Ic:::>IC:::>IlClIiC:lIX:::::'C>!lCC:::>IlClIlC:llCXlCXlCXlC:lpt:::::l(-:c:;:lI r r::::> I:c:;:lI lClI

g,. Vluva Lydia Ferreira da Luz BúU gtRua)CI lClI
lC.-t e. r::::>

� Farmaceutico Carlos HafermanfZ e senhora g MANTEM OS SEGUINTES CURSOS:
g �omu,nicam o eontrato de - g Primario, Pré-ginasial, Comercial,t:::::I( ex I e Preparatorios em gerais.:5 casamento de seus filhos g Todas as materias do curso �ão ministrJdas por� Eulalia e José. � um corpo je professores de l't conh. eido valor.ICX lClI -

;.5 x::;. A secretaria do Instituto atende diaria·
= glmente das 14 ás 17 horas.)CI EULALIA e JOSE' lClI

� g'l \ ACEITA ALUNOS DO INTERIOR.
t:::::I(

t' lClIICX apreBen am se nozvos, lClIll:c::>I lC:l ,t:::::I( Je>'!Cl! lClI
�lC:lt:::::l(lC:llCllt:::::l(lC:lt:::::l(lC:llC:llC:l��lClIlC:lt:::::l(lClIOlC:lt:::::l(lC:l

A Comíesão de preços
oücíou ao dr. delegado
regional de valíeis pe·
dindo abertura de taque
rito centra dois comer
ctantes de Blumenau que
no interior do nosso mu

nieípio estavam compre n

do produtos coloniais por
preços mais altos que
013 tabelados.

'I'smbem determinou
a ComissS.o fi apreensão
na cass de 11m comer
cíante em Nereu Ramos
de 80 sacos de milho
por se negar o mesmo
a atender as ne cesslda
ddS da população, que
rendo remete-los pars
fixar do municipio,por re
ceber melhor preço.

Dr.

Agraqecimento

Magnifica oportunioaos

GIL VAL;

no filho, sr. Ary Oliveira,
in tf gro [uiz de direito da

"- Fez anos diä 28 de comarca, passoll alguns
abril o menino Alencar íi- dias nesta cidade o sr.

lho do sr. Erico BI öuer, Francisco Pereira de Olivei
meçanico da oficina Irmãos. ra, alto funcionaria da fa-
Rubini. zenda federal

- Dia 29 aniversariou a

menina Wólli, filha do pro ENLACE
fessor Sont') Tomazeli. MUELER ORUBBA

- Dia lode maio com· Realiza Ee toje, nesta.
plêtou mais um natalício o cidade, o en!ace matrimo
sr. dr. Tavares Sobrinho, nial da senhorita Auree.
desembargador aposentado. Luiza MuelJer, filha do
- Tambem a 1.0 ft z a- sr. Artur Mueller e de liua

nos o sr. Chicharro Netto exma esposa, dona Ade-
advogado residente em lia Do:!brhwa MUE'ller,
Mafl2. csm o jovem Bernardo
- Aldda a l.b viu pas- W. Grubba,da firma Ber

sar mais u:n aniversario o nardo Urubba.
sr.Oiardíni Lenzi, professor. O áto civil terá logar
- Dia 5 frz anOil o sr ás 10 ho rap, servindo ue

Heinz Marquardt, industri testemuuhls, por palte
ai da noiva (.I sr. Bertoldo
- Tilll'bem dia 5 viu Neitzel e senbora Aracy

passar mais um natalício o M, Neitztl. e por parte do
menino Odulio, filho do noivo o sr, Ottocar Grn-
!'r. Oscar de Oliveira. ba (' Rel)h�)ra M'Hia B

- Dia 6 transcorreu a Grubbe,
data natalícia do sr Arier A cerimonia religiosa
Mueller, I ficidl do registro serà l1a Igrej'l CatolicB,
civil da comarca. sendo padrinhos do noi
- Tambem dia 6 mar va o sr .. Ney FraDco e

cou mais um adívelsarío senhon. Edith Cruz Lima
da senhorita Natalia filhalFr8Dco. e da [;ciVIl es
do sr, Camilo Andreata I seus dIgnos pl'ugeni�ores.

- Completou mais um O banquete d� nOIvado
natclicio dia 8 a senhorita será Du !)!1lãv Bubr,
Elza Buck, diléta filha do
sr, J-cob BL'ck,

� H(j� faz anus o jo
vem Antonio Dutra, filho
do sr Albel to Dutra, 8gen
te po� icd I It g' áfíco nes,ta
cidade.

