
No registro feito pelo Depu.iöeíito·····NRIua... � de Estradas de Rodalean,
s. Catharina figura eDl terceiro logar, COlD .lDais de 19.000 Ian de estradas.
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SANTA GATHARINN

Jornalilndependenle e Moticioso Caixa Postal, 12 Redactor: JDã. Cresp.

Sob o titulo acima, os peita do visinho e grande
."lSSOS confrades de <O Estado, mais ainda, porque
Di�», de Curitybs. em rã- traduz um [usto preito ao

"ida �y:nthes:: 3malysam es merito. de Santa Catharinabeneficios advindos do ac dynamica e progressista,
eordo celebrado entre os divulgando assim a opinião
governos federal e o do sincera dos que reconhe
nosso Estado. no sector e- cem o esforço e o traba·
videnciando de manetra e· lho como elementos. vitaeIl

Direr:lor-proprielario: HOIQRATO TOMEUI

��_��iLJA�AGUA DO SUL -=- Sabbado, 5 de Agostode1939 =-__ �:_CATHA�INAE�· 992
IDce�dios e� A viageDldopresiden.., OFlorJaDopolis te daRepublicae Joio Pessoa

regresso do general
Goes Monteiro

Grata para a imprensa
.acional, a data de 29 de
Junho,

Ha quatorze annos, em

1935, appareeia disp.Jando
um logar 110 primeiro pia'
no dos graudes orgãos da
imprensa do Brasil e mes:

mo da America do Sul,
«O Globo>, que a venta
de e o prestigio de trineu
Marinho fundära, com o

concurso de um grupo
-brilhante de profissionaes
e das -sympathia de todo o

povo earioca.
Batalhada com poucos,

não estava, porêm, reserva
do a Irineu Marinho cite
gau a vêr OI resultados do
seu labor e do seu talento.
A morte colheu-o justa

Mente quando começavam
,a ser advinhados, menos

que sentidos, esses resul·
tados. cO Olobo-. obra de
renovação dos velhos mol
des da imprensa, rumou

para as finalidades previs
tal por Heu fundador.etem
"oie em Roberto Marinhe,
Herbert Meses e Leal da
Costa. os contlnuaderes do
trabalho glorioso do seu

saudoso creador,
Ao -o Globos, as nes

sas melhores felicitações.

Rb. - Os j!)rnaes eo
mentam o aviso a!ixad.
D08 guichets do Thesoa.
ro Nacional, em que 8.
lê cNAo ha troco.. O.
jornaes parguntam, si.
Tbesouro proclama a di!
Ileuldade por que passa,
que nlo dirAo as outral
repartições e o eommer
cio 1

novidade (de colarinho semi-

r
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Correio do Pov�
.,

Aisignaturas annual 12$000.
Pagamento adiantado.

Redação e offinas:
Avenida <Getulio Vargas>

Annuncios: de accordo com a tabella d preços em vigor.
Publicações apedilio: $500 a lí

nha de 1 columna.

Origínaes embora não publica
dos não serão devolvidos.

A redacção não se responsabili
.a pelos conceitos emittidos em

artigos assignados.
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WliDE DEPURATIVO 008AN6iE

Terrenos em

Canoinhas
VENDEM SE Casas.
Chacaras e Terrenos,
logar de primeira or·

dem, saudave), ioce·
go e impostoi mode
rados.

Trcltar aqui com o

pratico rural snr. SIL
V1NO MACEDO, ou
com o propri e t a r i o
PLACIDO PEREIRA,
em Curityba. rua Igna
elo Lustosa, 426.

• A convalescença não é ain- 11.
da aaude; para que ela se I �
consolide, impõe-se o uso do �

ITONICO BAYER, revígo- if
rante dos nervos e do cérebro. ",

Sangue pobre, .sude fraca. liTONICO BAYER alimenta �
o �e. �

TONICO BAYER f
BOM PARA TODOS

_

Ginásio P a r t h e non ParanaenSB

Adão Maba
Constructor licenciado
(Carteira Profissional n. 617, do Conselho Regional de

,

Enrenharia e Architectura - 8. Região - Porto Alegre) t

Engenharia .. Arcbitectura I

Acabam de ser julga- ligação da ferrovia proAos interessados no plantio dos em La Paz por u- jectada decorr.e�â toda
de tabaco, a firma Bernardo ma commissão mixta de so.te de boeeficiospara
Grubba avisa que tém á dis.. enS4en.h�iros brasileiros os dois paiz�s tradlclO.�.. - ••• _ e bolivianos, as propos- nalmente amJgo�, !la es

pos.çao, para diS tr Ibu Iç a o tas para a fxec�c;�o dos phera d�s actlvldade��gratu i ta sementes da qua.., trabalho') feff?Vla!lO� re commer��aes, economi
· ,,' II ,. íerentes ao pnmerro tre- cas, politicas e culturaes.lidade tabaco amare o. cho de 111 quilornetros Vale assígnalar ii re-

da ferrovia Brasil Boli- lativa rapidez com que
via, que deverá, por for- se .v�e rfaIi�::mdo o m�
ça de contracto, estar gmflco. prcjecto . depois
concluído dentro de 17 da assignatura do accor

mezes , do respectíve, no trata-
EI excusado ressaltar do de 25 de fevereiro

a importancia desta rea- passado, ha portanto pou
lização, por quanto da cos mezes.

Colonos!

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente rezístrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com
escritorio á Ru: Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
Klug. A.ceita cauzas civis, comerciais e c�iminais e encarrega-se
de inventários deíezas de contravenções fiscaes, elabora contra
tes de socied�des em nome coletivo, em comandita simples, de
capital e indústria, por quotas, de sociedades anonimas, c0!Dan.dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agricela,
penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer
natureza assim como requerimentos. .,

HORARIO : das 7 ás 9 e dar, 17 ás 19 horas.

A FERROVIA
C)

BRASIL" BOLIVIA

Columna catholíca

PatacaHofel CommentarÍo Eucharistien
de MARTINS JARUOA
Rua. Barão do Rio Branco N. 62

Todos os quartos e appattamentos com agua
corrente, quente e fria.

Elevador, fr/gor/lleo - Cos/nha de Ia. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes .

Automovel na Estação
CURITYBA PARANÄ BRASIL

CLINICA CIRURGICA
do,

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - longa pra
tica na Univ. FrauEnklinik (Berlim) e Allg..Krankenhau� .deBarmbeck: (Hamburg). - Médico dos HospJtaes de CUritiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboraterio do[; Analises.

