
Espelho- da anilo de esp�to e coraçlo 'de '.to,dO'}i,.eJ1b�� alli(estaçooi' sy'�p�tbic�s ..

realizadas esta semana em todos OI 'EstadoS' ,mal_d�r.a�.: "
'

boje, licar§.' ba historia'
marcando não �ómente um ,dece�nio de love

\ ,,1 .}..-�._�" rtesa '�e
'

.•ae na verdade inidamos a

lIIarcha symlJollca dos DOSSOS destmos, dentro til '���e constroe, e do progress� til que dignifica•

.l

- Jaraguá ... Sabbado," de: Novembro de 1'40
-r

".. 'S� Catba_rina N. 1.054

Foi reeleito Fran kl i n
Roosevelt

\

Nova York, 5 (A. N.) _!
Ar. eleições .que se reali
sam hoje em todo paiz em
polgam as attençöes ge
raes. Calculos reputados
seguros dão como certa - a

victoria de Franklin Ro.o
sevelt.

HONORATO TOMELlN Caixa 'ü Tel cCorpo'vo'"
, .

-.- Redac·tor; João Crespo

Nova York, 5 (U. P.) - Além
de Roosevelt e Wilkie, quato
ol(tros candidatos concorrem' ás
eleições presidenciaes, sem, en
tretanto, nenhuma probabilida
de de triumpho. São elles: Nor
man Thomas, socialista; Earl
Browder, communista; Roger
Basson, do Partido Prohibicio
nista; e John Aikne, do Partido
Operario-Socialista.

Nova York, 6 (A. N.)
Franklin Delano Roosevelt,
.presidente dos Estados U
nidos, creador da politica
da boa víslnhança no C�!1-

tinente americano; vencen-
.
do um ;:-!'��,)!1C�!to de 150
annos, acaba de ser eleito
para um terceiro 'termo pre
sidencial. Esse facto re

prêsentá o desfecho de u

ma campanha ,memoravel,
a mais renhida na historia
politica dos Estados Uni
dos, accrescída da circums
tancia de ter sido travada
num dos momentos mais
criticos da humanidade.

E........_ ....._:

, .

Ta,nger .annexa..o ,i H�lpanba

Franklin R90Se'1:elt

New York, 7 (Transocean -

ag. allemã) - A contagem final
das eleições teve o seguinte re

suitado ; Rccsevelt - 25.163.547;
Wilkie ;_ 20.699.924.

.

Tokio, 7 (Transocean ,- ag.
aJIemã) - A reeleição de Roo
sevelt não constituiu surpreza
nos circulos politicos [aponezes,
os quaes expressam ,que a reelei
ção não terá influencia sobre a

politica externa. Os comentaríos
da imprensa assignalam que o

Japão tem definida a sua linha
na politica externa, espelhando
se no pacto tri-partite.

Londres,; 6 (A', N.) - Em
seu, discurso de hontem o

sr. 'Cliurchill predisse que,
em 1941, os allemães in
tensificariam -, sua campa-

.
nha

'

submarina" centra" a

Londres.f -. A. N. - No Ion-I Orã-Bretanha. Em seguidag@ discurse fette ontem pelo sr. ff'
'

Churchill na Camara historian- 1 a irmou que a Inglaterra.
do a situação da Inglaterra na está apparelhando sua ma

guerra, teve, ? .L!"inistro pala- rinha mercante para pro
vras de fé e ötímísmo,

I seguir na guerra até 1944.Declarou que a Inglaterra es-, .

tá auxiliando a Grecia e que Decta�o�,. ainda, que des
já assentou bases aereas e na- de o IniCIO da guerra, em
vais em Creta. consequencia dos ataques

aereos contra a Grã-Breta
nha foram mortos 14.000
civis, e' feridos 20,000; ..

Prosegue O bom ..

bardeio allemio,
'.

Betlim, 7 - ·T. O, ag. alle-
mã . o alto comrnando com
munica: Formações aereas de
combate continuaram durante
o dia de hontem, especialmen
te a noite, com grandes forças,
nos seus ataques de repressa
lia contra Londres, bombarde
ando ademais g.utros objectivos
de importancia beIIica, instal
Iações portuarias, os armazens
de Southampton, bem como ou
tros 'pontos ao sul da Inglater
ra onde irromperam íncendíos.
Os ataques nocturnos.dirigiram
se tambem contra Conventry,
Birmingham e Liverpool. Fo
ram incendiados hangares e ou
tras dependencias, os aerodro-
mos de Great Driffield, Lee

Maruios ybrasilei.. mingo As baterias 'anti-aéreas
ii foram postas fóra de acção com

rOI' no naufragio o fogo das nossas metralhado

do vapor, "Orao"
ras. Sobre a 'costa do canal ca
ças allemães derrubaram nove

caças inglezes.

F�ACOS � ANEMICOS ! .

Tomem:
VINHO CREQSOTADO
Do Ph, Ch. � d. SUWO SIIooa.-.

T05181 Registro das
firanas expor-tadoras

Resfr'"
Bronchit!ll

Escrophulote
Convelecençea

VINHO CREOSOTADO
é um gerador de ••6d••

Rio. - O Ministerio das
Relações Exteriores rece- ReO'ressa O -eneralbeu telegramma da embai" .,

xada do Brasil em Lon! Goes Monteiro
dres, communicando que
chegaram a Liverpool os
seguintes marinheiros bra
sileiros, salvos do naufra
gio do vapor yugoslavo
<Orao>, torpedeado por um
submarine italiano: Ma
noel Jos'é Pires. Coelho
Netto, Euripedes Oliveira.
Lourenço Santos Soares.
Cassiano Marques Sant'
Anna e Salviano Souza. No
naufragio pereceu o mari
nheiro Paulo Bispo Oliveira,

CONVITE

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

'. [DR:. SADALLA AMIN·
.

CONTINUA EM JOlNVlLLE
Consulta>�: 15: de Novembro 580, - Res.: Abdon Baptista 1-80

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A(Jola,r.,Schwatz
End�reçp teleg, �(DóL�R))

�
.', �

�,. r, ��aB�,_SCO dO Sul, ,

d {"l t '<rj
(. {\: ? �:

"';_', Caixa postal, 32 �r ,

"sfâ:�',Cafbarlna
Caixa Postal Q. 65 - End. Telegr.: -CAIXA»

Matriz: Blumeneu

Escritório de advocacia
Dr. Marinho Lobo-
Diatimente atende-se neste escritorio para servi

ços judieiarios e administratives.

