
Olt gnu -rtt" t9, J;lI:íi! [I\� re:�do um almr cc, pr lo
nhã, a ,Joll1"íll� sendo N er feiic Álnaldo Douat do
'c, bido rJ. l. inror ;,nl, r N,· qu I pa.t CiP:H3.!r., alem da
'flU Ramos e atlas autori hcm..:nag'ado� Co ínterven

N, 1.114 -:hd 'S Ldo:'l'glS El ßr�l.Jcf()2i', tor Nerlé'l.!! Ramos, o co

o ernbaix dor il1gl(Jz, snr m2ndanla :\'uotWoiro Achê,
No .) ChJd,�<, que óa per dr. Nsl-on NLnes Guima
corre Os :E:"t.ldo::, do sul ,j�2, Juiz d,� Di eilo e ou-

do Brasil. I tas pesso ss g';da.,.
O iJ.u8tr'� dlr:::I 'maiH r�-, O t!1:'b�i.:odor :-ror! Char .

C�bRU em [oiriville todas

I
l.s tFgIJHi depois, viagem

ts hortras ,,' que tem di p ara Floriartcpolir, em com

I'o,lto, IIlldí:j:ll1do a P:<;f,itvr3 p anh.a do Irrterventor Ne'
HUI1i, irH I e ('stiibJ,'cirttrn-

I
re u Ramos, visitando tarn'

(es da ci:,ad� como a .Vl.e
.

hem Btumenau.
tallIl'g'l1 13\�nt:!Hck Eh ?3pit,,1 �ío E),tado,
No s}di'\;1 rj,� honra d,l S, EXCt I. conünuara SUd)

H>llUoma-Ly /1 f')l lhe of e vi igern até Podo �l.a�re.
__ .____ .--==-) atrave ssando os mIIHHCtp!OS

�...............

. co §111 catJI'lneh1se.
'.

,

err� Santa Cotor-ino
lo
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4)) ge!ln�)r�a ILuu(;t)L� ElS\t(i;W�� �t1It;r1Í! ß@$ .. Of�'lÍ:1iÍfS C;\1lle It@mpunb:am §(f® E" M�, p;011:' aväãe dílllF&ä"B
[araguá hosp edou U'J dfi:l' "sínteHsa, c g'9rtera{ L�íeiO f de todos nó; Jd.1T3do. pree des no sscs d.sejis. li

.

Rio 17 _ L1für�.!JI (,
'15 transato. embora 'que E,S.18.V,:S, COitT i,nd:$ �s s��� I t�n, c.r. L:iz .. Co.:rea Par Fi.ndo ,o. bmquete, �dlnJ�, ,lVhníl3t:'rin 1"'1: A."l'r H.'lUII.r�pldamerJle a fiig'um por vuWO_S h�r().[cati os, vslo bo sa, que q,xando desla,- m ado sa-au no Bdlao �a (;,IJ. qu e urn � ... li. '. IHtodos OIS \[tUI03 CXpOn:IW. res p��soal§ e, morars �oslcaja ,,�, 8all1lla Oa�arifla,,'.!J.dido, prolongou, 3.5 f�s' se it"�e'.<' ('I. [' A ß 1]..
cial do Gal. Lucio E,�t� b';"llp!,:os, CUJO, :ll1'lelGS, soube cativar amigos, po: uvidades dessa norte. R�t::':�", I:' d _,' ,., ç) fie
ves. mau g,ado �s pedUlba I &8' Vtr�2ddrÇl enamcr ado O sr. General acedendo p!Utrul ,H tlH! u i , ,<,ut�noO insigne militar e oh deras a_preenso es{,�a hora I ?! profl."são que exerce e a gentil convite, foi 110 i>

'I pelo p!íÍrr: I" :
••

, ''''.) -nte Z �
dais de SAU, estado maior, a,tuai" sa� como �a ,i3Z S�l1.

I ine xcedivel patriota." pede do sr. Mario. Tavares, mir B:1I�k� r',,,,.), atacou
spos terem 3BSi�stido. U1.1 t!r.o ínclito Presicente Ge 'I'omando o .Cd. B,lIL� em cuja residencia pernoi- com e'i(jt!} um sUibrnlllrliBüBll.lmenau n�qur:',le ..l,a al,,: t�ho Vargz,B,» o fstabele- §� como paradigma, aqUi tou'.

, I inirof-g'ü na Bltul'i±. dr, li
gumas ch" �!:.,l':'ntdades qUt: i�lrne((l,o d" ,ma. �,az � In I!H<;\Jl dos v: le.res dos de N'l manhã do d[<1 1S, V1- t<},�! di" Eilt.'1.d\i c\f) Ala
la se re'3íilaram p:ossegul IIll�t:ÇJI p'opor.cwrllrldo-:se, malS milltans que 2ccm- .. ito.1 R Exd;!. � ofici"i31 grr�H�
rain viagem até a no_ssa c�- fi lodo� ....md Vida mdhof, I pa,nh.:". m o g n,:,r;.. !, nh' de Si.D crmitívai: a:; f[oru-I S gU:úcb St: dccbm df' '}
<:lade. Já de a.nte man aV6 í,ul::wH!ln,H.13.S as vantagens miS�3.(J que a Pidr'd lh� I cerlIes «Tndt�slfhs R;!ilfli MaceIó o 111to (\corrru ISJda", 3f m81s ;,;U?S �'UIO inclivUuc.i3 ao�.d(v.'ie3 pl confiou. (jas J�raguá S. Á .•• , e triO no djl:\ 8 do correnl".
IÍdades locais forar!lllo aI ra c�m fi COI'.!I�I��d(.» I Ao, t?min::.r, l:val1tou,. o I c:,ntirwo p!'OSEirgUÍ!Ji SU;' �rn pet1'O!e��o norte ame
-cmce de sua Excla, T. ceu eloglo� :·mda, ao H. Mano Tavare:s, um bffn vlógpm, naqu�li'! mesma ne/HIn sentIndo fie per-Verificado então o eil exer�!t8 br.aSllei:o., c�l_!de a� O�nt'rcl, no que fO;lmanh.�. com de!'tino a SãOIS�)gllido, p:)r um.subrn:�contra des:,mbarcaram o sr. mp.nco.o de cb lt.arte ln un_olmamenle acompanlu FranCl5:Co. .; rUlO do .. eiXO", expedlUOql. e o� Oficiais qu� o cO.rrt':P�IVel. d�� ��ssas a�' do

,�

.

I Eram os seguintes os I s. O S
2companha v:m e dq)oJS de mir aVI 15. tnshtu!ço�s •. fIel Por determmaçao do sr. I diciais do Estado-Maior � Pu rlin-di) imediatemen
re�ipro.cos . C�Irr".prim6Ilt�)3 tx�r�t'sa? .d� _garantia da O �"'r&l, I'cSpOl1del! 2S pa I do General 'Lucia �steve� I te .�1I1 !leu socorr�, um
deIXOU do veIculo que 1I1"jl no�s t clvlhz"çao, {m to lav, as do snr. l\IdrJO Tdva e qUe o acompanharam, aVia I B-IS, Dllotsdp _--''- . _

conduzia tomando ass.ento d.as as. fdze� da nossa glo frs, o � nr. Tle. Cei Luiz

I'
Tle. cd Luiz Com'a Bar ; p�'lo t�ll('oh.l Z'lmir, lo

Ono ;;utomovel que O ögUH nasa hlston1, a<;sf_g�ran�o I Correa .