Consultas pela manhã no Hospit.al, á tarde d�s2 ás 4 no ccnsultorio á Av. Getulio Vargas, ssqur
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

(�ob inspeção federal permanente) Fala alemão.

�lfÃt't��.��A�mZN. �7��b�1 F��g�����

E II F C R t
I

�estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão' li Ia. série do curso F".l1damel1t8/. slro a - o oreI aNos mezes de Dezembro e Janeiro as I (j I I (jPedro Maximiliano Per· aulas deste ourso são ORATUITAS. EJeito, agente do R E X
l'acaldade de Comércio do Panail Sabbado, 5 de AgostoS T U D I O, vem intro-

• •4uzindo no Estado a maior
.

(Escola Remington) Grande Balle SocIalaovidade artistica, indispen- FIscalizada pelo Oov�rno Federal
.lavei ao adorno do br f.:UR80S: Propedeutico, Perdo Contador e ÂU:CI
commoderno, - a estatueta- liar de comércio. Internato e Externato.

fotografica REX. CURITIBA ParanáElas reproduzem, em co·
les naturaes, os retratos
flue S(I desljam conservar,
tuendo de uma fotografia
samum uma lembrança de"
Icada, para se ter sobre o
piano, toucador, masa ou
ucrevaninha•.
Constitue a foto-estatue'

ta REX um rico presente
de Anivers!rio, Natäl, Ano
Bom ou caSlimento.

Executa quaisquer constru�ções, de pre
dias para casas commerClaes, fabricas,
eng�nhos, todas as especies àe casas �e Dr. Godofredo Guilherme Lutz Lucamoradia. fossas sanitarias, pontes, boet-

MEDICOros, canaes, etc.
Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horasO b r a s de alvenaria, pedraria e concreto

Clinica geral, cirurgia e partos.
., Tratamento antlrablcú pela vaccina e o so.,o

Banco .& -r.·cola e COlD" I antirabico do Instituto Hnheiros de Silo Paulo, Que..... I pe:-mitte 808 feridos por animaes atacados de hy.·

I deBlulDenau' drophob1a. - raiva - ficarem no munlcipio.DlerCla AUende chamados ii qualquer hera.
Telephone N· 44

I Matriz: BLUMENAU Rua PresIdente Epitacio Pessoa s/no
FlUaes em JOINVILLE, JARAGUA'

I e HAMONIA
I Cspital &utor1S8do 2.000:000$000
I Capital realisado e reS8!'vaß 1.870:392$020
Total dos deposItos ca. 18.000:000$000

Fu todas as operaçiies baacarias
DO Patz

eOIDO descontos e cauçäo d4.'� titulos de expor·
tação a outrtig oper8ções de credito, passes
para 8,B princlpaes praças ,lo paiz, mediante

taxas modicas.
A Farmácia Cruz,DOD6 em contas correntes os seguintes juros:

de Avaré,(S. Paulo),
I A diSpStdção, sem aviMo,

.

com r-atirad88 li- curou com a cMl
vres pf.\ra quseßquer tmportanojs8

.

2 % NANCORA» úlce
Com avise. previo (retiradas com a.Vlsoe ras que nem o 914

eontm'me a importaDcis ao retirar) 4 % �onseguiu curar.
Depf)l':itos Populares Limitados (até 10 eon· Da. Carolina Palhares, de. Joinville. curou comtos) depositoH ínicjaes a partir de 20, UMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!subsequente 8 partir de 5$000 4 1/2 % Têm havido centenas de curas semelhantes!! !Prazo fixo de :5 mezes e depois 2 mezes

Adotada em muitos hospitaes, casas de saudede aviso para retirt.das 5 %
e clinicas particulares.Prazo fixo 1 anno depois 2 mezes de I AVISO IMPORTANTE: A verdadeira cPO:MA-aviso para retiradas 6 %

DA MINANCORAlJ nunca existiu a não ser em

I Su"'''ursal em JABAGUA' suas latmhas originais com o emblema simb6!ico...
acima. Recusem imitaçõfs! Exijam a verdadeira

EXPEDIENTE: Das 91/2 ás 12 e
1 MINANCORA em sua latinha original Idas 131/2 ás 141/2 horas. I' REPAREM BEM AO COMPRAR!Sabbad08: des � 1/2 ás 11 1/2 horos'l.' E' um produto dOi Laboratórios cMINANCORA:t

Caixa Postal R. CiS End. teJegr. eCaixa»
,1. .de_J.O.IN_V.IUE_•. __

o concurso de excellente orchestra. -
A DIRECTORIA.

E' uma parabola que
Nosso Senhor apresenta
hoje. Um homem resolveu
dar um banquete, para o

I qual convidou os seus a

rrngos.
Estes porém responde

ram negativamente :

O primeiro comprou u

ma casa de campo.
O segundo comprou ein

co juntas de bois.
O terceiro casou se.
E todos pediam que o

senhor os escusasse, poís
não tinham tempo para
participarem do banquete.
Três categorias não an

nuem ao convite: os ava

rentos, os materialistas, os

gozadores.
O senhor do festim man·

da então convidar os po
bres, que num instaute en
chem a sala do festim.
E' uma parábola eueha-

ristica.
.

Jesus convida seus ami
gos ao banquete celestial:
os avarentos devem fazer
trasações, os materialístas
entregam-se a sêUS nego
cios, os gozadores lançam
se nos �ivertimentos.
Não ha tempo: emquan·

to os pobres trabalhadores
pobres mães de familia,
gente rude e operosa �.

joelham·se á Mesa da Co
munhão.
Percorramos um instan'

te as disposições daquelles
que se afastam da Mes2.
eucharistica, e veremos que
são:

1. Os ambiciosos
2. Os commodistas.

'"
'"

O segundo ambicioso,
indicado pelo Mestre é o

traficante, o negociante,
sempre 3 espreitar uma oco

casião favoravel de ganhar
dinheiro.