'FALA-SE PORTUOUEZ, ITALIANO eALEMÂO
, (Das 7 á' 17 horas) ,

)ARAGUA' Rua Marechal Deodoro
Predio Emerich Ruysam

Filiais em: Joinville, Jaraguá, Hamonia e Mafra

Capltal eubscrlpto: 3.0&0:000$000
Reservas ca: ,

'

600:000$000
Deposites e saídos em C/C: 20.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Pais,
Abona em contas correntes juros de

. 20/0, 40/0" 4,1/20/0, 5% e 60/0
Os [uros são pagos Oll ,capitalizados seme stralmente.

Deposite as suas economias no

Banco Agricola e Comercial de Blumenau

A economia é a base da pros
peridade

VIAGENS DIRECTAS PARA O HORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre BUGarein (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rió de Janeiro,
directamente sern transbordo,

Encarrrega'se de classificação, mE'diçáO e embarque
de todas as espécies de rnadeiras serradas,' beneficiadas, em

1

tóros, etc,

Cereaes e mercadorias em geral, para qualqua perto do norte ou sul do
"Paiz, bem como para O exterior ..

HOTE:L BECKER '

Rua Cel. Emílio Jourdan Jaraguá do Sul
Está situado n () melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vis á Estação Ierrea. Dispõe de óptimas accomoda
ções e otíerece o máximo conforto aos srs. hospedes.

,

J Banhos quentes e frios:
HYGIENE CONFORTO PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preço-s razoaveis.

Pi oprietario : Carlos A_lbus.
'

�

Va. S�', depositando mensalmente a. insignificante
quantia de 20$000, numa conta "Deposito Popular",

R 4,1/2'/;, a/a economlsurä
Em um ano Rs, 240$000 mais os juros de Rs: 5$872
Em dois anos Rs. 480$00U mais os juros de Rs, 22f905
Em treis anos Rs .. 720$000 mais es ]uros--de Rs. 51$637
Em q.uatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 90$609
Em CinCO anos Rs. 1:200$000 rnais es juros de Rs. 144$271
Em dez anos Rs. 2:400$000 maís os juros de Rs. 626$759

(Dos juros são deduzidos ainda í:{. referente quota de previdencia)
HORARIO: Das 10 ás 12 e das 131/2 ás 15.

Sabados: Das 10 ás 111/2.

Recebe cargas de importação, do Paiz
ou do Exterior, para desembaraço e

, redespacho para as praças do interior.

. Tem semprt vapore� em po rio, carreganda • IrAlazeós pr,priDs • Desvio da Eslr, Ferro

:,,,' Idebraado A. Gomes,
s'" ':} ....-.-r. 1f .

"9 \J .

r
..

.

. ,;,,,::::1: 0."1'\:( C ,i t a d 'o r �

t ., �(S '"

provisiónado pelo' Trjbunal de Apelação, regi�tro n. 236, e devi
.. damente inscrito na Ordem- dos Ad'V'õgã<Jõs'di:> Brásil,-Secçãolfe

S. Catharina, com escritorio em JARAOUÁ, onde �aga os.devi
dos impostos de SOLICITApOR DE CAUSAS, Merece ás ser

,iço� 9PlÍ1p�veili com sua profissão' a quem deles wecisar; .!_j
.-.� ..?"'-

FerDlento,Me,deiros
. '",.

'i' ,. .... - '_ 1 .... .;:., I .' "�t"""'
,.-

Produto de alta qualidade paia- DOGtii-S, '"

--

------BULOS, TORTAS e quaesquer
"'1' PASTELARIAS

'y;
�.'
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� Cervejas: Ouro Pilsen _, Catharinen&e Nova _, Malzbier �
,� Vinho branco "Moseie" caxias

MAX W I L H E L M �
Vinho branco d o c: e "SOVIS" �

:'� Licores . Aperitivos �
,� Vermouth ,.-

_ Cognac, JARAOUA' DO'SUL
-

Sant�'Catharina _.

-

,. Mayerle .- Underberl ,�
QIiiJ������������������������m��������������������������������������������-'_�""",..,..,.,=!dll

Correoio"rdo p(!VÓ - x'_ 9 - 11 - 1940

'Regre!lo do

Semana forensesroJ:::1da
Associação Gomercial,e_
Indústrial de JaroQuá

Assembleia Geral

�

Levo ao conhecimento dos snrs. associados
que foi marcado o dia 14 do corrente para cl

realisação ' da
-

Assemblee Geral
Provisionados e Solicitadores Nova York. - O C0n·

Vão perder os seus diplomas e não maís po- Bulado do Brasil nesta .'.. d
, derão requerer em Juizo cidade informou que o Na qualidade de Presldent� em exerclcl�, a

A Ordem dos Advogados do Brasil. Secção de�· embalxador especial bra Associação Comercial e Indústrial de Jaragua, na para a eleição, da nova directoria. Terá legar, a

te Estado, elaborou a relação dos advogados, provi sileiro. enviado 8:18 Es conformidade dos Estatutos, convöco os srs. as- mesma ás 8 horas da noite no salão da Socie
sionados e solicitadores, editando a em folhetos qu� tadns Unidos, snr. JO!(_' sociados para a Assembleia Geral a realizar se dade d'e Atiradores.
foram distribuídos entre os interessados. Dentre as uti Neves da Funtoufe, re- 1- •

2 d d b do corrente
-

ano, ás 20 940
]idades da referida publicação, duas se .1estacavam grcssará 110 Rio de .-,11-1 no dia e

_

ezern ro
. lib d

[araguä. 6 de Novembro de 1 .

dignas de menção: E' a primeira mencionar os no nelro pelo vapor «Brasil» 'horas, no Salao Buhr, afim de. serem de I era os ' Edmundo Emmendoerfer, Presidente.
mes de todos os _!idvogad,os, residentes. en:t �anta Ca '

00 dla 15 do coerente. os assuntos constantes da se�Ulnte.
tarína, que têm o exercicio da advocecta l�mItp.do, em Ordem do dia :

virtude, de Estarem exercendo cargos pub�cos. . Lota"'so de apren.. 1) - Eleição da nova directoria;
_

E a segunda constar dela uma relação compl�ta � 2)'
-

_ Tornada de contas da gestão anterior e
de todos os provlsíonaâos e solicitadores �ue terao, dizesmarinheirol .