B irbo�), que, tm bJsa, chde do Estado, I ct'lilH u rHOrJtomente \ nos s Odava. junto com o<, srs. n�s se�pre o,; dI el!�s m- fluente ,!"pr0VISo agrade Maior, tle, cei. Ivano �Od
-I
submarino iuimigo queDr. Juiz de Direito, 1. Tte. "henavfls que acquldmos'. ceu a homenagem que o met', majores Accíoly. Ri r,d poeto 80 fundp, com � Jnrolii de ,kiovillflO. «Completou.ontem, maisPrefeilo Municipal, Dr. Pr? de n�s governarmos a IIÓ,3 sr. Prddto de Jmguá l.ca ba:. e Nemo e cäpiläo .ISi- '[ pl.etamente des tr uidlt, (} brilhante Cl Iq{H funda um ano de vida, o n{il�

rrl0tor Pllblicc e sr, Mano

I
�HoprIOS, como povo Sv bwa da pre�t�r, e. be� as

. do'o, ajlJdante de ordf'n!'. com tnd,> a !lua tripl.lia do pi lo 8ÚUJUl:oO EJuardo so brilhante co1{'ga �C[;r'favares. b�r�nü.» Acn.scentou o sim, a 83u,1r'çao GO ltll.r-I I
çúu ScLIWllrtz {\ h j" dirigido reio do POV(», de pro-O Dr. Dd'gado Auxi ilustre orador: cFelises os

por Carlva ScbwRrtz, AS nriedl:lde do
.

jornalistHliar de Policié!, .P?�SOll-Se I pevos .qu� . p:d�m. contar -

!dm nnticif!U (1 1!{lf'I'lI 2:'>.(1 HllDoTato Tomelin e rf-
para a companhl3 dos d_- �om p rnclp�o" �ao dBva- O estadiUID "General D'utr·a'. /it.!ivprfill:;r;n: riet. riadtl pdo brilhllntH
mais militares. dos de solldart�áade hu-

{fCnmpletf', b('jp, 25! jornalista e poeta Jü&o
..

Ja no cwtro da cidade m,ma, ddendidos brava e
.

_ "" •
••

I1n08 de existencia. o \Crpspo•

-desemba: caram todo no Sa desass('l�bri1dar�t nt� ,por I A sua lnauguraçao! como preVlramos, constitUIU um rH,8So brHhlllJte cGllfmde I o importante. periodi-Ião Buhr, onde pelo Sr. scld.Jdos da esll p.: d� um ( aconteC:lmeotto pa,ra BlußlenaU _ ,Correjo do Povo�, de co da cidade de JafsguiPrefeito Municipal 1· Tlr. LUCIO, Esteves E dos de I
Jarr.gl:ià. I rec,ebeu por esse �OlivoLeonidas Q. HelbstH, foi

I
mais oficiJis de S�'U fsta Tev� logJr s�b do, dÍd

Il-:ino Nacio;;al e a canção

I
a inauguração do estadium, V,nte é ciDce tiOOS de. mUltas demonstraçoes deoferecido ro bricso O�1. do maioLlI IS, a maLgulsçEo do u,' do B,taihâo, I('prt�s.entado o txmo, snr. JiCtúlü3 á pro�peridade carinho e apreço,

um ddicÍl.·so chu_rrasco. Pedindo ::t devid�. v.ênia, tadium ·G�ner,j Dulra." A'� 13 horas detuou �e Ministro da Guerra pelo d9quele adiaotade mu- <Diario da. Tarde», en·Tomaram pade l'.0 ága ao snr. O neral, dll:'�IU-se tm Biumfnall. com II p'e I I sr. g<:ncr; I Lucia Esieves, oicipiu e de bons �ervi - via 80 denodado colega
pe aLm dos militares que:' então, ao grande mrlltar, e foença de 'llitas autorh.lades

/. fal"ndo o s'. comandante çcs prestadus ao Estado dusivos p8cabeD8»
3('ompanhavam S Excia,

I'
ci'\1is e militares,' _.. - --- lO R e 80 Brosi!. principól-

"IA"'" i .·C,H osa.ekmentos os mais reprf- V111;14� I Grande foi.:1 massa D,)" . ." _ �i\,,�ht � S'-ui,. o';,. ." :"""ß'Hi'�a:rO' meilte neii8'1 rt'cente. f.d.". . A",_sentalivos d} -Sockdade lo DU�;'u.ill pular que acudiu ao b"illoí li! r' i:? Vr·" /1' d 'r:�
", � t"'.....�� c"

se d,� I giltde fl4C!(.,DU 'I· G ô N� IIca!; autoridadts, comercian Imposto Territorial do Galcid, i.;nd.:: fui com-l l1AfVJ!t\ A
ir a p �Cd CO:-!1unorat!va, pe tiSIJ o pm tão f"liz e pa.

a
.

OB Drtes, ill.dulltriclis, e ele. De ordem' do snr. Coletor tor- truido O estadium, nos t�r I
ti : ! � h°r.! Intel v��'âr �e��:íl triotieß hora implantada, onr O .'

O'
.

�Saudou (nlão, 20 dustre no publico que no corrente mez renos pertencentes ao 3�o 1 I
ra N��i����nno �astro d� p�Jo EilyHio �OV?

I
1hospedt'. o sr: M�H'io Ta de �aio, pr0cede-.s� nes�a Co- B, C. Pod •. -<e dizer que "'1 d'. f' f.·t .·1 O� desle dU.mo, pe!l Após prolongado pad(-'b' te � leton. a arrecadaçao do Impos- .",

" , �:> a lum, (.! cl o pe o sr.
velh' am'zdde (jue sem .

t
.

f I ávares� qlJ: em VI rón
,

él-
to territorial, referente ao 1. se- Ioda a c1..ade de Blume. general ("cmandante da Re .,� '. clmen o velO a a ec�r, s\ocuçao dl5se: «da subIda I mestre do exercicio em vigor, nau comparec�u a �olenl gião

� ,

pte a,pr( X!IDjOU ömnflS os 13 horas do dia 17, em suahenra para umadespreten- Os contribuintes que d�ixa- dade e adll1iíou & cbra'l A" 14"0 1... "I' ]orr,ßa" env 11m um cor residencia á rua «Abdond '. s ... 1I')feS r.a I
d' I b z" .ciosa população do jnte� rem � pagar no praso a.cllna, maunifica de. vontade di ZOU-S" tIm' a t xplendl'da d'" H1 h rlJ CO 80S prf u,- Batis!a», o no�so querida.

b
. poderao fazeI-o no mez de Junho b

• I ..... �

d I II 't Tr�or, r(c�, er. em seu seIO,
com a muita de 20,/". fi[fldo o n3IDIca do comante. OiCi:lr I monst'ação de Éducação' LSJ,OÜ f'hgl.iS

.

torl()�\ °lh� amigo .ConrBdOf. Moe�!ertfIgura ta€) bnlhante e ex qual, serão estraidas as certi- Rosa Nepomuczno da sn I física, pelo 32,0 B. c., f dllH.' lOd' O[Jf'S l) a él

8 guard.a IIVRrOS �a HJm3 Iná·ponenci:ll, - lídima. rXI?�es dões de dívidas p�ra ter lugar
I
va. Todo o programa or I ás 15 horas a Plova d,. or fi ImpreDI'Ii. tl dustrIas eumdas aragusão do qu� de nHUS dlIYI10 a cobrar�a executIva. gani�ado que ;.brangeu ns I I H G lOt· Jüãn CrêSp(', cHIHlPgrado S A_

. ,"". C letorIa Estadoal de

Jara-I"
"'. I' '" 1 oTira • JUH'r3 u ra», t· '. .pOSSUi: C, exerCIto n C10 "\lá 3 de maio de 1943. dias ]5, 16 � 17, nada deI

I
' J [J t I em ue tomaram p nte oH popta ca tu !)Ieüf,f', cü�: Conrado Moel!er ?esa.nl:d» "',

l:Tpl"orlor'O ]J01'Oes xou a de,<1 :I'r ne;;: d, (clh;s, \
_ /J ,'e' qd 13' B C d 1,1 Volos de [lJe,uf prcepb I parece bem meço ama,),. c o J

.

' � '.' -

d -f.

I
ClillS o o . I., o ...0

'd d' c ·C -rreio .Dis�p. o otBdor t'Jmbem, _
Escr.vão

I
e prTci'ão cnm que foi e 1/ I .r_;; '\ B. C, do JS o B. c.. do �I öp' evPBfli 1)«

-

(J
I qllandod,",Ulto �ra l.de l3�-

-

I
xecu!,rlo j �l .!:.t.t/. 32,0 BC. do 5 o B E ..

,.0· ü r»

! parar e sua mIe '�encl!l

Gnll""'�RrlO f"'I·A�";;Cl(.pl(II:10�.r:öds,.� df�'o�'J;Ibo'dltOl!1 �n ��r
.. do 50 R C D do '�o .. .