Este é mais materíalíza
do ainda que o primeiro :,

O seu lemma é: Haja di·
nheíro ; B sua regra. Tu-.
do serve para aleançar g

fim.
Este tambem não é ini

migo da religião, porêra
não a pratica porque a

prätica desta religião exi'
ge a honestidade. a justiça.
e taes virtudes centras iam
ás vezes as suas ambições
desmedidas e oppõem se
a suas traficancias tortuo
sas. Pensar em Deus e ne

Banquete celestial é lhe im
possível: tem tanto em que
pensar e que fazer.
Receber a Communhão

p6de ser util aos outros,
para elle não serve; nig
ha tempo para isto ; é pra
ciso negociar, espreitar as

occasiões favoraveis, agra�
dar aos fregufzes, e tudo
i')so absorve lhe os peD
sarnentos e o coração

Pobre materialista! A
Sagrada Communhão não
é para elle; as doçuras da
Banquete c('le�tial säo des
conhecidas por elle!
Oh! pobre humanidade

transviada, Quando � é que
saberã� comprehender que
o figura deste mundo
passa, e que s6 aquelles
que c:)m�m a carne do
Filho do homem terão es

1. OS AMBICIOSOS vida eterna �m si?
(Continua)Chamam'se ambicicsos

_aqueJles que querem am

pliar ou extender a sua
fortuna além dos limites da
utilidade.
Os dois' primeiros casos

citados por Nosso Senhor
entram nesta categoria. O
primeiro é o typo do ho·
mem mundano, todo f'n'

iregue á futilidade da vida.
Pensa em seu palacete na

cidade, em sua casa de
campo, indo de um a ou
tro. convidando os amigos
a irem admirar as suas

possessões.

Pomada Minancora
E' a romada ideal!
CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL! !!

Re.is.r�Civil
Artur Mueller, Escrivão e Ofi

cial do Registro Civil do 1. dis
trito da Comarca de Jaraguá,.
Estado de SantaCatarina, Brasil.
Faz saber que com.>Rreceram

em cart"rio exibindo os doCII
mentos exigidos pela lei afilll
de se habilitarem para casar-se :

EDITAL N. 958
João Scheuer e TherezaWatzko•

Ele solteito, lavrador, COIR

vinte 'e um anos de idade, bra
sileiro, natural e residente neste
distrito a eatrada Jaraguá, filhG
legitimo de Mathias Scheuer, e
de Maria léscowÍez Scheur, la-

A este coitado, não so· vradores, naturaes deste distrito.
bra tempo para pensar na aquele falecido, domiciliadae re

Mesa Eucharistica. na Sa. sidente neste distrito a estrada
-

é Jaraguá.grada Communhao. Não Ela, solteira, domestica, COlA
talvez um inimigo da reli· vinte e um. al!0s de ià�d:", natu-
gião' é um indifferente, I ra! ��ste dlstn!o, brasileira, d:0-,

b mlClhada e reSidente neste disporque nunca. sou e reco' I trito a eslrada jaraguá. filha le-Iher se em SI mesmo, e gitima de Francisco Watzko, e
pôr numa balança os bens de Maria Fix Watzko, .laYrad�
Passageiros desta vida I' r��, naturaes �a Hungna, dO�l

. cIliados e residentes neste dlsos bens Immortaes da aI, trito II estrada jaraguá.ma.
Jaraguá, 29-7-39.E' o homem que vive go- E para que chegue ao conhe.zando dos bens adquitido� cimento de todos passei o pre.e estes formam como o ho- sente edital que será publica_rizonte da sua vida. p<!la imprensa e em cartorio oa-

Admira os outros que de será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de impedisão catholicos forvorosos, mentos I'Cllse-os para fins legaes.que reCebem os Sacramen Artur MuelltYl'

tos, mas elle não tem Ia Escrivão Distribl e Ofidal d.
zeres para isso,' Acha que Registro Civil.
uma boa mesa e uma boa
casa bem valem a casa de
Deus e o banquete eucha
ristico.
,E' um ambicioso pacato,

mas terrestre, cujos olhos
não souberam elevar· se a
eima de seu palacete, e cu
jo coração não soube pe·
netrar ainda no amor de
Deus.
Elle pe1e desculpa de

não poder communger, e

vive deIte mode afastado
de Deus e da E�eja.

(

J.._
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Ern todas as boas Farmácias
E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina.

(Sezões, Malória, Impaludismos,
Maleitas, Tremedeira)

Pefeituraii FEBRES
Decrefo-Iel D. 11

Cancela diversos débitos pro
venlentes de impostos, inscritos co
mo divida ativa.

O Tenente Leonídae Oabral Herbster, Pre
feito Municipal de Jaragu4, no uso das etrtbuleõea
e de scördo com a autcrísação do Decreto Esta
dual n. 833, de ;) do corrente;

o Tte. Leontdas Cabral A"�ba de �e·..�her e offerece aHerbster, presidente da, .. ...,...
junta de alístamento mí-

L-
-

A -d"lítar ,do munlolpio de Ja-" Ivrarla venl a ,
ragus.
Faz saber a08 que o á A ent-da Getulio Vargas.presente edital lerem ou V .,

dele tiverem conhecimen
to, que no mês de julho
do cerreute ano foram a·

aa.] Leonídas C. Herbster. Iístados por esta Junta 08 Encarrega.se de todo e qualquer serviço relativo a sua profissão.
Renato Sans seguintes cidadãos:
Alfredo Mos"r. Classe de 1895: Ger Atende ás pessoas do interior, que desejarem naturalisar-se rece-

., ber subvenções, compra e venda de titulos da divida pública.
(Oontinuação) mano Reinke. Registro 'de titulos e diplomas, cobranças, .serviços geraes, perante

Relação dos contribuintes inscritos eomo Divida CI8.8s(� de 1897: Heu o Supremo Tribunal e a Camara de Reajustamento Economíee.
, Ativa, deste Municipio, eonsíderados incobraveis, ríque Hackbart. CAIXA POSTAL, 3897
\ de que trata (i deoreto n. 11 de 20-7-3<): Classe de 1898: -Alví-

Contribuintes: Exerciclos: Quantias:
no janke e Germano Kar-

Transporte 2:990.100 8t���sse de 1900: Sebs< Dr.Waldemlro MazurecbeB
1931 a 35 90.- stíão Fagundes, exponta- M E D I C O
1936 e 1931 36 -

P1931 a 37 122:- neciasse de 1902: AdAo Clínica Geral - Molestias .de Senhoras - artes,
1936 e 31 60.- Hock.