'-I

dentro de pouco tempo, extintos os seus dlpl?mas. para S. Catbarina 3) -, plv�rsos, .

Não poderão os provisionados e sol�c�tadore.s .:
. .

. Jaragua, 31 de outubro .de 1940.
continuar procurando em Juizo. Suas prOVISOfS de!-. O Mlll�stro da Mar.lOha Frederico f. Moeller
xarão de ter validade. a partir do dia exato que �SSI' commu�lCou. a.o Almu8ll' Vice- Presidente em exercício
na Ie o termino do prazo pelo qual foram concedidas, te AmerlCo VIeIra de Mel

de acordo com a Lei n. 161, dê 31-12 9�5, art. 2.0.:. l?, Director geral do En·
Por ser de utilidade. damos, a segun, a relaça? SIDO Naval que resolveu

.de todos os que deixam de ser provisionados e soll- fixar para a Escola de

citadores: Aprendizes Màr!nheiro& I

ARA�ANGUA - Ramiro Cabral Ulissêia terá. de Santa Catharma, du

sua provisão extinta no dia 24 de janeiro de 1942. raute o anno de 1941, 11

BOM RETIRO - Ananias O'Donel deixa de ter lotação de sessenta alum-

carta de solicitador no dia 26 de junho de 1943.
.

nos.

CAMPOS NOVOS - Pedro da ,Silvá Carneiro

perde a provisão no dia 14 de dezembro, de 194�., !
CURITIBANOS - Valter Tenorio Cavalca�h per I

de a provísão no dia 28 de dezembro de .. 94.q� .

HAMONIA - lbâ Ooitacazes dos ReIS ficará Im

possibilitado de requerer em. juizo,? porq�e sua proyi
são, concedida para Hamonia, RIO do Sul e Indaíal,
termina no dia 28 de setembro de 1941.

. .

�TAJAY - Dimas Prazeres de Campos, provisto
nado, termina no dia 30 de abril de 1941.

jARAGUA - Plácido justíno Gomes, proeisio
nado, termina no dia 15 de março de 1944.
Hildebrando Augusto Gomes, solicitador, termina no

dia 23 de março de 1943.
RIO DO SUL - Heitor Vedekin dos Santos,

provisionado, termina no dia 14.de dezembro de 1��1. Addido aeronau..

SÃO FRANCISCO - EgídiO PereIra, provlsto- deo do aralil na
nado, termina no dia 2 de setembro de 1942.

.&.. nhSÃCJ JOAQUIM - Tiaga Fioravanti de Matos, .....ema a

provisionado, termina no dia 18 de Dezembro de 194:2.
Rio. _ O presidente da

s10 JOSE' _ Custodio francisco de Campos, Republica assilnou decr,e
provisionado, termina no dia 3 dE agosto dt! 1943. to na pasta da Guerra, no

TljUCAS ,- Francisco R. Coelho, provisionado, meando lo tenente coronel

termina no dia 27 de dezembro de 1941. Henrique Ricardo Hall pa
,

Claudio Caramurú de Campos, solicitador, termi· ra o' cargo de addido da

na no dia 8 de outubro de 1942. aeronautica á embaixada
do Brasil na Allemanha,

TUBARÃO - Ernesto Lacombe, provisionado, cumulativamente com a�
trrmina no dia 2 de alosto de 1941. funcções que exerce de

- francisco Carlos Regis, solicitador, termina addido militar á mesma

Ino dia 1. de dezembro de 1943, embaixada.
VR�SANGA-V��m�Bur���ov��Md��r. -���������������������������-

mina no Gia 19 de março de 1942.
XAPECÓ - Vicen1e' Cunha, provisionado, ter·

mina no dia 30 de, maio de 1944. "

(Do -Correio do Sub � Laguna)

MARCIl "T R A fi O"

por que é o melhor !

Depositaria: João O· Mueller -' Rua Marechal Deodoro

I DESPERTE A BI,�IS
DO SEU FIGADO
Sem CaIomeIaaos-E SaItanI •

Cama Disposto ParaT'"
Seu flgado deve cJerramar, .......

mente, no estomago, 1IDl Ubo ele bIII.
Se a bilis não corre Im_te...
alimentos não aão digerielOll e apCMhe
cem. O. gazes incham'o eeto_
Sobrevem a p"isão el. TenU-e. voca
aente-se abatido e como Que enven...

nado.-Tuelo é àmar80 •• viàa '-qJII
martyrio.

..

Uma simples eva� Dio tocar6i
a causa. Nada ba como .. faDlOllllll
PilIuJas CARTERS pua o ,F�ado,
para uma acção certa. ,._ correr

linemente esse !ibo d. bUla, e "oca
aente-àe dispoato pua tudo. Não, cau
sam damno: aio a_v•• eontudo do
maravilhosas para fazer. billa correr
livremente. Peça .. PllluIaa CAB
TERS para o Fi81U1o. Não accelte
imitações. Prego 3$000.

Refugiados de
guerra

o
flOPf

SAUDE
F-......._......l·PllSÃO DE VENTRI

INDIGEstÕES
MAO IDHJfO
ACIDEZ,

Satdlf;tW�

Rio. - Procedente de
Lisboa e escalas chegou o

vapor portuguez cAnrola•
conduzindo para esta ca

pital 615 passageiros, dos
quaes duzentos Jsio immi
grantes portuguezes. Os
quatrocentos restantes po
dem ser elassificados co

mo refugiados de guerra- Predial

Profundamente entristecidos levamos ao

conhecimento dos nossos parentes, amigos e

conhecidos que no dia 1.0 de novembro, apõs
longa enfermidade, veio a fallecer nossa que
rida e inesquecivel esposa, mãe, irmã, avó, lia
e cunhada

'

Prederike Mohr Wackerhagen Mutuo
idade de 64 annos, 5 mezes e 13 dias.
Aproveitomos o ensejo para dizer os nos·

sos agradecimentos ao humanitario clinico snr.

dr. Renato Camara e exmas. Irrnis do Hospital
S. José pelo de!'velo e dedicação com que fra·
taram a saudosa extincta, bem como aos que
nos auxiliaram no transe doloroso, aos que acom
panharam seus restos mortaes li ultima morada
e enviaram flores e cartões dl" pezames. Agra-
decemos especialmente, dnda, ao snr. Pastor
Waidner pelas palavras de conforto proferidas
na residencia e a bocea do tumulo.

Pela'S familias enlutadas
THEODORO WACKERHAGEN.

