
Foram inalllurados em Clirttyba �S=trä&ãUii;s _.1. preliminar da4a. regiio
}� geo ...econolDica prepa-;atoria da ConferenciaNacional de Legislação�ributaria .

,

"() fortalecimento do mercado interno deve constituir objectivo constante e só o poderemos attingir reformando o systema
tributario, por .m lado, e melborando a rêde de transportes, por outro"

/

Curityba, 18 (A, N.} - maís essa honrosa fn- na !egielaçã() trlbutarta to, levantamos em duas mente- dentro da classí prcducção na proprla fon./ porções
absurdas; lmpos ....

Inaugurando nesta capl cumbencia dos altes po dos Estados e muntcíptoa serles de quadros analy- flcação de enn-economt te, estrangulando B, por· tOB apparentemente di
talos trabalhos da pre- deres da Republtcas, 900· e aos dados de caracter tiCDS' e estatísticos um co de que Ia lou o snr. tanto, e, o que é mais rectos que gravam ainda
liminar da4.a região gao· tínuou o orador, ,",procê' financeiro extrahtrtos des panorsma da realideds Presidente da Republlca, grave, imnostos desse ty I maís a circulação das
aconomíca proparatorte deu a aecretaria do Con· arrecs éações de 1936 a brasileira e. as ()rimeirri8 impostos que obstruem po cobrados por munlcí- rlquesae ; multiplicidade
da Conferencia Nacional selho Technico. de Eco- 1939 fl da previsão orça. conclusões quê estão a circulação das ríque- pios. impostos cujas ta. de pequenos impostos;
de Legislação Tributaria, nornta e Finanças 80S manteria de 1940. Com o nesta ple thora de íncou Z88 entre os Estados, en. xas variam'de Estado pa- arrecadeção cara e Ine
o snr. Valentim Bouças trabalhos prepaeatortos. material oolhtdo, embora gruenelas ; impostos que tre os municipios e para o ra Estado, de município fí9iente, emfim, oontu
pronunciou o seguinte beseando.se psra tanto deficiente até certo pon. Be enquadram rígoroea- estrangeiro, ou gravam 8' para munlcíplo em pro. são, disparidade, multas.
discurso em que enal prejuizns, sonegações,
tece os objectivos da etc. Assim, proseguíu, é
mesma, resaltando 08 er pensamento da secretaria
ros em qUI3 tem labora, da Conselho Technfco
do a nossa economia e de Economia e Fínaneas
tíe que nos vamos Iíber- que o actual systema tri-
tanno. butano dos Estados e

«Fomos euocessívamen - municípios deve ser ra-

te os maiores producto ctoualísado de aeeôrdo
res de ouro, prata e pe com as necessidades im.
dras preciosas, de aS8U Director-prcprietario r HONORATO TOMELIN _-_ Caixa 12 '-.- Tel. «Corpovo> Redactor; João Crespo perloses do desenvolvi-
ear, de algodão, de bor mento economíco e do

• racha e de caté. De to- Anno XXII .... Jaraguá'"" Sabbado, 11 de Fevereiro de 1941 .... -S. Catharina - N. 1.067 apparelhamentc da defe-
dos e8S,S productos, com sa naelonal, o que 8 ar ..

excepção do ultimo, per ,- recadaçäo seja aperreia
demos Q domínio dos mero 4.0 Centeoario do U'IDav.-s.-ta'distinct'aparaJara.ua' Missio especial çoada em tunecão do ní-:
oados íntemecíouaes em descobrimento do I!t ,em via-em para

vel economíco do povo
censequeucía do impe a brasileiro».
rísme e do espírito op rio Amazonas A presença dos srs. Major Mattoso Maia e do dr. Saboia Cortes, a Inglaterra Entrou o orador a en ..

portunísta que reinava Rio. _ Em 1943, o Pe- em nossa cidade Nova York, 15 (R.) _
carecer a necessidade

- entre es homens daquel- ru' comrnernorará 04.0 cen- ., . _ . .