-

1931 28.- Classe de 1903: Hen Consultório e Residencia :
. e 32 60.- ríqueil.opes, exnontaneo, cHotel WenserskYliJ - Rua Abdon Baptista

1931, 33, 34 86.- Classe de 1905: Alber· (ENTRADA INDEPENDENTE)1932 a 31 120.- to Outra e Silva, expon _. _

96.- taneo, Atende chamados a qualquer hora do dia ou �la noite.1938 a 34 216.- Classe de 1906: Ber-
1931 a 37 104.- uadíno da SilV8, expon-
1934 a 1931 112.- taneo.
1929 a33'358 37 168.- Classe de 1921: Wal-
1930 a 31 48.- demar Voltolíní, Alvan
1932 a 33 36.- Kars-ten, januerío Pinche(935, 36. 37 42.- ger, Antcnto Wilson Mo-
1937 12.- reíra,�AUtedo Gandolphl,
1935 e 36 28.- Beno Raduenz, José João1935 a 37 40.- Feltsbíno Borba, Engeuio

8.400 Mueller, Bernardo Rei NÃO TUSSA QUE FICA TUBERCDLOSO
30.- noldo Sacht, Germano O ' , CO N T R A TOS s ;--=.-,.', ' ,54.- Kressin, Alfredo Vogel, ""'" ...

36.- Paulíno Lidio da Mala, f=' Dr: EFFEITO SENS p, C�Ofr'
!' I

16800 HildebrandfAlfredoKlug, ...._ I'- A _.�
.

�;\L),,�w
18.- Artilio Bertoldí, Carlos

125.200 Haokbart, João Mstbias Mt
· I

-

20.- Verbinen, Rehwldo Zeh, InaS O a IIDIDIgraçao...56.000 Domingos sanson, Oscar
99.- Guilherme Gneínel, joäo48.- Cleres, Hßrry Bloedorn,
52.- Artur Dallmann, WiUi O d B d· t V II d21.800 Vce:z, [eão Watzko, E· governa. or �n.e IC o a a ar.,

1937 57.400,mUio Kanis, José Henri- querendO Intensificar o trabalhono
·t935 a 37 14.= IqU..

8 Gorges, Alfredo En-.�eu Estado,pleiteouo estudo de um1932,34 36. g�lm3nn, !3runo Krueger,., serviro de immigrar�o para1935 a 37 48.- Oscar AlvlDO Harbs, Egy- I !I'. �
.

1933, 34 20.- dio Girola, Emilio Uber, Minas Geraes
1934 a 35 16.800 João Girola. Do que eu,1932 8. 34 36.- Artul'Mueller, secretario,1931 27.-:- () subscrevi.
1934, 35, 37 38.800 Jaraguá, 31 de julho1928, 29, 32. 37 249.- de 1939.
32, 33, 35, 36, 37 70.- ass.) Leonida8 Cabral
1932 a 34 57.-- Herbster, Presidente da
1935 a 37 42.- J. A. M.

54.-

�g:= SE GOSTA DE BOA LEITURA

2 Adquira semanabnente1 .-
16.800 � O Cruzeiro»67.600

338.400
53.200
22.-
5.-

137.-
36.-
72.-
60.-
84-
36.-
67.-
23.900
90.-

,

Decreta:
Art. Unico - Ficam eancelados, 'em virtude

de serem tncobreveís, 08 debitos proveníentes de
impostos inscritos como divida ativa, deste Muni·
oípto, constantes da relação anexa, revogadas a8

disposições em contrarto.
Prefeitura Menfcipal de JaraguA, 20 de julho

de 1939.

r Francisco Koschinsky
i Francisco Lelthold
Germano Boddenberg
Gustavo Siewert

t Guilherme Gram Schmidt
Germano Schiake
Guilherme Wuestenfeldt
Gustavo Scub
Guilherme Ne1Jmann
Guilherme Marquardt
Guilherme Schinke I
Germano Baumer

"

Germano Georg
Germano Holz
Guilherme Beínke
Guilherme Píeske
Germano Mueller, VV8. de
Gustavo Pteske
Guilherme Viergutz
Guilherme Zinze

\ Germano Weinfetter

I Germano Gesser

SORVETERIA IDEAL Guilherme Rotzahl
I Geraldo Jorge

de ANGELO BEIEUI Rua Presidente Epilacio Pessoa Gi�rdini Luiz. Lenzl,. GUIlherme WIest
.

• _ Henrique Rodtmo BeckerAos SabbJldos e Do"!'mgos .. Henrique Kreutzfeldt SobroChurrascada e galllnha assada, farofa, Henrique Westhelle
salada de batatas, café, doces, etc. Hulda e Anni!. Trapp

e;
•

Henrique Wendorff
Henrique Freberger
Hercilío Vicent",
Henrique SpengLer Junior
!rebe e Diatdino da Cunha
Ignez e Faustina. Nunes
João: Moreira
JOf?d� '?angratz

I José Straug II
José Strauch
João Martins

Da cidade de Jaicós, no Piauhy, escrevem o seguinte sobre as Joaquim �emarchi
lIIaravilhas do Peitoral de Angico Pelotense. JOEé da Silva

Cidade de Jaicós, Estado do Piauhy - Amigo e Snr. Jorge Mielke
Achando-me doe}lte de u�a constip�ção, da q.oal s6 faltava �ra Joaquim de Sou:z:a

cegar dos olhos, VI na cUmao" do RIO de l'melro, os annunclos
Juiíão favredo vosso !lfamado remedio PEITORAL DE ANGICO PELO-

TENSE. Compre! um s6 vidro e fiquei completamente curado, Jorge Bahr
iraças a Deus e II este santo remedio em outubro de 1922. Da- João Bosse
IIi para cá, tenho aconselhado a umas pessoas as quaes todas José Elias
tiveram bom resultado, entre estas um meu primo que foi acco·

J é Z·P.JIletlido de grippe, ficando muito abatido e sempre com grande O� t _mium

tosse, deitando muito sangue pela bncca; estavR prompto para ir Joao POpp
a distancia de 20 leguas onde ha medico. A conselho de um meu João Maba
lIlano, tomou o vosso peitoral e está completa,mente s�o. Escre- José Vieir5
Vl� ,este attestado a conselho do sr. conego Miguel ReiS que me J0&0 Wolfdisse que eu devia dar este attestado de que peço desculpa da

.

leUra e peço-lhe respostH si recebeu ou não esta. Sem mais sou João StammerJohann
Amo. atto. e menor cr.o José Zickert Filhot

Firmino Pereira de Mari(!(,. João HOWEli't
Confirmo este attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araujo JGsé Holler