FUNDADO NO ANNO DE 1914

Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil
fLORIANOPOLlS

Rua Visconde de Ouro Preto, 13

Resultlda do 383. Sorteio realizada eil de 5 IOYeIl�r. de t.
cADERNETA N. 1 �.574

Premios em mercadorias no valor de 6�lOO$0I0
Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis contos e cem mil reis (6:100$000), a caderneta n. 14.57.
pertencente ao prestamista Ladislau Kesikowscky" residente em

Curityba, Estado do Paraná.
- PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. �OO

O dr. Promotor Publico
ofereoeu denuncia contra
Walter Rothbarth, chaufeur,
residente em joinville, co·
mo incurso nas penas do
art. 297 da C. L P., por
haver em 1. de Outubro
do corrente ano, quando
na direção de seu automo
vet, . imprudentemente dado
a este velocidade excessiva
além de já viajar em con

tra'mlo, resultando dahi
chocar·se o 'seu carro eon·

,tra um caminhão que vinha
em sentido oposto atiran·
do o e virando o á margem
da estradb, proximo de
Hansa. 'Ern ::onsequencia
do desastre faleceu quasi
que instantaneamente o

cidadão Augusto Hoch, ca,
sado, lavrador, alemão. de
82 anos de idade. A denun
cia foi recebida pelo dr.
Juiz de Direito.

marca, o reo BertoldoBruns,
acusado·pelo crime de ar t.
303 da C. L. P., por haver
ferido nesta cidade, com

um chicote, o menor Ro'
naldo fiedler. O dr. Pro
motor Publico opinãra pe·
la pronuncia do mesmo.

Preso, no
. dia seguinte

prestou fiança para solto
poder se defender. E' ad
vogado do reu o dr. Luiz
de Souza.

2026-Ari Costa, Vargem Pequena
- 1397-Noeli Kuhm Biguassú,
15805-Reinaldo Fagundes dos Reis, Guassaranduba
1 i69-1vo Evaristo de Carvalho, hnbituba .

'

18989-Brasilono Antonio Dias, Hansa
19779- -João Crispim da Silva
0200-Marb Antunes, Rio Negro
9739-Manoel Alfredo Sardá, Fpolls.
l0527-S01ange e Terezil,lha Chaves, Tij�cas
10184-Catarina e Maria Vurtuoso, Bígu'ilssú

PREMiOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20'000
14187-Guilhermina Nunes Pires de OJivtira, Fpolis,_
1124S-Romeu Bastos, Jaraguá do Sul' .- ,

8465-Manoel Alves dos Santos, Oficinas
lê254-Elza dos Santos, São Francisco
14629- Fred'erico Candido Ver8 s, fpolis. ,

9,622-lracema Maria Fernandes, João Pessoa .

10612-Ädelia e Durval Joaquim Lopes, Canlös dos Oànc�os
1698-'Edehriira da Cunha Almeida, Ponta Orossa'

.17450-Pedro Maxímo Pereira, Paratí
13739-Guilherme Viaijà :ordeiro, Sant_o Am/ro

PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 108000
8878-José Hermínio, AnaR. e Maria B.Pereira, S. Francisco
2675-Filhos de Augusto Jaques, fpolis
60G8-Chenoriu Seleme, CanQinhas,
13800-JGsé Koeler, São- t rancisco
6173-Valdeci e Iraci Vieira, Trindade
18341-Alzira Silva. Retorcida
19258-Antonio ·Cordeiro Maciel, Antonio Olinto
7608 - Luiza Nâhas Bonassis, Fpolis
16070-Dores Schiocht, Passo do Iguassú
5369-José e Belarmino Gonçalves Freitas, Biguassú

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO,SORTEIOS
5858�Anesia Mães, Mafra

-

13993-Paula Reingraths, Hansa Isabel
5598-Maria Am{.Ii,a Pedroso, Coqueiros
7918-Nildon José da Silva, Fpolis
11585-1uiz Carlos Silva, Fpolis
11450-Pe:iro Maxime> Pereira, Paratí
8863-Nazareno e Irmãos, Braço do Norte
9883-Maria Madalina dos Santos, Picada do Sul
11342-Valdir e Mari AcatariRa, Biluassú
14814-Maria José, Itajaí

Requereram e obtiveram
c�ursis» as dondemnadas
Oli via Vicenzi e Olivia Maf
fezzolli, delinquentes pri
marias.

'

O dr. Lobão de Queiroz,
na qualidade de advogado
da fazenda Municipal de
Jara�uá, requereu a� se

guintes ações executivas
contra Ga devedores da
mesma, pela Intendencia de

_ O dr. Promotor Publico Hansa:
tambem ofereceu denuncia Hulda Koenig, Christi.·
;contra Estacio Dias de no Quost, Joio Groth,Chi·
Oliveira por haver o mes- melli jonior, José Berri,
mo em Hansa, nesta Co francisco Noé Käthe Hut

.

marca, ofendido fisicamen macker, Alberto Baumle,
te a viuva Ida Wallert. Helmuth Roede, Erioa Le

ber. Ernesto Eipper, Este·
fano Chigosrski, G�ilherme
Lavin, Gustavo e Clara
Hierbiung, Max Luy, Er
nesto U. Buff Francisco
logolani, Carlos Beseke,
Carlos Simão Wengreth,
Erico Kuh}, Frederico

Rut-I
Casas

filiae_/s:
PORTO UNIÃO, NUCLEO RIO BRANCO IBatz júnior, Guiiherme

Voight,joséHabowski,Bru- E RETOR'CIDA
no Glamboroski, Conrado

Foi pronunciado pelo Erdmann, Albf'rto Engel e _ IIIdr. Juiz de Direito da Co· Angelica Julianelli. I!!!!I'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.',.'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.,...-. :

BERNARDO ORUBBA
Casa fundada em 1903

Ainda pelo dr. Promotor
Publico foi denunciado Wal
demar Rebelo pelo fato de
em Rio Molha haver com

·um cintö surrado o menor

Alberto Stefani e bem assim
denunciou Primo Chiodini
_ppr haver ferido

-

Samuel
Ba�sani.

Engenho de Arroz .. Fabricai de Queijo,
Manteiga e Banha

Exportaçlo 4e Tabaco .. Compra e vende
productol do pajz

NÃO TUSSA! TQME O
XAROPE

CONTRATOSSE

VISTO:
, João Pedro d� Oliveira Carvalho.