'e da sua grande dISpost,
II !\II V ,,- U Li ����....-.:iZ_.;::.:;z �t.. ,- \ R, �. M:. do 20 o R. I', 'f Q ?restJglnso ,colega iÇãO para o tré!balho.
U UHJ lu", ! Elite, O IntNv€nlor Fede·

..;; s:� 1''ß;:.- � ds 5.a Cia. 1 R. �?Iß,no d�. T,; rd� »:

t �e! H Era casado com li nua,
ff8!, cir. N,leu R"lllO", q 1('

I A' ncilc no k'.lro cCar
; OfltHlC'pO I", Dfl.eD a. o ;:rta f:alau Modler e nãoI .l, ," pf'lli 1nleligenciH 8fmps'e d·· .f 'h1 'I se.

hzí" (!cOmpanh3r d los GO'n\!s' ti ve logar o fixa " os

ß
b ilhaok ccmitivil. Al"vh", I b'l

I "

ITH Ç'l dE' pr>.dro Augusto A sua morte foi deveras"

I n aI e fDl 10mrn; gern 11'
C .'- j " '. " �. , •

•
Iv'lm.-s" -I.)'·f.,�.·r.,.··nt,,�, 110 {ln uê-lhosdes- ( It· ... d 1+1

. IHlJu,f) (,fi ,-,Ul.dl ,
1j -

sentIda em nossa cldac!f:""'"
.. 8U 0t1,,' es Inl, arrs .. CI. .

" ,
."I':; . "Ig;mk Int(j tod:E2S ,1l10 ,:e pequenos,

I
� vis jJns'nlEls 111 cid.,d: sim DoticHU o IW!i.,I).<..GO e�p(C:laImenle rO,melO IH'

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO.6.000:000,00 riJad€s militan s e c vi:- �:�,�.: ;l��t�! �i[; I Dürr ingo e !i. gunda f, i. (1
l.lf.Jivt'f'lurio : dustr ',11 e cO�lerC!a�. ?fl�e)II. •

)AR11lGUm, que se cm:ontrevam na ci crc�,çam lindos - IStguiuse O pr('f.!r�mil:
.

O exImia dt.frut..v,a. JUlhOrJ\genC:la : l1l ra didc e sãos, e cualH!o
:

I .Co�rdD do p')VO', i:tli --.
-- .

-.
---

-.--.--.-11
ru Ice pdas suas atividades

flua Cel.fmilin JGlirdon 115 - Caixa 10 - End. Telegr,INCO' As 13 l"pr2s (Lu Se. co- �������e;'��·f�:��l�� Icilnndc á'o distinto comon Dr, Ab/ara Ie :��rEtudo pelo seu ca-
, ,

, mrç08oprcgl'arnaóf'ln�u I
J.,·in'pa,rc-� Id2f1feO�c3rRosa,pll.:l�m· Bal'alha car<>Lf.,. ,M A

..... n I ! T A J A I fl'CSC�\ a dá
. O (n e r' m,t:ll1fO do ca

.

1 t-{ Z: .

.

.

.

gur,ção dCl tS!i.'dium ,0
..

,

('splcn,b-. I pal'iotica
inkiativa, que ' !.�..... ;neral DUlra· com a "1)1''' V,,"l'O dv-"'f '" r

.. 'ld"de d'l' 1'./1 r-r::.OlCO davfr df'u s.e. n.( rila �e.gu,'m.]j'iliais em.: Blllmenau, Brusque, Florianopolis, )oinvile, Lages _., _

<, ,
.� � .,. co I' I I

C M Ie Rio do Sul; Agencias pm: ]araguá, Caçador, Creciuma •. La·- st'ntt'ç3o do ß;;t Ihao em ':::�::-.:"':-:!?=-:;�'·.-;·.:;'"";lr��: Blurm nau d'2 um esladíúm Ít', no . t'mltellO UI11C1Pf! s
gllna. Cruzeiro, Mafra, 'perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e forma írr eprel nsivtl, e ú �I '(Ot,"yN ;-.,,- ";=�'.;I ".. ') ;'�" I ii é Jtura. de suas finalida CIRURGIA, PARTOS. MO-

,'com grande ; compa,:h -

Tuba�ão; Po��o União' Sub'1gencias em': ,:n�aial Hamonia
..�ãe juraménio á B.,ndéÍra pe �"'=-�'''t}� ;:;�t"i.,�) ':;1 I)�,:t�l I d s. m: J" i'md Vt z (gr�d(!. LESTIASC�EA����ORAS E mlntO?e pa�r:rJlcsJ amtg: f:)Joaquim e T1JltCas: Escr.lfol'WS cm:

.ccncor.dla, Gaspar,
TalO o los con�r' ilos d2 3 a com j .I.lM�A�...�;.,::.� .. -,,"'��" I ce a 1rmbrança do convilt> e ;. drl1lradores, �t ndo s.eUrllssanga; Em instalação' Canoinhas, Orleans, Salto Grande,

h' --F
o'. .

�Tl··.:'!!.<s\({� ':'� ��l':.,�, ... ".
r OENÇAS INTERNAS E b f t e� EIRio Negrinhoe Aräral:guá pan l"l .oram c�n!ad03 c '�'t"'t...�":"".:��.-' -

ccrn que roi diótinguido. T!.OP',r fl'S-OOE"ÇAS DA
�o re o . Ate �o Inum.• 'i

P ,. '-'
co:ocs e flo'es Oi'turalSFi!z todds as operações bancarias no <,iz, ----- PELE -. TRAIIA11IA DIA-

'

!c" ,eIJS d(,.c;olados pai�.b - R AMENTE lO O HOSPITAL :� o - -como co ranças, descentos e CJt;ção de titulos de ex·�� �� sÃO JOSÉ indll:.tri: I Frederico F.Mod.por t'ção e l utras operações de credito; passe!; para
ler -3 e�posa, e a sra. Hel'"as principais pr�ças do pjjz. medi nk t;,X118 modica,. i �TENDE CHAMADOS A
la F. Moelltr, apresenta'ABONA EI'" C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS I I' QUAlqUER ii .RA I' mos aS exprO,SÕOl malHo

A d·· '. I D r r Il 206 sinceras do r,osw pesar.ISpu�IÇã;), sem aVISO, rom rt'lluldas livres
__

nua feS. l,. I essna,. .

D"ra qUóisquer importrncias 2 % I �C('Ill aVi5() prrvio (n!ir�d;,s di:Hias até 1.000,00) 3 c/o'
D po it0'S POPUI,II tS Limii,ld03 (,lé 10 milet II

z i'.o ) dwo�ilo8 iniç'ais a Uilrtír fie 20 00 O muaior Concurso do R,ádio Bl'asileiro�Ub
...
Sf qllrnles ii p;iltir de 5,00 4 n/o

Pr;.zo flX� do fi frrSfS r, %
PléZO fixo ele 1"no Ó ufo

Wa� hington. 11 (U, P.)
,- O presidentf' Roosevelt
I dEclarou hoje que a pro
'dução atronautica dos Es
I tados Unidos supelOll a

I produção combinada de
i" das as outras Naçõ�s
: do Mundo,

aniversariO

BANGO INDUSTRIA E
DE SANTA CATARINA S,

Drt)
-

,

II (;ir·urgíão ... Dentista
(f- ela Uni, ersidade de Minas Gerais)

.

Cununica aI) distintJ pub ico de jaraguá que depl is de I{ n-

go curs,) ele es.p�cialbaçã) em B lo H rizcnte e outn s em ��o
Paulo e 11, Ri) de Janeiro eshbeleceu-se em C U R IT! BA d,s-Sirloniu01 5r\l>: <'par' lhos para a HADIO NACIONAL do Rio de Jen: iro, pondo de �lla habilidade espec!�lmente -

_ne. .
!ratamen.to dosDeposite as suas economias no . TODAS AS TERÇAS Ff:IRAB, ás 22 hor�s em ponlo e OLçam o farro'o canais focos e qui,tos SEM OPEI<AÇÃO E SEM ELE1RIC:l�Brll1CO Indllstria e Cõme�cio de S_.ntl CltJrina S/iA P,c:wama dos 'T r i gêmf' o S V O � í!! i s.t. a s', }f1rn d� se h bJ!t1J.I'fm ao DADE (com úbtu ado cumpleta dos c3nais - comprovaça()

,. . '. PRt,MJO UN!CO de 100rO C!llZ H'OS, O MAIOR PREM.IO ATE' HOJE radi g',fco) p' - n; trat�!Te'lt'l rest�"r?c1()r ,'Pr !r?h!ho ma-
H O Ll � R I ü

-

D 9 "O' 11 "O d 4" nuaJ cl ngef, ié(uic' �njt.:l;l..�!liL_"r
.