(Fii ma rec�mhecida) João Ken:chner
�cença N. 511 �e 26. de Malço de .1906. João Voltah'e

Deposito: laboratwlO Peitoral de Angico Pelotense João Verbinn:ón
Pelotas - Rio Grande do Sul Jacob Bacholeky

João Rospnberg 1936
Leop. J. Martins e filhos": 1933 a 37

(ConUnúa) a transportar

Na sua recente estadia' o progresso geral do Paiz'
na capital da Republi'l O presidente apresen-'
ca, visjtand� o Conselho sentando os agradecimen �

de Immigraçâo e Colo- tos do Conselho deda
nisação, o dr. Benedicto rou que o dr. Benedicto
Valladares, em discurso, Val1ad:'.lrcs em poucas pa
abordou o problema da lavras traçara um grande
immigração em Min"s, plano de colonisação. Fa
tendo sido ouvido com JOIl dos primordios da
grande interesse. S. s. colonisaçãõ do Bra�il e

declarou em seu discur- dos impecílhos que para
so, que entrt: as princi - a immigração constituira'
paes preoccupações do a escíavidão negra. Abo
seu governo está o da lida esta, iniciou'se o

immigração, salientando 2"rande surto immigrato·
que o assumpto precisa rio provocado pelo des
ser estudado com erite envolvimeilto da .!cultura
rio e prudencia Se ha cafeeira. Nos ultimos 110
exemplos no passado de annos entraram ... mil
não se terem colonos fi· hões de immigrantes. Is
xados em suas terras, são so foi, entretanto, muito
devidos.á falta de um es· pouco, pois nos Estados
tudo preliminar �m con- Unidos da' America en

sequencia da qual fo�- traram r.o mesmo perio
I CA[,CEBINII sem eiles enviados para do 4� milhõe(\. Por isso
Espeoifico da dentição regiões aprepriadas. O a população é elementoO melhor tonico infantil E t d d M' .

I dVossa cara é vossa sorte, di. S a o e lOas neces- essenCla o progresso,
zem os americanos, tal a impor· sita de auxilio de braços fez sentir o pre.ddente otaneia que elles dão ao aspecto experientes que venham quanto folgava o Conexterior dos individuos.
A CALCEHINAresolve OpiO' incentivar e fazer progre· selho por ver o gover

blema da boa apparencia, pois, dir os seus agricultores. nadar de Minas Oeraesas creanças que tomam Calcehina
ASSIONATURA ANNUA,._, DO têm optimos dentes, são fortes, Ao l�do das escolas agri. cuidar com tanto inter-

��SupIBmBnto em Rotogravura\.\' al�;e:e�srei!���W��� funceinam colas deve haver o im- esse desse problema ba·
" " como uma machina de precisão migrante. Faz se mistér sico

e não ha infecçãoque lhe resista. seleccionar elementos in- Antes de se retirar eA CALCEHINA vale o seu

DO cO ESTADC' DE S. PAULO� peso em ouro. telligentes e preparados dr. Benedicto Valladares
Em todas as boas pharmacias. para serem localisados convidou o Conselho de.cO Estado de S. Paulo" acceita pedi,
C i em diversos pontos do Immigração e C010nisa-dos para assignaturas especiaes s6· .

ommerc O Estado, conforme o di· ção a visitar o seu Es-mente do cSuplemento em Rotogravura» d f
·

bpelo preço de 12$000 por aflno (24 e ariD as �a. Com ';Ima :mmigra- t�do, e� época que se»
numeros). O chefe do Serviço çao bem onentl1 a o pro· ria proXImamente fixada.
Preencha e envie o 'coupon» abaixo, de Fiscalísação do Com· gresso de Minas Geraes
acompanhado da importancia, em ehe merdo de Farinhas bai- sed sensivel, e com a
Que, carta valor declarado ou vale

xou portaria fixando nos sua prosperid'lde serápostal. I termos do art. 1 § 3 do augmenta:la a do Brasil.
A' Administração do cO ESTADO DE S. PAULO.'

reC/ulamento annexo ao Termina o sr. governa�rua Boa Vista tSo - São Paulo. h

Annexo a importancia de 12$000 (em cheque, carta 'decreto 2.307, de 3 de
"
der Benedicto Valladares

com valOi declarado on vale postal, para o registo de
--------------------

Fevereiro de 1938, o pre frisando que o desenv�l-
uma assign&tura do cSuplemento em Rotogravura» do ..-1.-----I-.p--.-------� ço p:>r kilo da farinha, I vimento do Brasil deve
NO Estado de S Paulo". DR.LUIZ'DE SOUZA det�rminando que a fa ser feito do centro para
NOME

-

rinha de milho desger- cl reriferia e não da pe-
ENDE R E ç O ADVOGADO minada deverá ser ven· riferia para o centro e

CIDA O E Escriptorio - Avenid:' (j,"tulio Vargas didR d· $500 Ci $550, que Minas Oeraes está
Residencia - HOU�L DECKER le " f.... Ínha de quiréra�em condições de trazer

ESTADO .... 1 de arroz de $450 a $500.; larga contribuição para

Curam-se rapidaesente com

"Cápsulas Antlsezõnlcas
Minancora"

............u ..

!

WANDERER
A melhor
Bicicleta

lo

i Carlos Hoepcke S.A.
Filial: Joinville

BEBIDAS FINAS, das mdhores mall'cas,
nacionaes e estrangeh'as. TODOS OS DIAS:

Excellentes empadas, doces, café, etc.

Comprou um só vidro e

ficou bom

VENDE-SE EM TODA PARTE.

�""""""�"----"'''''''''''''''.