Fiscal �o Governo Federal.

Proprietarios : J. MOREIRA & CIA.

MATRIZ: JARAGUA' DO SUL

USADO HA 25 ANHaS - I MELHOR E O MAIS BAR�TO

Milhares dI' atintadas COmpr8Y11 • uu valor,

,IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental

Nos mez�s de Dezembro e Janeiro ad aulas deste
curso são GRATUITAS. E

"aculdade de Com&do '0 I1araú
(ESGO.L.+ ß,E�I�(}T,ONl.. '

fiscalisada- pê1('r OovUrlo' fellersl .

0!RSOS: rr?���lttieo, f.�rito, Çon.tado!,;c �-
"Iha �

e comêrClo:' - Internato e EXtêmatu.-
p:� ��;Jf, 'O',;;,

Dft........ IEdital de PJilDel"lbem arfem,atado por RealstroCivil , Vais a�y .,.� ,

,

quem mais der e maior �,

;IMPasto tF.�RITO· ra praça '. '

lance oferecer, no día, 'Artur. Mueller, Escrivão S. FraDClsco?
� RIAL O Doutor' Arno Pedro hora e local ':lcima de-

e Oficial do Registro Civil v .;

De ordem .do sr. -Co- Hcesehl Juiz de Direito slgnados,p.oderdod o mes- do 1. distrito da Comarca Queres comer uma boaMez de Outubro ..,...:. Dia 10 I f bli 'd J á
mo ser exam Da o por de Jarsguá Estado de San- .

.

.
'.

. . etor, aço a)l!. ICO que da Comatca e augu., quem de interesse fô" ta Catarina' Brasil. peixada ou camarão,2.481 - Valdev!no Medenos -,. Como requer, no decorrer do presente E8ta�0 d.e Sant� cata�� �igo, por quem Interesse faz sabc� que compare2.48� -- Luiz AIroSO _ Como requer. mez deNovembro, ar- r�' [aSIl, na orma
tIver, no depo�ito do De-

ceram em cartório exibindo2.496 :- Vva. de Ernesto Rue�kert.._ Como recada- se nesta Coleto- e

F
e e.

b
' positario Publíco Arnoldo

os documentos exigidos,.equer, pagos os emolu.mento8 devídos.
imposto acima te. : açot ss ��t alo� que i� Krueger deste Juizo. � pela lei afim de se habili. Dia 11 na. o ,presen e e a. e pr para que chegue a notí- . Ho.el Central2.483 - Arnoldo L. schmillt - Como requer. lativo ao 2.0 semestre meíra p�aç8, com .0 pr�- cía ao publico, mandei

tarem para casar se .
<

2.484 - Arnoldo 4. Schmidt - Como requer, do exercido em Curso. zo de trínta (30) dl��. VI· passa! este edital que Edital n. 1.146 São Francisco.2.488' - Erwino Schuetze - Como requer. Os contribuintes que rem. ou dele conh�Clmen. será afixado no lugar de Walter Harnack e Ana
2.494 - Vva. Rosa Heuschal - Como pede: . 'd f t to tiverem que, tíndo es· costume e publicado ne Zako:
2.497 - Arnoldo L. Scbmidt - Com·o requer,

deixarem e � e uar � se prazo, hão de ser a:-· Ia imprensa local. DEfeto I Ele, solteiro, comercian- :K���.!!!!!!!.!!!!!!!!!..!!!!!!!"Ge ae cordo com 8S' informações:
. p�gament0!l0 pr�so CI- rematados por quem mats

e passado nesta cidade Je, nascido em Blu;r.enau, III I maior descoberta III2.498 - Angelo Rubini - Nada he a defe.rIr. tado, poderao satisíazel- dar ou maIo� lance oie de [araguä. aos seis días aos vinte e oito de novem
,

It'2500 - Reinoldo Rau - Nada ha a deterír. o no mez de Dezembro recer, no día 26 de no do mez de novembro de bro de mil novecentos e III para a mui h e r liDia 12 acrescido da multa de vembro do corrente aDO, mil novecentos e qua- quatorze, domiciliado e re-

'111' I
2489 - Max Mueller - Como requer- 20 /0 às 10�60 .horas, ás portas renta. Eu, Jacob Alfredo sidente neste distrito. em FLUXo..2501 - Adao Maba - Dou provimento e.m o,. , ,

do Edítícío do Forum des EmmendtV31 fer,escreven, Ilha da Figueira, filho de IIII SEB ÁTWU &parte ao recurso do requerente, pars aplic�r a
.

Terminados os �upra. til Comarca, os bens pe- te juramentado, o subs Ricardo .e de Ana Harnaek. .,. � ....
multa de 50$, de acordo com o art. 328, Oapítulo Citados prasos serao ex nhorados a Carlos Rich· creví, aS8,) Amo Pedro Ela, solteira, don.estica, III O REGULADOR VIEIRA II.xVI do Cod. de Construções. traidas as competentes ter, na ação executi�a Hoeacbl, juiz de Direito. nascida neste distrito, aos

III A mulher não,Soffre-IIIDia 17 certidões de dividas pa- que .lhe move a f8�en a Està contorme o original, quatorze de abril de mil. ....2,504 ,-- Rodolfo Zuege _ Como requer.
ra ter logar a cobrança MUnIctPu81, á. saber.

it
do que dou fé. novecentos e dezesete, do-

III
ra dores

,IIIDi 23 . 1. -
.

m terreno s o .Taragqá, Ö de novem- miciliada e residente neste I Alivia as colicas II2.507 _ Irmãos Maristas - Como requer. executiva.
. !lesta Cidade a rua Ben- bro de 1940. distrito, em Ilha da figuei'lll uterinas em 2 horas.1112.608 _ Arnoldo L. Schmidt t- Como requer. Coletoria Estadoal de [emtn Constant, Iazendo O escrevente [uramen ra, filha de Inacio e

.

Ana
, "

. .

2.509 - Oswaldo Marquardt - Como requer. Jaraguá, 1,0 de Novem- frente com a dita

rua,' tado: jacob A. Emmeo' Zako. III Empre�a:"e com,'
vanta

III2.613 - Carlos Leopoldo Mey _ Como requer. bro de 1940. fundos co� terras de Ger. doerfer. Jaraguá, 31':"":'10-1940 , ge!" para �0n:'bate� as
. .