,
-

. �� ,J. as ,J, e ,a� 1 as 151 .

DrSTRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL., '�tl.\'\PI A\.1 P.CA') DE, TARit�Sab"dos. O"s 9 as 11.1)0 �Ii�""'" iH_...r ••K��f te- ... 1 b:1if,do "Sd A.\\ErflCA" 4 lliid .. r .. - s;,la 402-------.---------
. 111 &íl!I!lI fi 'M717!

. . ".__ .__ . _

)araguaeilse OU amigo de jaraguá! Vá prestar amanhã'o teu concurso. á grand.iosa festa pop'lliar
�m .be�ef�c!� 4a acqlJisição do ap�rei�o de Ra,io X para �o:-;eospjtal São José":-!:/,. -:;'-;*";���:',�,:.' .,

.

• .'

-.,_-

;-',.... .

.

" .' ;'f 1 "

., <;:'J " v�o de a,lmo�(o e JalI1tar;: ch'grír�.!fj(CO,. lt,�fe.. dOC(eSlll �.....
ebidas�

...

e!it.,�.'il.� �b ri. " \_'''';:.1'11' k ._...,
U::"li! �

�
.,

,�.. ·'·1f� J..� t;; f:t �,. .:..... �

����). f -.

#, ,·:':.ttú,,. �'t

Ut11 prendo de 10.000 CIUJZElROS, para qneln
acertar o mê$ e o a.OG do fim da§ hostilidades

alter Stueber

0" jLlf05 säo p,gos Oll cnpilaliFt:1as s�lr.esh Imcr.L i

A economia é a baSE' do prospe: idade

.

i
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COPflÖ do Povo' Sabado 22 de Maio de 1943

Mal. Deodoro, 84 LOTHAR SOIiNENHOHL .�defone numero 6

.

.

Blcic tetas Fazendas

sorios "OFICINA MECANICA 117111 �r II

Malerial,Blell1ico Bm geral "

.

J-,//1CC!"
Preços baratissimos

eruzetro

RAPneus, Camaras, Peças, Aces ..

,lnstitU'to Maria Josél
-

Direção: Profess.ora Normalista Maria José Godoy ;'Rua Dr. Murici n. 1022 :: Fone 1-6-7-3

CURITIBA Paraná I
,

MANTEM OS SEGUINTES CURSOS:
Primario, Pré-ginasial, Comercial, Musica
e Preparatorios em gerais.

.

Todas as mater ias do curso s ão ministradas por
um corpo je pr ofessores de reconh cido valor.

A secretaria do Instituto atende díar ia
mente das 14 ás 17 horas.

ACEITA ALUNOS DO INTERIOR.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

POlDada Minancora

t'1} a pomada idea

CUKA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

A Farmácia Cruz,
je Avaré, (S Paulo)
curou com a. 'MI
NANCORA, úlce
ras que nem_ o 914
conseguiu curar.

Dna, Carolina Palhares, de [oinvill», curou CJm

UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes! ! !
Adotada em muitos' hospitae s, casas de saude e

.

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

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
Recusem irnitsções l Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

I

E' um produto dos laboratorios «MINANCORA�
de JOINVILLE

as- crianças estão sempre expos
tas aos perjgos da coqueluche .. Não

esaere. Seu filhinho deve tomar
TOSSEINA BERGAMO. e

Peça à sua Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 - S. Pa�la

AS. PETT[N�\TJ

I

O'tima oportunidadel.

VENDE-SE ou aluga se, por preço de
ocasião, uma OLARIA, movida a eletrecidade,

Tratar com o proprietário : M3X Fiedler,

Ma�eira em fórosi
Compramos de diversas qUalidades!

a I
LTDA·IJARAGUÀ

Tratar com

soe.IGUASSU'
RIß. MOLHA

CasemÍl"3S .. Brin.; .. Çapas de
Gabardine para homens, se
nhoras e escolares. " Ternos

casemtra e brim .. Blusas de'

gabardine, couro e seda, etc.

Precos nunca vistos
,

íOS

MS

"CL\LCl\DOL
,

HWUJTRlL'. ßMJILEIR�'\

.r INDUSTRIA DE_C: LÇADOS
�. GOSCH IRMAOS S. A.

IJL\RL\G.UL\ - fL\NTL\ CL\TL\RINL\_..

���������������������x

� ,

. Casa Real �
o Tamaras, .�mei�a�, Passas nac, O
O e estrangelra§.-Artlgos p. pascoa J

� Passas marca "Chochita" �
O Proprietario: JOSÉ ALBUS O
x.:::::-o: c.;r:x::::::...::::::.�t::::l'�lCllc:::n::::O:::::U:::::'ClIClIC:X��t::::l'c:xr::::::r)C

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

FarlDacia Nova
de ROBERTO M HORST

a que dispõe de maior sor timento Ha praça e oferece

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

Procure SeID Falta

a
.

CASA' PIEPER
indo a .J o i n v i l l e
Milhares de artigos de toda a espécie, aos

preços mais vantajosos.·

Adolf Hermano Schultze
F A B R I CA" D E 'M o v· E I S

.

Especialidades em bancos escolares.

Rua Rio Branco, 964 Jar aguá

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Re.sidel1cia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814

Dr. Waldemiro Mazureehen

Medico,

•

Consultoria e residencia : - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da. noite

É UMA DOENÇA GI'tAvISSIMA
MUITO "'ER'GOSA "'ARA A FA

MíLIA E PARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO D�SSE GRANDE FLAGELO
USE O

GI ti 1;1111:[I!tlI];!tM

��«�«»»����=����:��»»«�«�����:����

I João ProsdocilDo 1:1 Filhos ., ., JOiD.ville �
RUA 9 DE MARÇO, 126 -:- CAIXA POSTAL. 82�

IPar�ut!!ov�. c!nh!!. r�ios�ot�d!S e�ov�de�ra:I
�r.mr.mrJililfllililIJMilOmílrilllílrmrmr.mrilllíl!ffil

I
GASOGENIO de

a.lta
amperagem e qualidade pelos melhores preços·1i R l, t G �l. II Peçam demonstrações á firma: .

.,.

II OuBrO ranuuBrg I�����
� CeI. Emilio [ourdan, 62 - Telefone, 79 � -------

� Lenha pkada
· �

�
'd

.

)
I lid d' t bi

�
5§ ( e coivara la. qua I a e, me ro cu ICO ou §� carrada Cr. $ 12,00 �
� Lenha para forno, etc, Entrega a domicilio. fffj
� Pedidos á �
; Roberto Grandberg �
�m&'l'l&ll!l(llOOjmvJnOlOOEnmmmm�

A SíFILIS SE APRESENTA SOB

INÚMERAS FQRMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFU'-"S
E'SPINHAS

FisTULAS

ÚLCERAS

ECZEMAS

FEI'tIDAS

DARTROS

MANCHAS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 65 ANOS

VENDE-SE EM TÔDA "'ARTE,

•

25

50

\

Peitoral

de ll.ngi�o Pe

lotense

Mereceu de ha muito, merece

e sempre merecerá das sumida
des medicas toda a confiança e

todo o upoio de suas altas capa
cidades rrioraes e cu ntíficas.

São dois distintos Esculapios,
muito considerados em Pe lotas

que falam ., ambos u sarn em

suas distintas fami iJS do apeei
ado pe ioral.,'
Eles falam! Escutue !
Atesto que tenho empregado

em minha clínica o PEITO�Al
DE ANO (CO PELOTENSE nas

afecções catarraes do aparelho
respiratório, colhendo ótimo

resultado, o que juro sob a fé
do meu g' áu. - Pelótas:

D,' A tilano Zambrano

lllrno. sr. Eduardo 'Sequeira.
Venho tarnbe m trazer o resul

tado da aplicação do seu exelen
te preparado PElTORA!- DE
ANGICO PELOTENSE, E me

gl àto confessar que tlle tem da
da sempre muito bom resultado
todas vezes que tenho -rnpre
lado nas afecções catarraes das
vias respiratónas. - Pelotas.