O sr. James Conant, presi de uma unidade de pro-
Ia época. Isto quanto 8 tenario do descobrimento Na tar1e. de �lIaTt�delra, I oartições, cujas rendas so" Segundo ouvimos a plan- dente da Universidade de gresso eoonomíco, de
nós, porque outros Ja" do rio Amazonas. No in- em carro t:s�eclal, chega- bem, de anno para anno, ta a que nos referimos Havard e um dos maiores acabarmos com o empí
ctores tambem pesavam tuito de melhor focalisar ram a laragua. proceoentes e se procura altender as está perfeitamente coníor- advogados do auxilio dos rismo tributario e ímprí
e o maís importante de esse instante em que a r

da capital do Parcnä, es necessidades por ambas Te' me as necessid3des reque Estados Unidos á Oran- mirm08 á n088a politica
todos - precisamos re Amazcnia se faz alvo do srs.. major Haroldo Matto clamadas, ridas ainda hoje pelo ser' Bretanha, deixou ihoje No- fiscal o i�pulso que el ..
conheceI o francamente interesse geral, o DIP con- so Maia, ,.ch:fc do Serviço A planLt da Estação data viço e certamente merece va York a caminho de Lis- la não soUreu no Br8sil

.

- foi a constante expIo· vidou o sr. Bernardino de de transmlssao da 5.a Re' de alguns annos. Não pas
rá attenção. em caso de boa. emquanto

.

o soffrfam to-

nçAo a que nos sub, Souza para proferir uma gião .MilHar A

e
. a.ssi�tente sou da projl.'cto para en.

confronto. Elia pOderá ser Segundo informações re- dos 08 outros sectores
metteu a finança inter, conferencia, que se reali- techm!!o da rede v!açí:lo Pa· gôdo occasional, mas çuja encentrada nos archivos da cebidas de Washington o da nossa evolu( Ao.
nacion61 desdE\ o mo- zará 'no dia 11 de Março r,2.ná-�anta Catharma, o d!. administração da Rede, em snr. Conant vae em missão Para as reuniões preIto
mento em ,\.que 88signa· proximo, ás 17 horas, no 8�bola_Cortes, da adml execução foi sempre adia- Curityba, especial á Inglaterra, afim minares á conferencia
moB certos tratados e Palacio Tiradentes; e terá; nt�traçao geral ,dos C'!!'- da. Em outras localidades de enviar cinformaçõec; im- foI percorrido ó Brasil
contrahimos determina- o seguinte titulo _ Pers-! re�cs e. Telegra�ho:;, .e Joan servidas peja Rêde. que a- Os �rs. major Mattaso portantes para a defeza inteiro, o BrasH grande
dos f'mprestimos para gs- pectivas internacionaes do I GIrardl, funcclOnarlO_ do lias nl à_O aptresenl tamJ o de� Maia e dr· Saboia COI tes, dos EE. UU.» e unido, mais augmentao·
rantir e custear a pro- Amazonas no quarto secu-' trafego, �m Mafra.. .

CllVO vlmen o (e aragua, acompanhados pelo sr. Oi A mesma informação ac- DU o desejCJ de que se

clamação da nossa inde· lo do descobrimento do Rio Os Illustres VIsitantes, a justificar de sobra qual rardi, prosfguiram �iagem crescenta ql!1e o sr. Conant via.m todos possutdos de .

pendencia poUtica, que Mar» que se d�tinavam a São quer despeza" foram cons.. no mesmo dia. depois de será acompanhado" entre fazel·o maior e mais uni ..
assim Ba trallsfürmou em O· orador, secretario per- Francisco, foram rEcebidos truídos pl edios / vistosos uma d(,mora, de alguma:; outras pessoas, pelo dr, do.

dependenoiaeconomicB.» petuo do Instituto Histori- na"g�re pelos srs. tenen�e pa.ra Estação, ho.as em nossa cidade. Ross, preSidente da Uni- cAqui, meus senhores",
Mostrou em seguida o co e Geographico daBahia, I LeonldB:s. Herbst,:r, prefsl- versidade de Rochester, que finalisou o sr ValeDthn

saro Valen.tim Bouças o so:.:io effectivo da Socieda- to mUnIcIpal j J�ao. de Pau· Continua na ordem do dia ,terá em �ondres o cargo de Bouças. cnos encoótra.
quanto a revoluç!lo de de Brasileira de Oeographia Ia, agente ferrOVJarto locil j