. - mano Harbs, de um lado t,

III flores Brancas, Cohcas IIIpia 24 O ·escnvao :
com terras de João Tied- E pa.ra que che�ue ao � Uterinas, A,1.enstru e a'2,506 - .oUo LavI';l - Como requer. , Heleodoro Borges. ke e do outro com as de Edital do J-y c0!1heclmen!p de t�do� pas,- II" p6s o parto. 1112.611 - He'dwig SJoeberg _ Como requer. Max Hiendlmllyer com sei o presente edItai que E' poderoso calJIlante, � IJ2.512 - Carlos Strehlow - Como "equer.

, a area de 8000 ';'etros O Doutor Arno �e�ro será publicado pel_a impren III Regulador por excelen� I4t514 f.-<·'Willy Fillies - Aceito as pondera. Edital de primei.. quadrados �valiado em Hoeschl, Juiz de Du,elto sa e em cartorio onde se
; ela.fLUXO SEDATINA"ões do re9u·er�e.�te. ACO!lselho entretanto a näo "

4:000$000.
' da Comarca de Jaragu� rá �fixado durante 15 d!as. II' p�l!i .

EU<! co�p,ovad.mais ,8ssinat" ducumentos sem ler.
. ra Praça cujo bens consta,ntes dos

Estado de, Santa Cat�ll S! alguem souber de Im· IIII eflcacla é Irceltada.por2515 - �lc,ardo Blank - Como requer.
. autos de avaliaç'ao e do

I
na, Bra8il na formt.\ da �edlmentos acuse os para maiß del0.00,O medlcos.

Dia 26 O Doutor Arno �edro auto d'e penhora de fo, lei, etc... fms legaes. III fLUXO SE'pATINA2.516 :_ Antopio Karam _ Como requer. ::ec���r��zd:eJ��;!� lhas, dos autos,da referi :�::t:a:d��a����': �:�:: Â'Ytur Mueller encontra'se em toda
!2.517 - Hu�q �8hr - Como requer. Estado de Santa Catari. da ação exe�utiva, säo

I'" conhecimento tiverem, Escrivao Distrital e Oli III partf'. ii.2.518 - LUIZ SaUer - Como requer,
na Brasil na forma da levados em prImeira pra

com o prazo de trinta cial d(J Registro Civil. . W:iiil!!!!!�!ii.===� "X2.619 - Luiz Satlar - .Co:;;o requer. '1 i'
,

,_. 9a de hasta publica de. ' - ,,.,,...-

2.522 - Evarh,!o Klein - Como requer.
e , etc. venda e arremaíaçao pe, dla�, que havendo si«lo iii_;;iiiiiiiii.iiiiiiiiii"iiii;.iiii:=iiiiiiiiiij�••Faço saber aos que o lo valor total de·4,:OOOSOOO deslgnado o dia 28 de 22 - , t5 u ' _( t" I. U', p!

1'1
Dia 29. . . presente edital de, pri (quatro contos de reis). novembro viLdouro, ás

CLINICA ClRDRGICA2503 ..- Sofia P. Lenzi - S1In, com o dIreIto me1ra praça, com o pra. Assim serAo os referido II horas, para re8li�ar a .
. "

.

...,..
a 1/3 dos venciment�8 de �6cor�0 com o art. 70 zo de trinta dias, virem ben8 arrematados por 4. �eS8aO o'rdinaria do

dodo estatuto dos funClon.arios pubhcos, a contar de ou dele conhecimento ti quem mais der e, maior Tnbunal do Jury desta
17 do ccrrente.

, ,verem que. lindo esse lance oferecer no dia, Comarca,D;8 conlermida· Dr. REN4TO CAM�.2.521' - LU,�Z SaUer - Como requer, pago a prazo, hio de ser arre· hora e lugar acima men. de do artigo 31 do de·
DIRECTOR DO HOSPITAL. S. JOSE'deVida licença.i. -

.

. matados por quem mais cionad08,podendo 08 me,s' cret�-lei �. 167, de 6 de
2.525 - Henrique Volkmann _ Como requ�r. der ou maior .lance ole- IDüS bens serem examl· JaneIrO findo, �oram sor

Ope�rÃes, Doen�1 de .eIlbo�. 2.526 - José Koch .Junior - Como requer./' tecer, no dia 26 de no- nados por quem interes teados os segumtes jur�. --S-. ParS-tol 'Dia 30 vembro do corrente ,ano, se, nesta cidade a rua dos que .teem ,de serVir
2.520 -- Emerich Ruys8m - Indeferido. O sr. ás 10 horas, ás portas Benjâmin Constant, on- na referl�a s�ssão: 1. Ar.

liscal para caS8ar a licença di,o alvará de acor- do Edifício do, Forum de 'Se acham localisados noJdo .Kruger, 2. Auseb�o Consultas á qualquer hora. nodo com � paragrafo unlco do .art. 41 do Cad. de desta Com,_at:ça, os �ens 08 dUos bens. E para que R�cha, 3. Alfredo K�8.il ( Hospital ou no consultorio'. Construçoes em vigor. .

penhorados a C a r • o 8 chege ao conhecimento Se, 4· Victor. H(lrdt, 5.
2.523 _ Alberto S,chwartz - Indeferido. O Richter, Da açäo execu· de 'todos mandei passar Alberto Moser, 6. Co�ra· fALA ALLEJ\1ÃOirecurso loi apresentado �'ra do prazo lixado por tiva fiscal que- �he move éste �difläl que será aft de. Karste.n; 7. G. ROiiOI

.•1------IIIIIIIII(I""_...��-�....��:lei. O requerimento apesar de datado de 23 do a Fazenda Estadoal, a xad'o no lugar de costume to Fischer, 8. AdoUo Sohn,
corrente, só deu entr!lda nes,ta Prefeitura a 26 do saber: 'e pubUca(lo pela impren 9. Alvaro BertoU; 10. Af.
mesmo mez.

, 1. Um terreno sfto no sa. Dado e passado nesta fonso Mey: 11. Roberto
.

2.527 -: Alfredo �auricio Becker - Dê se a lugar Ribelrao Cacilda, cidade de Jaraguá, aos Marquar�t; 12. Carlos Ha
I»aixa soliCitada.

"

-

com as confrontações de dezen6ve dias do mes fermann, 13. Frti�cisCo2.528 - Luiz Ruehr - Oomo requer. direito, com a area de de outubro do ano tle'lJíU .M.��s;.l�. Luiz KIenen; C.r1§/l DE� SECCOS E lJjQLH,ADO,S20000 metros quadradoll
"

t t 15. Walter 'Jans!en' 16.
�.Dia 31 .