Dr. Amarante

Firmas reconhecidas pelo no

taria A. E. Fischer.
Confirmo este atestado Dr. E.

L ferreira de Araujo (Firma re

conhe cida }
Licença N. 511 de 26 de Mar.

;'0 de 1906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de Angico Pelotense �

Pelotas - Rio O. do 5111'
Vende-se em tod" a palie
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Secção Oficial
PREfEITURA MU��ICIPAL DE JARAOUÂ

Requerimentos Despachados
MES DE ABRIL

D I A 13

,-,;...

DIA 16

__�a�i-�-_ � ====�="".,�======�===,;::C;;;o;;rr;;e;;;i_(;;-L,;do;:;;;;__jJ�'O;;\'_Q_��=��====�._=-=-=--=---�===,=="";S;:;,;3::,;;b;,;ad;;,;0�2:;2",,;cJ;�"�M;,;;a;;io:;,,,;d;;;e�19�4�3�
5 522 - Fríeda Set.warz -

Ttan8feren�illlpata Maruns G'lpdike Imposto terrena com 40000'
m2 sito estrada Ano Bom -- Idem.

-

..

5.623 - Gutlherme-Melchert - Baixa impos
to SUIl bicicleta - Idem.

5524 - Luiz B')(lse. � Lícença estabelecer
se com géneros allmentíclos, fabrica de banha e

açougue á estrada Bt.mplundt - Idem, idem.
.

5525 - EricG Brust.w-ky - Requer certidäo
SI as terras onde se acha lustalado engenho de

5,492 - Frederico Lavín - Requer llcença essucar é de sua propriedade - Certifique se ()

cODstruçäo maosoleo sepultura Aunalísa Westphal que constar.
-

ínhumada c-emiterio Hansa e colocar respectiva Dill 28
inseriç�o - A' vísta da informação como requer. 5.513 - Germenu Ehr.ke Filbo - Requer

. 5493 - G�St6vO WeD�rath - Requer, baixai transterer.cta �ilra Caadldo Z'mgheltn! imposto ter
imposto @/ olaria - Idem, Idem, idem. 1'eno com 746 mtrs.2 sito rua D. Pedro Il. - A'

5494 - Engenio Baechle - Requer baixe ] vtsta dli tntormação, como requer,
imposto sua bicicleta - Idem, idem, idem. 5.516 - Clementlna Felippe - Requer trans-

DIA 15 Ierencía para Guilherme Scbumann imposto terre
5358 - TOIDaz Menel - Requer licença des- no com 114.400 mrrsz. sito estrada Garibaldi

víar trecho estuda Rlbeírão Cavalo e construir Idem. idem, idem.
um boeiro para passegem de água - Idem idem, Õ 517 - José Stulzpr - Requer -Hsbíte-se-
;dem.

'

sua casa sita rua Prell. E Pessöa. 1376 - Idem.
5468 - Frederico Hasse - Requer Ilceuç a .5,517 - Antonio Ftlrpp - R.equer licença es

construçäo maosoléo sepultura de Walburg 'Bru- tsbele cer-ae com er.genho .de assucar á estrada
no Hasse íuhumado cemiterio cidade e colocar Ríbetrão Cavallo - idem, Idem. .

respectíva inscrição - Idem, idem. Idem. 5.519 - Joio Gerent - Requer trausferencía seu
5479 - Henrique Krehnke - Requer traus nome imposto terreno com 2u8.600 mtrs2. sito €8-

ferencia para Rudolfo Bork, ímposto relativo ter trada Schumann e adquiridu de Domlnio Dona
reno com 250.0QO mz sito estrada Jaraguaztnho - Frauoíscu - Idem, idem, idem.
Idem, idem, idem. 5520 - Alfredo 'Kamke - Requer licença

5.480 - Erminio Campregher - Tranaleren estabelecer se com engenho de assuear em Retor
cia para Carlos CecaUe, imposto terreno com clda - Idem, idem, idem.
10260 m2 sito estrada Itapocusinbo - Idem, ldem.] 5.526 - Antonio Gehring -. Requer baixa

5.481 - Cartos Cecatte - 'I'ranalerencía seu- ímposto duas btctcteta- e carrcça - Idem, Idem,
nome imposto terreno com 9.375 m2 sito estrada 5527 - Willy Gehaíng - Requer baixa Im-
Hapocusinhc e adqulridc de Julio Lucio - Idem, posto sua bicicleta -- Idem, idem.
idem, idem. 5.;)29 -- Ema Behliog Raduenz - Requer

5482 _. Francisco ScheUer Junior - Requer transterencta para Carlos Raduenz imposto terre
transterencía para Henrique Krehnke Imposto no com 129647 mtrsz. sito estrada Ribeirão Aur o
terreno com 117.500 m2 sito estrada Ribeiräo Ro ra - Idem, idem. .

drlgues - Idem, idem, idem.' .5.530 - Albln» D.:Baglitolli - Requer trans!e
5.486 - Luiz Zipf - Transferencta para Hen rancia pua Egtdlu Voltolini imposto sua casa co

rique Krehnke imposto relativo terreno com merclal sita estrada Itapb cú-Hansa - Idem, idem.
117.500 m2 sito estrada Ribeirão Rodrlgues - 5.531 - Austo KIllbunde - Requer transte-
-Idem, idem, idem. reucía para Alvíno Ehlert, Imponto terreno com

5.484 - Erwino Wagen knecht - Treusteren �OO 15� mtrsz. sito estrada Rib. Gr. da Luz - idem,
ela para Fernando Wuetz imposto sua bicicleta Idem, Idem
_ Idem, idem, idem. 5532 - Leopoldo A. Gerent - Requer trans

5.485 - Clemente .Matedi _:.. Licença cons- Ierencía seu nome Imposto terreno com 245.080
truçäo casa material seu terreno síte estrada Ri mtrl!-2. s.lto estrada Martius e adquirido de Augus
beirão Cavalo, zona rural" - Idem. idem, idem. to, Bertllde. Ernesttua, João, José Carlos, Verout

.

5.456 - Silvino Plazera & Cia. - Licença na e Pedro Gerent - Idem, idem,
aberturtl lt ja Fazendas e Armarinhos á !'Ua Mal. 5 j311 - A!vino Koch - Requer transferencla
Ceodoro,. 3L9 - Idem, idem, idem. para Alberto B"lumgaerter, imposto terreno com

5.487 - Eisie Koehler Greentield - Trans 139.800 rntrs2. sito estrada Ríb.Gr. da Luz - idem.
feren:ia seu nome imposto terreno com 7.265.000 5.534 - Alvino Koch - Requer tranferencia8
m2 sito linha Corrêa Rio Núvo,_em HaDsa e rece para Alfredo Marquardt, impOl�to terreno com,

'

bido .por doaçäo de rhomaz H. Greenfield - Idem, 139.800 mtr�2. sito {'"trada Rib· Gr· da Luz � idem,
idem idem. 5.535 - Alvlnö Koch - Requer transferencia,

'5.495 - Eisie Kuehler Oreenflehl - Trans (lura B ,umgaefteJ e M�.Ü'quardt, imposto duas cer
ferencia para Mauricio Germer e Altur Benz im roças - IJem, id::Jm.
posto terrenu com 7.265.000 m2 sito linb-fi Rio Nti- 5 ?36 - Ger�aDo �cbunêrt -:- Requer trans
vo AI'.u Rio Corrêa, Hansa - Idem. Idem. idem. I ferencJEt para ErwlDo SILwerdt. Imposto terreno

com 72 725 mtrs2 sito estradli Ribeirão Bruch
Idem, idem.

5.537 -- Alvino Ehlert - R"�quBr. tr.nnsfeJ'en
eiß para Germano �chubert, imposto terreno com
105.000 mtré2. sito estrada RibE:irão Alma - Idem.