I HEMORRHOIDES suacura !em
_____________ operaçao
D o e n ç a s ano..retaes, varizes e

I erisipela !liua cura·

Dr. MENDES AEJ,UJÓ, CUr1ITYBA
---

A aer�onautica militar
fez no Campo dos AI
fonso� impressionan t e s
demonstr,ções do moder·
no equipamento anti.ae
reo par.a caçar aviões á
noite. As experiendas al- I

nçaram pleno exito.
-"::;:"'-===0

Municipal de
laraguá

Romances
O Livros sciontificos

t
1

:Alistamento Militar

Edital

J

Dr. JUcebiades Martins Fontes·
ADVOGADO

R10 DE JANE(�

1936, 37
1933 a 35
1934 a 35

1937
1934 a 36
1934, 35
1932, 36. 37
1935 a 1937
1934, 36, 37
1935 a 37

1937
1934/35
1935, 36
1936, 37 PAGINAS DE FINA LITERA

TURA - GRANDES
REPORTAGENS - CINEMA

HUMORISMO
MODAS - OPTIMA SECÇÃO

FEMENINA
1936
lY30 a 35
1931
1933 a 35
1934 a •

1932 a 37
1934, 35

64 paginas de agradavel lei
tura, por 1$100

«O Cruzeiro»
A revista que acompanha o

rythmo da vida moderna.
Assignaturas

Annual 75$ - Semestral 40$
Rua do Livramento, 191
RIO DE JANEIRO7.069$7tJO

Baterias Anti
Aéreas do
Brasil

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 5-8-1939
A herança do
Commenda.
dor Corrêa

Social
Chegou o mez de agosto, mez que O povo, na SUá

-Diario da Tarde» com- Edl·t'o/ simplicidade, diz que é o mez dos desgostos. Agosto08 [oruees voltam a C
- « tem as suas manhãs nevoentas e tardes cor de cinza.

wata r d a herança do ve «_ uídae primeiro do reino de Deus e sua [us- pl�tou a 30 de Iulho o
D _

-

Ao crepusculo os aspectos recuam. Acendem se pe-
lho commendauor Faus- tíça e tudo mais se vos dará deaccrescimo " quinto anno devida. [or- .

e ardeI!'. do sr. Pre- las encostas os olhos vermelhos das coivaras que fi-
tino Oorrea, deixada a um MatA. 6. ss. nal que hoje tem a sua feito. Municipal torno cam dentro da noite espi�ndo o povoado.
sem 'numero de herdeí

A S M
I projecção marcada no publico que durante o Agosto é o m6Z das <;OIvaras c:. das marés cheias .. _

roa espalhados nos esta-
_ an ta '188 a- o scenario na vida catha- corrente mez de Ages- Eu me, Jembr!l q�e no ItttoraJ vemos as m.arés �ubi-das do sul do paíz <:3 uo .

"D" d T d" to arrecada-se na Con- rem ate quast a Iinha do caes, ou das praias. E uma
extrbngeirü. nnense, iano a H e

t dori d P f
- belleza. Marés de <seíos- vastos e arredondados, que

.NoRjüGrsnde onde maís venceessa 5a etapa de e' a or!� a re eítura bclançam, em berceuse, .os barcos de vélas cahidas ou
foi debatido, pois que lá xistencia sob a orienta- MUrI�clpal o Imposto as. canôas, cantando eantilenas do largo junto das
se contam por dezenas Ba Mafriz de laraguá ção de Pedro Carneiro Predial da zona Sub- quilhas ...
os herdeiros, após 8 lu

de t4},de Agosto, de noite, até da Cunha e Oswaldo Urbana (df;'·�ta cidade) Marés que !ece!," mnais !arga a renda da -espu�a
eta judiciaria sppeüeram 20 de Agosto, de tarde M II I t Não satisfazendo o branca, para enfeitar Q saia verde da Ilha, - lá mUlt�
esses da homolgação dos

e o, que se camp e am
�O' mento n

--

ferid longe, na distancia da minha saudade.
bens e o Superior Tribu-,

no afan de dar á terra p ..,a o re en o Oll Yaz.
nal só em pequenlsslma

Meus caros Parochianos l catharinense e a sua im- mez, ficará o contribuin-
parte deu provimento 60 Grande nova venho annunciar-vos : pela prensa o legar que rnere- te �ujeito á multa de Annive'f'sarios

I
que é um 'especial. metho-

recurso para cumular o graça de Deus teremos uma s. Missão. Tempo ce dentro da comunhão 20;1. sobre o Imposto Proxima terça-feira, dia do de solda autoge na, de
pagamento do dr. Pio An- importantissirno para cada um de vós; trata- brasileira- no primeiro mez, sendo 8 do corrente, verá passar sua invenção.
relo da Silva, contirman se de assegurar a s.Ivação da vossa alma E ..,. então feita a cobr n mais uma epherneride ide - Dia 2 fez annos a me-
do DC. maís <l decisão Opa

m regosijo oe mars t: ..' a ça sua €xistencia, O nosso a nina Clemencia, filha do'" tio "u imrnortal, Deus, na sua infinita misericordia, I t id judicialmente 'O' •

pellada e mar.dando tos- urna e apa venci a, que .

.

_ migo e habil mechaníeo, casal M".noel f da Costa,
scm <os herdeiros Imme- quer derramar sobre vós) nestes dias aben- II coincidio tambem cem a Secret�n.a. da Preíei- sr. Ped o Pedroni, que go residente em ltapocusinho.
uíatamente empossa d o s çoados as suas graças, mais preciosas. A'

I:
da

ReP.
ublíca Juliana, a tur� Municipal de [ara- sa de geral estima. Tra- - Anniversariou se no dia

d(JB seus quinhões e sa- quantas almas, á quantos lares foi por uma presentou-se o "Diário" gua, I de Agosto de balhador dedicado, o snr. 3 do corrente o snr. Her-
tisfeita a divida á Fazen- missão restituida a paz, ha tanto tempo com uma edicão especial, 1939 Pedro Padroni vem se sa milio Ramos, zeloso func-
da do Estado. did

"....
R S Iientando na sua profissão, cionarío ferrovial io da es-

Depois de estudar de. per I a. de vinte paginas, muito
.

�nato �n� tendo já coaseguido dotar tação local.'
tídameute o volumos o Convido-vos, portanto, c.. ros Parochianos, bem impressa, e trazen- Secretario Municipal a arte rnr chanica com - Faz annos hoje o ja-
processo, o juiz de dí- para assistirdes, todos os dias ã s. Missão. do faria e variada colla- -x,;- um notavel meJhcramento vem Germano Piermann.
leito do Rio Grande, dr. Não vos deixeis impedir por negocios e ser- b

- EdIl !»jModesto Loureiro Lima, viços. Durante annos trataes delles, com justa �C�r�io do Povo" com t"A.