.

' ncvecen os e quaren 8.
José Peters.17 Frey:OuD' Fazendas, ahapeo�, M�u4e�(l8 _e'llJ fI�JiQ,1, Lotl90!2.529 - David Murara _ Dê Ie a baixa re- avaljiadob em 400(OOtO 't Eu, Jacob A. Emmendoer·
do Freiberg'er: 18 Wal

.

Fe.r.rqge�" Viâno8, etc.
Querida

.
, • cu os ens cons an es fer, escrevente juramen , .

' .

It.

'

e2.530 - J\läo Emmendoerfer - Comorequer, do auto ,de avaliaçäo e tado o'subscrevi Assina. ter l!��eJBI9i.tuusc:::� Oe.JJeros �hln.�n,lçJOS _

,'

or e uidade. '. do auto de penhora de do) Arno Pedro Hoesc�l zera, . as o.' d·· n ted dp q
,F d I Vi h 11 _ C m requer folha8, dos autos da re- - Juiz de Dfl'citodaCo' chete,2t. Ernesto Czer e, primeira �ua I a e2.531 - re er Co er ,e er o o 1· f id Aao xecutiva

.

'f ' nie wicz A todos os quaes '

h
2·532 - Placi«lo juSt1ilÓGomes - CerUliqup-se. er la ady �

i i' marca Está con orme o
e a cad� um de per si os Rua Benjamin Coqstant - Telephone J 5"

i
.

P f it 'M i i 1 de Ja säo eva os em pr me ra original do que dou fé '
'Secretar a da ' re e ura' un � p� '.

praoa de hasta publica' Jarag"á 19 de outubro convida a cllmparecer '" . I v.". ' ;< ,,,(l
raguá,6 de 'Do"e�b�o de 19:4�. .

.J

de venda e arremataçlo de 1940
U ,

na sala das audicncia DD� ., .�I'Z ft-=' SOUZ A' ,.
\

Renato' Sa08, 8e��etatio. pelova1or total de4:00$OOO
'

.

deste Jufzo no Forum, ,,�,.. AIi.1 h . ,�,�O·....,
" '

; �,-

(quatrocentos mll rets). O escrevente jUl'amen· no dia e hora acima de· _

ADvßCi&'nA8sim seräo os referidos tado: Jacob A. Emmen- sfgnados, sob penas de .. "J�r�""il'!'l""":
bens 'arrematados por doerfer. multa de 100$000, de acor· Escritorio ' Avenida Qdulio Varga�quem mais der ,e maior do com o artigo 38 �do Telefone, 34 ",
lance oferecer no dia e decreto acima citado. E

Jorge do Amar:al Faria,' Fiscal Regional da hora e local aolma men- Edital de 2.a praça para que chegue ao co- ------_ -4-' _

3.- Região da Secção de Fiscalização de Armas, cionados, podendo, os e arremataçio nhecimento de todos, Cure seu� males e poupe seu· bom dinheiro
Munições, etc., com séde nesta cidade, cO,ny�}t'! mesm08 ser.em _exami�a. mandei passar o p,resen· comprando na
as pessoas que p'ossuem armas registradas t que dos por quem interesse O Doutor Arno P..edro te editai, que será 'afixa ,

tiver no .lugar RJbelrao Hoeschl, Jufz de Direito do ás portas do Fürum e Phar'lDac.-a NOVaainda não revalidaram os �eus registros já ven- Cacdda, onde se acham da Comarca de Jarag�á, publicado pela imprent!a. '

. : I�
, '�.eidos a preencherem' esta falta imediatamente, .localidados os ditos bens. Esta�o de Santa Catarina., Dado e' pa�8ado n�st8 (!i- de KOBERTO M. HORSTafim de evitar consequencias desagradaveJs. E, pa- E para que chegue ao 8rasll, na fOlma d, lei" dade de jaragué, aoé 29 a que dispõe de maior sortimento na praça e offe�ecera que ninguem alegue ignorancia lavrei o pre- conhecimento de todos, etc ..... ,

b
" dias do mes de outubro

seus artigos á 'preços vantajosos.sente edital que será afixado nos lugares' publi- mandel passar este edi- F8çot�adeltr ladOS ClUgeun� do ano de mil 'novecen
.

,
. tal que será alixado no presen e e a

.. ,

e se

J
t06 e quarenttl. Eu, Jacobeos e I?u�hcado pela Imprensa local., 'lugar de costume e pu- da praça com o .prazo A. Emmendoerferl tlScre· ��J!!!�r�')';Jomville, lOde outubro .de 1 ?40. . ,blicado pela Im.prensa de déz dias (16), a .con. vente jur�mentado o es- LIMPE �El)J' put�OE.s �

Jorge do Amaral Fana, Fiscal Regional. local. Dado e' passado tar da publicaçao. VIrem I
crevi e sóbscrevi. Ass.) UôRnDO�

,

nesta cidade de Jaraguá, ou dele c�n�eclmeDto Arno Pedro Hoeschl juiz
aos dezenove dias do tiverem, que fmdo esse de Direito da Comarca.

O· f eb
e -

d fes mez de outubro do ano prazo hao de ser al>re Está: conforme com o ori.ts ri ulçao e semen' de mil nOVC3ceotos e qua. matado8 por que� mais ginal, do que dou fé.
Q

• renta. Eu, Jacob A. Em dar e maior lance ofere, Jalaguá, 29 de outubroAos lavradores r"glstrados, está fornecend.o mendoed�r, eicrevente cer, no dia 20 do corre0 de 1940.sementes a Ajudancia Agricola Federal nesta CI- juramentado, o subscre- te mez, as lQ horas da O escrevente juramen,dade. " vi. a8sig.) Arno Pedro manhä, ,ás. port9s do Edi· tado: Jacob A. EJJlmeD'
Os inb:ressados, ainda não registrados no Hoeschl Juiz de Direito f!cio do F()�um, desta Co· doeder.
... . -

•
.

d C
' '-

E tá
"" marca. 'oJ'automovel pe- ........------

".A ,5-'A CO""I'S O F
.

B.MInIsteno da Agricultura, deverao comparecer
I
a oma'rcti IS d

con
nhorado a Artur Scoz na Dr Lobão deQueiroz "....