5538 - LeooDldo J\uester - Requer trans
fereneis para Germano Schubrt, Imposto terreno
com 125000 mtrs2. �ito estrada Rib. Alma - Idem,
'idem, Uew.

5.415 - Vicente Brugnetti - Licença atra·
vessar por meio cBnal agua pelo seu terreno pa·
ra sua industria - Como requer, de acordo com

o despdcho do sr. Intendente Distritel.
5497 - Transterencia para Ema. Steinert,

imJ:'osto terreno com 175.000 m2 sit<., estnda Rib.
Macuco Grande - A' vista da informação, co'mo

requer.
5498 - Alfredo Alberto StaehAlin - TraDS

ferencili para Antonio Luiz Mueller, imposto tN
reno com 134756 m2 sito estrada Tr€8 Riop. -

Idem; idem, idem.
5..t99 - Henrique Tallmann - Translerencia

seu nome imposto terreno com 1),275 m2 sito fi

estrada Ita�ocú Hansa e adquirido de Benedito
Bissoni -- Idem, idem, idem.

5.501 - Parochia -Silo Sebastião» - Revali
dação alvará licença construção muro· Idem.

5505 - Walter Breilhaupt - Alvará eHabite·
ss- sua' ctisa n. 532 sita rua CeI. Pro�oplo Go
m6S - Idem, idem, idem.

.

5506 - Willy Horoegcso - Transferencia
Alfredo Alberto Staehelin imposto terreDD com

::!2.098 m2 sito estrrda !tapocú, zona duburbana -

Idem, idem, idem.

o Secretario Municipsl

.__

EDITAL DE LEILAO
o Doutor J\ry Perreira Oliveira, Juiz de Direito

da comarca de Jaraguá, Estado de Santa Catarina,
Brasil, no forma da lei, ftC.

FAÇO SABER a todós que o presente edital de
leilão, com o praz') :ie vinte (20) dias 'Virem ou dele
conht:cimento tiverem ou interessar possa, que. findo
e�se prazo há de ser arrematad-o por quem mais d�r
e maior lance oferecer, no dia 4 de junho proximo
vindouro, as 10 horas da manhã, às portas do Edi
ficio do Forum, os bens pertencentes aos menores
Afonso e Elvira Reck, e que são ps seguintes:

- 1) - um terreno sito á Estrada It:lposinho, nes
te municipio, fazendo frenle na mesma Estrada, tra·
vessão -os fundos com João BaHock, de um lado com
terras de Gustavo Eggert e de outro lado com as de
Vino de Souza, com a area total de 121000 mEtros
quadrados, avaliado em cr. $ 9.500.00.

2.) - Uma casa veli:n de madeira, construida no

mesmo terreno, aviado em cr. $ 500.00. total CL $
10000,00.

cujos bem constantes da petíção de folhas t au
to de avaHação de folhas dos autos do respetivo pe
dido de venda de bens de menores, serão levados em

leilão de venda e arremataçãç pela imp"rtancía de dez
mil cruzeiros (er. $ IG.OOO,OO) vdor da. avaliaQão. As
sim, serão os referidos bens arrematados por quem
mais 'der e maior lance oferecér, no dia, hora e lugar
acima mencionados, podendo os mesm09 serem exa·
minados por quem interesse tiver, á Estrada Itapccu·
sinho, onde se acham localisados ditos bens. E para
que chpgue a noticia ao conhecimento de todos, se

passou o pre�ente edital que será afixado no lugar de
costume, as port'lls do Forum, e publicado pelo jornal
local - -Correio do Povop, - Dado e passado nes
ta cidade de Jaraguá, aos oito dias do mez de maio
de mil novecentos e quarenfa' e trez. Eu, Ney Franco,
escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira, _

Juiz de Direito». Está conforme o originai, do Que
dou fé

JaralWá. 8 de maio de 1943.
O escrivão - Ney Franco

Dia. 19

5512 - Joaquim Schiochet Licença CODS

troÇA0 ooeiro. d estrada Rib. Gr. do Norte para
canalização agua á sua arrozeira - A' vista da

informação, como requer.
.

Dia 20

5.467 - Vítodo Pfadi - -HabIte-se,. parte
ca8a (saião) de Vva. 1118 W. Droz sita li estrade
Jareguá, zoos suburbaoa - A' vista da infurma.;.
çäo, CiJIDO l'equter�

5.496 - Henrique Krat!se - LIcença cons"

truçäo C8sa madeira seu terreno sito estrada Ja
-( raguá, zona rural - Idem, idem, idem. �

5500 - Edmundo Splitter -
-

Vistoria au

meuto construido fundos sua casa sita estràda
Itapocu Hansa, zona suburbana - Idem, 'idem.

5.503 - Eugenio Fischer - LicelJlça CODstru
çäo instalação sanHaria completa sua casa Idem.

5504 - Olaria "São João» Uds. - Licença
construção rancho para olaria e caS8 morada seu
terreno sito estrada Nova, zoaa rural - Idem.

5507 - Aroos<) Guenther - Licença CODS'

truçllo maosoléo sepultura de Gefds Guenther,
inhumada cemiterio Rio Cerro II e colocar res

pectlva inscrição -- Uem.
.

5,508 - Joaquim Sehlochet - Li�enç8 esta
belecer-se eom e Dgeoho de assucar á. estrada
Rlb. Gr. do Norte - Idem. .

5.509 - BertoJdo Junkers - Licença' estabe
lecer'se com eDgen'ho de assucaf à estnda fran
CiRCO de Paula -- Idem.

5.510 - Baldu(oo V. Juokers ,- Licença es;
tabeleeer-se com engenho de assucu á estrada
Ilha da Figueira - Idem.

5.511 - Alfredo Alberto -Staehelin - -Hab!
te-se. sua C888 sita estrada Itapocll, zrma subur·
bana Idem, idem, idem.

Alugam-se·
diversos predios no quadro urbano
da cidade.

Informações com a firma
. I��� Engenho au Li ada

I

Máquinas' operatrizes
Máquinas de escrever e calcular

Motores elétricos e conjuntos para tuz
Material elétriço para instalações
4rados e Descascadores de arroz·,

Bom b a s, Valvulas de pe
Serras circulares, de f ita, para engenho, de atorar

Rebôlos de esmeril •

Valvulas para vapõr ear, Maoometros eGachetas

Material de transmissão

Aparelhos de sólda á acetileno e á eletricidade
Matel"ial de soldagem

Ferramentas

,CARLOS

Oleos e Graxas

HOEPCKE s. A.
COMERCIO

M;;ltiz: FLORIANOPOLIS - Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU
ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario em TUBARÃO

DESPERTE ß BILIS
DO SEU FIGIDO

E Saltará da Cama Disposto para Tudo

Seu Hgado deve produzir·diaria
mente umlitro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém a pri
são de venu·e. Você sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um martÍrio.
Uma simples evacuação não toca·

rá a causa.Neste caso,asPílulasCarter
são extraordinariamente Bficazes.Fa
zem correr esse litro de bilis e você
sente-se disposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indio
cadas para fazer a bilis correr livre
mente. Peça as Pílulas Carter. Não
aceite outro produto. Preço: er. $ 3.00

E I"N D U S T R I A

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLI
CAS

REDE DE VIAÇAO PARANÀ SNTA.CATARINA

I

Pelo presente edital, fka ab2rta concorren
cia para a exploração do botequím e bar da no·.
va estação de Jaróguá nas St guintes condições:

a) - as propostas serão �eitas até ás 14
horas do dia 20 de maio no escritorio do 3.
Distrito do trafego, em Mafra. quando serão
abertas n� presença dos interessados;

b) - Os proponentes deverão aDresentar dese
nho e descrição das in�talações que pÍ'etendem
efetuar;

c) .

.:_ O prazo do contrato será de tres (3)
anos, a partir da data da respectiva assinatura;

d) - O contratante poderá venr:ler café, do�
ces. frios merendas, b_elJidas frutas sorvetes e ci·

D d garros, tanto á pessoas que tiverfm acesso re·
e um emprega o ou. I

'

I' t f
,.

empregada P!H8 serviços gu.ar a p a a arma como as que se conservarem

domésticos. do lado de fora, dado que o local oferece comu-

InformBções nesta re nicação direta com o exterior do edificio.
duçäo. Os interessados p",derão examinar o loca!