C
•

Odpronunciou sua sentença razão " dispensae-os nos poucos dias da s. . .

f D d d P Ine eonprecedida de varios con- mUita satis ação,apresen- e ar em o sr. re�

síderandos, demonstran· missão. Depois da Mis�ão voltae para elles ta (ia seu collega floria- feito Municipal torno
do que cos bens partf- e Deus os abençoará de modo particular, napolitano, os votos de publico que ,durante o :::=-::-:=_=--=.......... _

lhados» do commerrdado\' como a experiencia ensina. longa existencia e mais corrente mez de Agosto, HOJE, SABBADO, Dia 5, SABBADOCorres não passam de A tua alma immortal não merete estes d"
.

t
.

h d C t duma fortuna de ficção.
. ICISIVOS nump os. arreca a ·se na on a o·,

sacnifiidos ? .

d P f't M' ,

E termina assim a sua na a re el ura um· i

sentença o magistrado ViNDE, VINDE, VINDE! Santa cipal de Jaraguá e da
I A maior e mai� &,?sada co�edia que a cmema-

rlo-grsndense: Intendencia Distrital de tographla Ja produzIU
cDeste modo, si não O voss(. Vigario Catharina Hans I t /

All B O oBI!()�ÓS8E'�X����eu�e, v��:� P. Alberto Jakobs, S. C. ).
Conclusão da Ja.

a Pr:duçãoo f:r��o�a Se
1 a a' o' oa o asustentam. não obstante PastodI.'

1&80. com o decurso do 1------------------- ras tao ferteis situadas Não satisfazenao O pa· .

18Pso de trinta AAnDOS es Ed'"t I d J n?m clim? tã.O favorave.l, gamento no referido mez,. . .

tafiam ell�s sanados pois
I a o ury nao po�enamf!ca� por mais ficará o contribuinte su-

com Eddle çantor. o hom�m. qUf'. nunca n�.
que, consoante a dispo O Doutor Arno Pedro �empo mal?proveltadas. E

J"eito a multa d 20·1 Super-comedia da fox. Um fIlm medito para .aqUl.sição expressa do art. Hoeschl, juiz de Direito Já que o governo federal e
.' ----_".,.----------------

550 do Cod. Civil aquel· da Comarca de Jaraguá, se dispoz a equinhoar S. so�re o Imposto no pr!' AMANHA - 6 de Agosto - DOMINGO
Ie que possue uma cou Estado de Santa Catha. Catharina com o seu va melrO mez, sendo então
ala como sua, clndepen· rina, Brasil. na forma da liOSO.3.uxiIi01 - fructo c!o feita a cobrança judicial- Em duas espectaculares fUIl cçie Idente de titulo e boa fé», lei, etc. prestIgIo qu.<: seus homens mente.
,ue em tal caso se pre- Faz saber fiOS que o desfructam Junto ao poder S t· d P ..

lume por mer9 presun- preseote edital virem ou CONTOS POLICIAiS' .central graças ã orientação eere afia, a reLltu·
t&o absoluta, lhe adquire dele conhecimento ti'Ye· CONTOSDl AMOR intelligente que vem impri ra de Jaragua, 1.8.1939'1o dominio. rem, com o

-

prazo de AVENTURAS mindo ao'i negocios pubIi- RENATO SANS
Pelos motivos que ahi trinta dias, que htivendo eINEMA cos .� é natural que o go Secretario.

ffcam expostos, jUlgo im' sido desigDf:do o dia 28
BEI.L EZA

Vtrno catharinense se em-

procedente a acção e de Agosto proximo viu
RADIO

v penhe em fazer de seu Es
cúudemuo o autor nas douro, aB 11 horns, para FIGURINOS

r tado tim dos mais impor.
lustas." realizar a terceira ses tantes da Federação, para

são ordinal'ia do Tribunal \ TR/COT o que já conseguiu impri

EDITAI, do Jury desta comarca. G}YMNAS rICA
2 mir aos seus serviços o

de conformidade com o \ itfM�IN' !J mesmo intenso rythmo de
Imposto de Industria tartigo 31 do decreto·lei.

.

.

� I progresso accusado por
e Profissões 167 de 5 de janeiro fino n rs São Paulo e peJoRioOran·

De ordem do sr. Co· do, foram sorteados OB �(;;'" IGRRRR de do Sub

letar, faço publico que seguintes jurados que 7A/lj'� /'] r, !';J /'/1/1 IJ

t d A teem de servir Ina refe- - -

-J.;...v�v l,A.... PHARMACIAno corren e mez e gos- rida st\ssão: _ Arthur Ito, arrecada-se nesta co· Emmendoerfer, Walther Rea'isjroCivil
ESTRI;LLA

letoria, o imposto de .n· Jaossen, Fr8nci�co Mess: II» .

.

I
Pejos �srs. pbarmaceutidustria e Profiões.relativo Fritz BartelJu,jlor, Afon.,.

Artur Mu�lIer, E�c�ivio e O.fi·1 cos dr. Manoel Karam Fi.
ao 2, semestre do cor- so Schoondermark. Wal. cI!l1 do Registro CivIl do 1. diS- I Jho e Ab 1 Rd Souza foi

th P ehno Walther trJto da Comarca de Jaraguá,Je,
e ,

rente e.".ercicio. er to W, Estado de SantaCatarina, Brasil. adquirida por compra, da
T d Bre�thaupt, José Lino Se· faz saber que com.,)areceram vva. snra. Id. Inez Oruen·O OS OS _que não pa- verID�. Alberto Moser, em cart(\ri� !!xibindo OI. do�u-l waldt, a Pharmacia Estrel.

carem suas prestações VirgUlO Rubini, Pedro mentos e�!gldos pela lei afim

II á P 7 d Set b
.0 praso acima poderão W€lr'ler, Leopoldo Augus. de se habilitarem para casar-se: a raça e em roo

latisfaze:las no proximo to Oerent, ..
G e rman o EDiTAL N. 959

B' V d"d S t b Gasch Alwino Kassner, Josê Leopoldo Martim e Jus- "Dlez e e em ro com a Alfredo Funke Leopoldo tina Demarchi. arrIga 0r O
Ihulta de 20 ajo. G bb J a'

.