.

p
,

+.... til. rancls�, Ie.
,

muni.dos do talão do imposto territorial da Col- d�:�é.o or g na, o que
aÇao Ex�cutlv�' que 'Jhe (Advogado do Municipio,do.) ", -. Praça 1 de SelelD�"

ectona do Estado. Jal'aguá, 19 de outubro mov� Arp & Cia, a 8a- Estado e da União) , Recebeu e offeIece GRANDE E VARIADO SO�-
de 1940. bef: Um automovel Mar. Residencia e Escriotorio: TIMENTO DE ROUPINAS PA. CRIANÇAS.

ß·
"

P Ih P O escrevente juramen- .

P 'd t',loaSIO a'r 0noo aranaooso tado:' J&CQb �. EQlID.en- ca cChe.vrol�b, motor Rua �al.Deodoro Jaraguá reços. convI alvos.
[j [j [j doeÍ'fer. n.l.049.855�, carrocerie ti. ....- ---__..,- , ....-- = �".... ""'"

. � -"""... -. -- • ' po aberto, côr vermelha,
(sob inspeção federal permanente) que foi lival1ado em . � ..

Diretor: Dr. Luiz Anibal Cald�rari' 1:500.000.
cujo bem constante do

auto d� ayalia.çäo e au
to de penhoI':a de folhas
dos autos da referida
açäo executiva, será Ie
vado em segunda pra
oa de Ha��a Public8 de
'fenda de �rr,em�'ao'o
cóm (J -'abatimento de 20

\/
.

por cento, sobre o v,alor
!Jena, total-c4a avalfaçao, Isto é;

'.;j.iiiiii,.__jijjji_lt. � l=P ��:ir� r�.:.

Correio' do Povo - x!_ 9 - 11 �. 1940
. �'_'''�_''_:C__. _,. , ._.

.
. .

Prefeitura Municipal de Jarag_
. j',

Requerimentos despachados
->

não hesite. é no

CARLOS

Edital

Rua Com. Araujo _" 176 - CURITIBA - Para,_n'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NUNCA EXISTIU
IGUALI

,J EI a pomada ideal !
.

CUR'A TODAS ÄS
F E R I. DAS. tanto
humanas como de
animais.

A M'ELHOR BIGYGLETA
�!t!�!iiil�!iJ!om�'el C
AUCMENTA AS FQRÇAS DEFê:NSIVAS DO'
ORGANISMO CONTRA' AS DOEN.IC4S DAS
t
� CRIANÇAS E DOS ADUL1ÖS --.-

"A Farmàcia Cruz
Je Avaré,·(S.Paulo)
curou com a cMl·
NAN€ORA. úlce
ras que nem 0914

•

I conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de 'Joinvillp, curou com

U�A SÓ. LATINHA, uma FERID'A' DE 9 ANOS!
Tem havido centenas de curas semelhantes ! I I,

Adotada em muitos hospitaes, easas de sallde·�'
. clinicas particulares.

.

AylSO IMPORTA"-NTE: - A verdadeira «Pomada

MI.nancora .", n�nca existiu a não ser em suas

latinhas ongmais com o emblema simböllco acima.
Reccsern imitações ! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original. .

REPAREM BEM AO COMPRAR!
E' um produto dos Laboratortos «MINANCORAlil

de JOINVILLE
'

Adoptadoofficialmente
no Exercito

ELIXIR "914"·
Carlos Hoepcke S/A.

�nmJ1nDRmml'l'Dl11dWi1mm�

INSTßUMENT�S DE MUSICA

'BRASlL"

EM GER A t, especialmente:

Harmonlcas
simples. semitonadas

cromaticas e a Piano d�s
afamadas marcas

Hohner, Sartorello, SIradella

Ba�don�Qns
ALfREDO ARNOLD (AA.) OS MELHORES

Alé� disso: Orgãos e Harmcníos da co·

nhecida marca BOHN Pianos Essenfelder
bons e baratos. Instrumentos para Banda
e. Jazz-Band

• Cordas, Palhetas para ela
rinetas e Saxofones e demais Miudezas Musi-

caes. Peçam catalogos e preços ao

. _ �epresentante: Palito Kobs
Caixa .Postal, 39 SÃO e E N T O

Linha São Franciseo

Com o seu uso, neta- se ern

poucos dias :

I, - O sangue limpo, de im

purezas e bem estar geral.
.2 - Desapparecimento de es

pinhas, Eczemas, . Erupções, Pu
runculos, Coceiras, Feridas bra
vas, Bôba, etc

3. - Desapparecimento com·

pleto de RHEUMATISMO dõ
res nos ossos e dôres de cabeça.
4 - Desapparecimento das

m-nííestações syphililicab e de Pa Iace·todos os incommodos de fundo
syphílitico. -,

.5. - O �pparelho gastro·intes. )
tinal perfeito, pois o .ELlXIR �,f1

9.14. não ataca o estomago e '

i hão, conten! iodureto.. I i'(u;: Barão do Rio Branco n. 62
E o U:lJCO Depurativo. que Todos os quatos e appartamento9

tem attestados dos Hospítaes,
t com

, de espeeíalistas dos Olhos e da
corrente quente e fria

I Dyspepsia Syphilitica.
'

Elevador·. Frigorilico . Co�inha ,de l.a ordem
Vidros duplos Salas de amostras para os srs. YJ'a;antes

Já sê' encontram á venda con- 1
tendo o dobro do liquido e CUS-j·

Automovel na Estação
t�l1do menos 20 % que dois

,

..

Vidros �q� •

I C U R l T�Y BA. PAR:Al"lIcA'

filial : Ioinville

F10tel
MARTINS JARUOA

ovu uuu vuu'onn noo no
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A PALA VRA DOS ESTADOS
AO PRESIDENTE VAROAS

,
.

CIC ud
J '.

reis« GrandeConatrsocarteirasSud-••
1�ltltuido, para 1'40, pela luccunal e J,iDville

con

fecclo
nado

l\fesmo sendo de ouro •..

Não ha cartão de visita
• l

que proporcione ap,esen'
tação mais impreesioname
que um

bem

Trajes elegantes, hem confeccionados
.

só na

Alfaiataria Torrens
Rua do Prindpe 460
IOINVILLE

-

o S.t.XBÃO

Virgem B�pe,ciâlidade
de' W6T,ZEL, &. :·CIÄ. JÖ1NVtLLE' (Marca.registrada)

T?RN;\_!_ R01JP� B�N�VtS-SIMA1
.'

' .0+
_ .. ... • •

"""
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