II na estação de Jaraguá, e obter outra� informações
na Inspetoria do 3· Distrito do Trafego. em
Mafra.

Precisa-se

FRACOS E ANaMICOS I

To�.ml
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

11IIp1'l1l.._ ....:

Tos...
Re.friados,
BronqUite.
Escrofulo••
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

Ed ital de Concorrência
Botequim eBar da Estação de Jaraguá

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

Ernesto Lessmann
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas
'

Agdeolas
Segas rotativas para arados

l<ua Marechal Deod�ro da Fonseca, 183

Jaraguá

CONTRA O IMPALUDISMO

la'lij'iL-W�'ij·)ijl;t.lij 11Combalem fodas as febres palustres, como a

malaria, '!laleita, sezão, tremedeiras e

Jintermitentes,

i!:.======�'
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ESPORTES

o Imprensa de Joinville, venceu o

America I com relativa facilidade

No gramado da S. D
Amerlca realizou se do

mingo ultimo o confron
to entre a equipe repte
sentatíva do Imprensa F.
C. de Joinvile saindo
vencedores OB visitantes
pela contagem de 5 a 2
-O resultado pois não

surpreendeu á nínguem.
Porem, aqueles que pre.
senclaram li prímeíra h.
se da peleja não espe
lavam uma viravolta do
<placards que acusou no

fim da mesma, 4 a Opró
Imprensa. _

Ha duas hípoteses, pli
ra essa rapída mucança
o America reagiu ou en

tão o Imprensa fracassou.

Todavia certo é que di
flciImente se pode admi

tir que o Aménca tíves
se dominado o seu an

ta gonísta no transcorrer
de 4j minutos. O que
a ccqteoeu foi simples.
mente o emprego da tão

generalisado jogo -aca

demlcos por parte dos
visitantes na fase com·

plementar.

JOIa terminará em 31 do
corrente mes,

Baile luaugural do Gre
mio Olímpico

Conforme fomos Inter
rnados aGremie Olimpi
co inaugurará suas ati
vidades com um grantle
baile, denominsndo o «So
nho de Caboclo'.
A brilhtlnte noitada do

Olimpico será pois um

aCOD tecimento dt.: relevo
na sociedade local e cer

tos estamos, que Bican

çará um ruidoso suces

so.
A reunião dansl:mte em

apreço será realizada em

19 de junho no amplo
salão Buhr dando assim
inicio ás festas Joaoinas
em JarBguá.

Grandes preliôs em Ja
rag'.:!á

CODsoante i n f o r m a

ções que colhemos jun
to a. elementos da-A, A.
Beasil espera esta pode
rosa o'rganisaçäo espor
tiva re&Ilzar no proximc
meso grandes prelios. Pa
ra isto entrará em nego·
ciacões com o Gloria F.
C. de Joinvile, Atletico
São Luiz e Tupi F. C.

tt.\mpem do vizinho mu

nicípio.

Pela A. A. Brasil

Treino )le futebol

A comissão tecniea pe
de o comparecimento de
todos amadores na- pra.
ça de desportos amanhã
ás 8 ho ra1!1 , para um ri

goroso treino de conjun-
to. •

Avisa outrosim que do
ravante 8Ó serão escala
dos os elementos que
comparecerem aos h·ei·
nos.

Reunião dos jogadores
Pede.s� o compareci

mento de todos amado.
res inscritos, terça.feira
dia 25 do fluente na 82-

-de sodal ás 19,80 horas.

Gremio Olimpieo

Avisa aOR in teressa
dos que o prazo para
entrada de 80cio, sem

•

Portaria de S de maio de 1943
o Prefeito Municiplil de Jaraguá resolve: I

Admitir
Linda Blech para, como extranumeraria.·meu

Balista, exercer, na Escola Isolada. «Oswaldo

Cruz .. da Estrada Izabel Alto, a lunçElo de profes
sora auxiliar. com o salario mensal de Cr.$ 100,00
correndo a. despesa por conta da dotação 3 30 3,
do orç�mento vigente,

Comunique-se.
8SP.' Lf'onidBs C. Herbster .

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPEClALISADA

DR. SADALLA AMIN
-

«Ausente temporariamente - a partir de Agosto, definitiva
mente em Joinvílle," _

Magnifica oportuninaUB

f
Conrado Moeller
A viuva Herta Flalau Moeller, Fredel ko F. Meeller e sc nnora Doro"

téa M. MoeJ_ler, e B-unhild MIJeller, esposa, pais e irmã do sempre. Itm

bradã 'CONRADO MOELLER, falecido a 17 do corrmte, nef;ta CIdade,

em sua residencia á rua -Abdon Batista, convidam a todOB os ,parEntes e

pessoas amigas para assi�tirEm á missa d.o 7.0 dia que, _pelo s.eu éterno

de�canso, selá celtbrada ás 8 hor?s do dIa 24. na Egrf]a MatriZ da pa-

roquia.
Ou!rosim, agradec(1m a Iodas as pessoas que 8?ompanhal:lm os

queridos despojos li sua, ultima morada, e muito" especlalmc?te aos sms.

diretores e auxiliares d� firma Industrias Reumdas jaragua S. A. aos

snrs dr. Alvaro Bótalha e Padre Alborto Jacobs p la carinh'Jsa assistencia

que prestaram durante a marcha da molestia, e ainda � tod�s as pessoas

que enviaram flores, cartas e telrgramas de condolenclas.

A todos, enfim, o Sf>U eterno agradecimento.

Registro Civil
Artur Mueller,. Escrivão e O·

fieial do Registro Civil do 1.

Distrito da Comarra de jara
guá, Estado de Santa Catari
na, Brasil.
faz saber que compareceram
no cartorio exibindo os docu
mentos exigidos pela lei -afim
de se habilitarem para casar-se:

-Edital n. 1503
Wilhelm Kneubuehle r e Clara

Klabunde
Ele, solteiro. nasceu na Suis

sa em cinco de abril de mil no·
v centos' e dezesete domiciliado
e residente neste distrito nesta
cidade sendo filho de Rudolfo
Kneubuehler e de Maria Kneu
buehler.
Ela brasileira solteira domes

tica nasceu em Blurnenau em

vinte e sete de março :de mil
novecentos e vinte e dois do
miciliada e iesidente neste dis
trito em esta cidade sendo filha
de Wilhelm KJabunde e de A·
delia Klabunde.

Jaraguã, 10-5-43.
Euítaí D. 1500i

Edwin Grossklags e Cecilia
Emmendoerfer.
Ele brasileiro s'llteiro rebjo·

eiro naSCtU em Blumenau em

doze de dezembro de mil no·
vecentos e quinze domiciliado e

residente neste distrito nesta ci·
dade sendo fIlho de Predel ico

Orossklags e de Tecll K. Uross
klags. .

Ela brasileira solteira domes"
tic� nasceu (m Jaraguá em de·
zenove de junho de mil nove·

centos e vinte e dois domicilia
da e I esidente neste distrito
nesta ·cidade sendo filha de J0âo
Emmendoerfer e de Berta R.
Emmendc erfer.

Jaragl'à, 11-5-43.
Edital n. 1 505

Hartwig Kuehl e Olga Koch.
Ele brasileiro solteiro sapa"

teiro na_ceu tm Blumenau em

oito de novembro de mil nove·
centos e vinte e dois, domici
liado e residente neste distrHo
nes!a cidade, sendo filho de

Hendque Ku€hl e de Mina
Sohn Kuehl.

- Ela brasileira solteira opera·
ria nasceu em .Jaraguá em Ire·
Zc! de mal ço de mil novecentos

e vinte qua tm domiciliada e re

sidente neste distdto nesta ci·
dade sendo filha de Ricardo
Koch e de Matilde Krueg�er
Koch.

Jaraguá, 17-5-43.
Edital n. 1506

Ruy Feliciano di! Silva Aze·
vedo e Aracy Felisbino.
Ele brasileiro solteiro comer

ciario nasceu em florianopolis
em uove de j unho de mí! n )ve·
centos e !dezenovc domiciliado

e lesidente no municipio de Ca
noinhas em Arigolandia sendo
filho de Pedro I. S. Azevedo.