M tti Ele, sol!eiro, lavra.dor, com
. IJ IJ

.
ru a, o o ore, vinte e dOIS anos de Idade, bra-A cal rança executiva Honorato Tomelin, Ro- sileiro, ·natural deste distrito,

será feita no mez de OU· dolfo Scheibel Bernar' d�m!ciliado e residente ,neste Dia 1. de Agosto é.a
tubro com a multa de dino H. da sÍlva, José :�!���. filh�t�::�in!:rll::a L��: data querida dos que
20 O/O. MafezolJ1. A todos 08 poldo Martim, natural de São I trabalham no

IIBarriga
Coi

. quais e a cada um de Pedro D'Alcantara e de Maria V " -

etona de Rendas per si os convida 8. com. Martins M�rtim, natural de erde, pOlS que lembra
Pstadoaes de Jaraguã em parecer na sala das au-

São José, aJ_Dbos faleci�os. o dia em que circulou
J d A '. Ela, solteira, domestica. com I

--

e gosto de 1939. dumci8.s deste Juizo, no vinte e cinco anos dt idade, pe a prImeira vez, eIE
Heleodoro Borges, Forum, no dia e hora a· brasil�ira, Inatural e d.om.(ciliada 1937, O semanario de
Escrivão cima meocionadc.i sob e reSidente neste dlstnto po Alb- B d tAl-d It d '1 G lugar Rio do Serro, sendo I.filha mo u an e Inor

Pdena edm� a
r:
e .0tf°'IP' le�itima :de Sebastião Dem�r- Corte, inteirament� dedi-e acor Q uom '.0 ar go chi. lavrador, natural da Itaha, ..

38 do decreto "acima cl- domiciliado Se residente neste cada, como amda hOle,
tado. E. para

�

que che. distrito no lugar �io do Serr� aos interesses vitaes de
h I t d e de Ana Murara Demarchl, C

-

hgue ao con ec men o e natural da Tirotez, falecida. anom as.
todos, maDd�i passar o Jaraguá, 29-7-89. I·Barriga Verde'· mar-
presente edItal que serA É para que chegue ao conbe· dafixa.do ás portas do Fo- cimento de todos passei o pre.

COU O seu_ s('g�n o an

rum e publicado pela im- sente. edital que será pub!icado no de eXlstenCla. Por
D d d pda lmprensa e em cartorlo on· tã

•

I- t
- .•prensa, a o e passa o de será afixado durante 15 dias. O auspie o.so acon eel

nesta. cidade de Ja�Elguá, Si alguem souber d.e impedi· menta, daqUi formulamos
aos vmte e aove dIas do mentos ".cllse-os para f1nsleg'les. ao intemerato collega os

Preço Rs.. 3':100 rne� de JUlbo do 800 de . � Art.u'I'.Muelle'l' . . '.
Assignatura annual 36$000 mH novecentos e trinta ESCflvao DI�tntlil �,Oficull do nossos cumprimentos, na

Semestral 20"00 e nove. Eu, Ney Franco, RegIstro Clvil. trilha que lhe traçaram
Rua do Uvramento n. 191 f.lscriväo. O su.bscrevI.

Phi-li-ps Radio seus fundadores·
Rio de Janeiro. Arno Pedro Hoeschl --- -x-

As ö horas da noite

Matinée as 3,30 e a Noite ás 8 horas:

I. Supplemento nacional
2. Desenho animado (colorido)
3. Actualidades da fox
•. A super·comedia da Cine AJliança

O Rei Burlão
ClubeAymoré
De ordem do sr. Pre�

sidente do Clube Ay
maré, convido os mem:

biOs da Diretoria a COf11-

parecnem á reunião da
mesma, realizar·se no

dia 10 corrente, ás 201iI_�__"".1IJ

�fi�S d�Otra��lã3e a���'1
MAH N K E Ig: intere�se para o Clu- I « » �.-

Jaragua, 3 de agosto

Ide 1939
Renato Sans, Secretário C 1.' d

·

O avião de; tlraid" Roma
a.e einsupera...

Lima cahiu em cham· vel dualidademas ..
Rio, - Noticiam de Ca

sa Blanca ter cabido em

chammas puto de Alze-Imour, o apparelho em que Torrefacção de Café
o aviador peruano Cange B M ke o mechanico Icaca reali·l' runo ahn e
zavam o raid Roma·Lima. n P'd E't' 'J óAmbos morreram carboni •

Mua resl enté' pl aCIO, aragu
sados, apenas se salvando 1X'I__8M'I�ca
o radio operador Vilanueva.1Xl",,�

com Armando ftdconi, o rei dos comicos euro

peus. Ninguem que goste de comedias deverá
perder estas duas fitas- Rir, rir a valer,

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO

Já ha joniaes em demasia
DO Rio· de Janeiro

Rio. - No processo O numero de jornaes
em que os directores do diarios

. já editados no

cOiario dos Estados� so- Rio de Janeiro não a"

licitam a concessão de cc,nselha a concessão da
que trata o :ut. 37 Ie ;mtorisaçâo de S� edita
trJ n. 1 d�::'4 de Fe- reG! novos_ Sejam ar.chi
vereiro de 1938, afim de vados, de conformidade
poderem editar nesta ca- com este despacho, os

pital o) referido jornal, requerimentos identicos
proferiu o 11linistro da a este já existentes no

Justiça o seguinte des- Ministerio e que de futu-
pacho: dndeferido:i. ro forem aprf�seritados,»

RevistadoBrasil
:llaHelista a serviço daCullura

SCIENCIA
ARTE

LITERATURA

Sem CaIomelaaos-E� •
Cama Disposto Para Tudo

Se.. fipdo eleve derramar, diaria
mente. no 65"'m880. um litro de bilio.
Se a bilia Dllo corre liYlt'lmente, oe
a1imentoe Dllo alio di..,ridoa e apodre.
"'m.- Os._ incham o ..."'mago.
Sobrevem a priailo de ....,nUe. Voei
.ente.... abatido e COIllO que envenena
do. Tudo li amar.., e a vida é DIR

"'aRRio.
Uma sÜIlplea evacuaçllo nllo t�

a eausa. Nada ha COIllO ... famOSllll
Pillulu CARTERS para o Figado.
para uma acçll.o certa. Faaelll correr
livremente _ litro de bilia. e voei
..n_ disllOBW para tudo. Nlío ""Q
UDl damno; alio suav... e contudo do
.aravilhoau para fuer a bilie correr

linemente. Peça lia Pillulaa CAB
TERS pua o Fipdo. Nilo 8""""
........._.. �: "000.

Os nomes em maior evidencia
ao mundo intelectual do Paiz e
ào Estrangeiro collaboram para

REVISTA DO BRASIL

EXIJAM G SABÃO

Virgem Especialidade
de WETZEL & elA. - .JOINY1LLE (Marca registrada)

POIS CO'f-.lSEKVA E DESINfECTA A SUA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