. _.. _ .., &ecretano permanente da mos, terras, arvores e

80 representou ,�p8ra a do Instituto Historico e Alberto Dutra, agentt:: pos' O pro,ecto ..ooseve t Missão. 'homens, que pode nÃo
nossa emancipação eco- Oeographico Brasileiro e tal teleg[aphi�o j Waldemar se parecer ás terras, ás
nom1ca. cE' o' caso de vice-psesiderite do Tribu Grubba, preSIdente da A.s·, WashingtO'n, 17 (R.) - Ini- cha, isto é, derrotai-o. Se os O '-t t

arvores e 80S homens

perguntarmos 'aqui se, nal' de Contas Federal da- sociação Comrnercial e In ci,ando no Senado os debates Estados Unidos não auxiliarem
exercI o es a.. . das demais regiões, mas

COIJl' o problema da dI rá ao palpitante thema o dustrial j' -Leopoldo qöl�n, sobre 'o projecto de lei de ple- a Inglaterra para a derrota da dunidense s,e penetrarmos no ama.

vida externa crynrorme relevo que" todos e�pera!ll, 8gente ,da .pmprez.a yw;ao ��:.e��e�e:Q:dQ,i:;:;:��i:y:R�� ��e�i�n�����u'�Jb�;���':�: " ,�pv�� Yjvrk- ,(T.':q.). - go das iÓlsgsps verifica4
Be encöotrRVil, pod'sl'Jà- múito. justificadamente. Gatha�tn�"se, Marto Ta çlarou que, se a Al'lemanlla vén- a. eIle ou'a derrotál-o em nos- -8�O.O:O() l1omer'l'S consfItuetn múf!l qúe' ent tudo isto e

-

mos hoje assistir á epü-
.

vares, tabrlliao de notas; cer a guerra, os' norte-america- so proprio terrltorio».
'

acfuaimente ''os effeclivos' em toda 'Parte pulsa qnl
pés de Volta Re,dondfj,. o José Estevam Arrud'a, func nos teriam de enfrentar, além. �o exercito norte'america um s6 COlação e 'vive
surto de ,racional1ssção Uma donario do 'Ministerio da de uma Allemanha hostil, tam-, Washm�ton, 19 (Transocean, no .. segundo os dades fa' uma só alma que é 8 pa.bem um mundo absolutamente ag. allerna) - Durante os de-I ..

' -.' . .'

que vae 'desde .8.agricul, "Pra.ra Mauá" em Agricultura; Honorato To contrario aos principios que bates no plenario do Senado á clrltados pelo alto comman trfa brasIleIr&,
tura até a admlDlstraçâo so

_ melin, director desta folha, regem o governo dos Estados respeito do projecto Lend and! do, e quanto á sua instruo' '-Senhor Interventor Fe ..

publica,. o progresso CODS MonteVideu alem de outras' pessoas do Unidos. Lease, o senador republicano cção - accrescenta O com· deral :ao Jescolher Cu,i.
t t

" _.

h d t
. .

1 Em seguida, o orador citou Wheeler traçou as finalidades .

d
.. t b ra éd d

an e, o surpre en en e Montevideu, 19 (H;) _ nosso, meio sacIa.. declarações do chanceller Hitler. da opposição á respeito do muntca 0- passartam mUI Y & pa s. e \18 ,pre4
desenvolvimento da eco· Attendendo a uma sugges- A�os os �u,mp!1mento�, para provar que um dos moti- projecto, indicando os seguintes tos niezt's antes que estas liminar da .4.il RegUlo
nomia brasileira é o ap· tão da Camara Argentino- os dlgRos vtsltantes dei v�s. da presen_te guerra é o do- : pontos que serão formulados tropas cheg::ssem ao nivel Geo·econOmlCl'.l, quize4
parelhamento da d�feza Brasl'lel'ra, a Prefeitura ,Mu- x.ar.am_ a g.are, faze.nde a mintO economlco do mundo. J nás moções: q - obrigar o de outros exercitos. _

ram os governos do Rio
.

I t d d t «Podemos nós duvidar que o governo inglez a esclarecer as E I' j
.. G d d S 1 d Snamona .-

, nicipal de Montevideu di- VISI fi 8_ CI ii e, cUJo, aur o dominio economicos será segUi-I finalidades da guerra' 2.) _
stá rea IZ81 a a primeira ran e o u e e an-

rigiu-se á Junta Adminis de. progresso .eloglaram. do.?e infiltrações e intrigas prohibição de e.scoltas' navaes parte do programma de ta Catoorina, e quiz o

A Legislação Tri- trativa propondo que seja EstIveram, depOIS da esta- pollttcas? - perguntou o sena-I dos Estados Untdos para a In- reconsfrucção de quMteis. Conßelho Technico de

butaria
'

d B
-

d M
. ção, onde percorreram to- dor.Bar�kley. _ .