José Slulzer e f8milia, Claudio Stulzer e

ramilia, Alidio S.U)ZH e fllmilia e Guilherme
Oros�k()pf e familia (ausrntes), comunicam, Encontra'· se á venda, nesta cidade, a pro as pesboas de sua amizarie e rflBções, o Seu Hgado deve produzir diaria-

prl'.>d;;de 'do' snr, Carlos Mey
-

:alecimento de seu filho, irmão e cunbado menteumlitrodebilis.Seabilisnão'- � que se compoe
corre livremente, os alimentos nãodos seguintes bens: ,Renato Stu'zer são digeridos e apodrecem. Os gases

C d d' d . incham o est6mago,Sobrevém a pri-asa e mora Ia com casa e negocIo anexa; sãodeventre.Voc&sente-seabatidoAçougue bem aparelhadc'; ocorrido no dia 27 d� I bril, nesta cidade: e como que envenenado, Tudo é
f,

, com a idade de 35 anOF. Agradecem, ou -

amargo e a vida é um martfrio,umelro; t' 'I' Ih f t Ull1asl'mplesevacuaçãonãotoca-rOSlm, o� aUXl ICS que €S orBm pres a·Armazens; rá acausa.Nestecaso,as PüulasCarter
C

d0S durante a enfermidade do pranteado sãoextraordinariamenteeficazes.Fa-urrais; extinto, bem como a todos aquf'les que o zemcorreresselitrodebilisevocêEshebariat;; 8c�mpanharam á Rua ultima morada,
'

sente-se disposto para tudo, Sãosua-
L ves e, contudo, especialmente indi-avanderia; Jaragl1á, 30 de abril de 1943. cadasparafazerabiliscorrerlivre-Uma balaça decimal e mente. Peça as pflulasCarter. Não

b I f'I' I I aceite outro produto,rreço:Cr.S3.00 CONSORCIOuma a ança I IZO íJ._ . I
O r Consorciou·se a lodomotivo da venda està no Tato de o seu I corr,entt', em Curitiba, caproprietario, que ha cerca de 40 anos desenvol, L.I •

/SI' pital do vizinho Estado do,via suas atividades no
. comercio e na industria IIOSnIta ãO ose Par�ná, o jovem Celeste Ide Jaraguà por motivos de saude, ter sido for- I'" Murara com a srta.' Te·

çado a cessar suas atividades no ano proximo rólZ3 Budel. I
passíldo. Festival em pról da aquisição do aparelbo de RAIOS X., Aos jovens nubentes os IA casa de moré.dia é dotada de todo 0- a realizar-se DO proximo 'dia %3, DO pateo da Igreja

nossos votm: de

felicidadeS'jconforto e instalações necessarias. catolica VIAJANTES
A Cilsa de negócio está completamente apa , ' Esteve 9m Jar�guá, a Irelhada para o' fim a que se destina. A Comissão encarregada, notifícl por nosso intermedio ao Comercio, .companhado de sua exma'lOs interessados poderão ver e tratar, com: Industriá e povo em geral que, nos proximos dias serão visitados para esposa o Dr. Tiago Ribei

IO proprietario, á rua Benjamin Constant, n, 2991obtenção de prendas, donativos etc., destinados ao festival em beneficio �� ���tF;a��\�ç�� direHo
nestfl cinade, I da aquisição do aparelho de R'AIC S X" - Em visita a seu dig
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AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

* "

TOSS sO PODE FAZER BEM

FALECIMENTO
Oeorrell nn dia 27 de

abril fjntj(\ rI F!I! cidade
o ftdecimento do' H.
R'2nato Slulzt r, Illho do
sr. JOEé SlulzH t irml10
dos srp, Cl8�jío e AJidio
funcionarias da AutL-Vi
ação CstarineDse.

O extinto era Eolteiro
e contava 35 anos de i·
dade. O sepultamento do
cadaver verificou-se no
mesm0 dia, no Cemiterio
Municipl:d, com grande
HCu mpHtll' m('[íto de pa
rentes e arnigoi'.
Á família enlutada e8

n08SO,S oêzames.

DESPERTE 11 BILIS
DO SEU FíGIlDO

E Saltarã da cäma Disposto para Tudo

NOIVADO

Ajustou nupcias nesfa
cidade com a senhorita
Eulalia Haftlmann. filha
do casal Erotides Dutra
farmaceu lico C Jr los I-:afer
mann, o jovem Jv�é Fetrci
rs Bail. dt< Inbituva no es
tado do Paraná,

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomeml
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregait ChI kill ..:
Tou••
Resfriado.
Bronquit••
Escrofulo••
Conval••c.nç..

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE. SAÚDE,

O SABÃO,

....;-

,mz.

',,�\\�o V1RG�.J �OA �<.;At
(� \YHZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE Virgem Especial idad e·

I
.

da elA. WETZEL INDUSTRIL - JOINVILE (Marca registrada)
RECOMENDA-SE PARA HOSPITAIS COLE010S ETC, PELA SUA QUALlDADE DESINfECTANTE,

<.)fl..eÃ� ylRCêtt,.

.. ...

fSPECIAlIDADE

. '

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