.

Ela brasileira solteira domes

tica nasceu em Jaragliá em vin
te e sete de abril de mil nove·

centos e vinte e tres domicilia·
da e residente neste. distrito

I

Sabado 22 de Maio de 1943

nesta cidade sendo filha de Jose tiea nasceu em J�rãguá em qua-
.

IIQ
.. II

Felísbino e de Ermelina Alves tro de ?utubro �e mí! �<?�ecen- O""n,oPereira. tos e vinte e dOIS domiciliada e • • '" I

Jaraguá. 17-5-43. residente neste distrito nesta cí-

Edital n. 1507 dade sendo filha de Julio fero

Erich Oldenburg e Erna Lar- reira e de Paula Hay.
son. [araguä 20-5- 43.

Ele brasileiro solteiro alfaiate Edital n. 1511
nasceu em Jaraguá em treze de Conrado Erdmann e Edith

fevereiro de mil novecentos e Víbrantz.
vinte e dois domiciliado e resí- Ele brasileiro solteiro lavra

bente neste distrito em Rio da dor nasceu em Jaraguá em 15

Luz sendo filho [de Emilio OI· de abril de 19\7 dcmiciliado e

denburg e de frieda �. Olden- residente neste distrito em Tres

burg. Rius do Sul sendo filho de Caro
Ela brasileira solteira domes- los e Ana Erdmann.

_.

tica nasceu em Jaraguá em tre- Ela brasileira solteira lavrado

ze de maio de mil novecentos ra nasceu em Blumenau em 6

e vinte quatro domiciliada e re- de janeiro de mil novecentos e

sidente neste distrito em Rio da cinco domiciliada e residente

Luz sendo filha de Alberto Lar- neste distrito em Tres Rios do

son e de Berta E. Ramthum. Sul sendo filha de ato e Ana

[araguá 18-5 -43. Vi-brante.

[araguä, 2(J - 5-43.
Edital n. t 508 Edital n. 1512

Ricardo Augusto Zager e AI· Antonio Kiatkowski e Oeno-

wine Hornburg. veva Tissi.
Ele brasileiro solteiro lavra- Ele brasileiro solteiro lavrador

dor nasceu em Blumeneu em nasceu. em Jaraguá em oito de

vinte e quatro de junho de mil dezembro de mil novecentos e

novecentos e onze domiciliado dezoito, domiciliado e residente

e residente no rnunicipio de Blu- neste distrito em Ribeirão Ca- ANIVERSARIQS
menau em Mass"randuba sendo vl:llo senjo filhu de João Kiat·

filho de OHo Zager e de Maria kowskye de Tereza K. Kiatkows·

R. ZHgerÓ' ky.
Ela brasileira &oltei a lavrado· Ela brasileira solteita lavrá·

ra nasceu em Blumenau em oi· dora nasceu em jalagná em 14

to de novembro de mil nove· "de agosto de 1925 domiciliada

centos e quinze domiciliada e ·e I esidente neste distrito em

residente neste< distrito em Rio Braço Cavalo sendo filha de

Rerro sendo filha de Hermltnn José Tissi e de Concheta Alegri
Hornburg e de Ernestine G. Ti�i.
Hornburg. Jarsguá 20-5 43.

juragu�, 18-5-43. E para que chegue ao conhe·
Edital n. 1510 cimento de todos mandei o pre-

Francisco dos Anjos e Maria sente edital que será publicado
Justina FelreÍla. pela imprensa e em cartorio on"

Ele brasildlo bancario nasceu de será Ilfixado durante 15 dieS.
em Itajai em quatro de outubro Si algut'm souber de ai-
de mil novt centos e dezesete
domiciliado e rêsid'nte n� ci- gum impedimento, aCLIse

dade de Blumenau sendo filho os para os fins Irgais.
de José Antonio dos Anjos e

I
-

Al·tUl' 11{ullel"
de Marta Bauer dos Anjos. Escrivão e

EI,� brasileira solteira domes- l Oficbl do Registro Civil

Social
Crônica da Cidade

_ Estou a adrhil'ar a tua sensibilidade. Como tens sabido

viver, sentir; quardar as tuas recordações e as tuas aspirações

e por um milaqre de vontade, que nem todos cornp1'�endem, en·
tre a molduro dos leus morros, - que parecem g'tgantes e.m

guard.a - passares as horas e os dias deste presente ._que C01're

alinhando 1'a1'OS predios novo.• , aqui e ali, como, swtb?los de

uma grandeza que outros sonharam. E' quando eú m�'!,s qosto
de ti, cidade que eeio da colo'1,ia, ainda- ingenua e raceira, de

bruçada sobre as aguas do rio, que não fazem. l'umo�' para qu�
não interrompas o teu soceço. Começo a sentir, e�tao, melhor

a tua historia. Quanto trabalho, quanta 1'emmCla parti che.,
gares aos âias de hoje! E tudo vae longe ,. ,!,penas, ��tando e.
quando, alguem por desfastio lança �tm 1:apldo o�ha1 ao teu

passado. Mas tu sabes recordar. E sabes asnâa malS observar.

Nada te passe, desapercebido, Vejo como tu olhas, atenta e ca

rinhosa, aquele busto de bronze que é toda � tt0C: sau�ade', t»:
ves estar redigindo o teu diario -- que sera .lldo d aqm. lui
anos, pelos teus filhos de então. Que co�osas ltnda_s! .

que reve

tacões caps ichosamenie anotadas. enchel'ão o teu dut1·w ..
- As «memorias. são, de fato, o registro. de uma mda.

Será a tua vida de hoje, nitida e p1'eC'1,s:: como
uma tfJ-

toqrafia, que (JS teus jUizos hão de ·ver .amanlui-

GiL VA�

ora servindo na Circuns-

crição de Blumemu.
.

- Hoje deflue o am

vel sario do snr. Augu'!to
Tomelin, abastado agricul
tor residente em Itapocu·
sinho· .

_ Amanhã aniversarIa

o distinto jovem Luiz Car

los Crespo, filho de sm,

João Crespo, redator desta

folha.
__ Tambfm amanhã fr-tz

anos o interesaante men�
no José, filho do snr. Ah

dio Stulzer.
_ Ainda amanhã def1ue

a data natalicia do sllr.

Claudio Barlnikowski, re

sidente �m Hansa.

- Aniversariou sfgun
da fdra o sr. Osc�r Schnei
der, est3belecido com f<1-
brica de artefa to s de cou

ro, nesta cidade.
- Tambem segunda·fti

ra fez anos o jovem Alei
xo Tomelin.

- A 18 do corrente
aniversariou a fxma. sma:

Edwirges Voigt, esposa do
sr. Francisco A. Voigt.

- Dia 19 fe sfejou seu

natalicio o menino Alvaro,
-filho do sr. Santos Toma
ze II i.

A dai";! de 19 do cor

rente assin"lou a passagenl
de mais um aniversnrio

I
dô sm. [)rausio Cunha,
dedicado inspetor- escolar,

Ginásio Parthenon
(sob inspeção federal p�rmanente )

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

Faculdade de Comercia do· Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Fiscalisada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contactor e Au'

xiliar de comércio. - Internato e Externato

Aulas dê dàtilografia

LouresRochaInstitufo

['ivros !

Exclusivamente para molestia� de olhos, ouvidos,
naris e garganta .

Oispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. fonf, j34. jOINVILLE

ANTONIO RECK.

,

Liv.ros ! !

Livros -! , ,II •

Des mais renomados escritores universais. Con

sagrados pela critica do Paiz inteiro num e_xito 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.
,

I Tip;;;�fi� Avenida
Avenida Getulio Vargas,350 Jaraguá

.

O anjó protetor de �eus filhos
é a

Minancora

o SABÃO

,_n,
iiiIiIIiIJ r zzzss'

..

Virgem
da elA. WETZEL INDUSTRIL - JOINVll'E (Marca rqZistfada)

,

RECOMEND.-\ SE PARA HOSPITAIS ('Ol..EOIOS ETC, PELA SUA QUALIDADE DES"INFECTANTE.

1_ •••

Espec i ai i d ad e ,� S().BÍ-\� 'ffRCf!.t
.. -.

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