glaterra; 3.) - prohibição de Na arma aerea, por hora EcoG'omia e Finanças,o nome e ara� e aua
d d d'� «Se Hitler -conqUIstar o doml- novas cessões de que vasos estão sendo instruidos 7 testemunhar' f:1 v. exa. o

a uma praça Situada no
as �s epen enclas,. .na, nio de toda a Europa - conti- norte- americanos sejam envia-

largo denominado Gran agencia po�tal telegraphl�a nuou o orador - e se Musso- dos para fora do hemispherio mil pilotps.- Ao mesmo tem' apreço que lhe merece.m

Bretanha. e, em segUIda no predl,? Iini sobreviver, elle, chanceller occidental; 4_) - limitação de po, sabe se de fonte offi o povo e o 'governo do

A Prefeitura solicitou em constr.uc.ção da Preffl· Hitler, dominará através do che- typos e quantidade do equipa- cial, que durante ° mez de Paraná. Acceitae; portan-
t M I fe do governo italiano, ou mes- mento bellico ceQido á Inglater-' .

f 'd t h
tambem autorl',saça-o para

ura umclpa.. .

- Janeiro oram constnll os o, �s nossas omeDagenlf
N

mo sem o seu consentimento" ra; 5.) - indicação nominal dos f ti
erigir na mesma praça, um �s duas prtmelras re· toda a Africa. Esta é uma guer- 'paizes que podem receber o entre 900 e 1.000 áviões e lese certo de que 6�

pequeno mori"umento com parttções f,?ram dadas pe- ra que procura impor ao mun- auxilio material dos Estados militares qui partirá mais uma

O busto do insigne br.asi- los respectJvo.s c_hefes, 1.0.'
do Iimite�.economi.cos, religio- Unidos;_)6 - approvaçãopelos grande contribuiç!lo 11

d I I sos, pohttcos e Intellectuaes. competentes circulos do exerci- O .,

I 'd d d B iI
leiro, que tão brilhante ac- as as �xp lc�çoes so ICI· Só existe um meio de fazer ao' tQ e marinha da transferencia

annunctO e a a ma prosperl a e ú ras e

tuação teve no Uruguay. tada�, nao so quanto ao conquistador sustar a sua mar- de material, do. nef!ocid ! á f e 1 i c i da d e de seus

serVIço de cada um, mas filhos-,

������qri;��i�����:� A ·Mentaliuaue da Cily· e a Revolução Mundial AI re-Iaçõ-esdo Ja-
naturalmente demonstra'
ram, com respeito a orga
nis&t;ão dos serviços, vale
como estimulo tl tcm sua O Brasil teve necessidade de sempre mais. Nossos couros Essa mentalidade é culpada
correspondencia na recti - se utilizar de um credito rota- dominavam o mercado da Euro- de todo o sacrificio do po'vo
dão e efficiencia de taes

tivo de 25 mHhões de dollares pa central. Noss,> cacau estava Ingles e do sacrificio dos povos

"á
para cobrir necessidades de em posição magnifica. De um que trabalham e vêm seu tra-

serVIQos, J comprovados cambio originadas pela sua im- dia para outro o bloqueio nos balho ser esfarelado pela espe-
pelo publico interessado. portação dos Estados Unidos. suffoca. Não podemos estar sa- culação. Essa ment�lIdade iso.
Certo não escapou aos il 'Além qesse credito, o Export tisfeitos.'" lou a Inglaterra do mundo e a Tokio, 15 (R.) - A hos
lustres vi'iitantes, nesta co'

ond Import Bank financiou com Sobre 192 milhões de libras collocou a ponto de ceder suas tilidade anglo americana aa-
mais cerca de 20 milhões de de titulos emittidos em Londres posições aos Estados Unidos Japão augmenta «e se tor.

mo em outra opportunida- dollares as transferencias de para emprestimos ao Brasil, só que estão com á Russl-a ganhan- '

'f d'd
.

t' d f b' d -d
. na maIs mant esta ca a dIa,·a, a cJrcums anma e une cam 10 eVI o a mais de 400 recebemos liquidos 146 milhões. do a guerra sem o menor ris-

cionar a nossa agencia pos- exportadores norte-americanos_ Quasi ciItcoenta milhões se fo- co. Essa mentalidade que pro-
dando a impressão de que

tal em predio alugado, sem �a��s�a total: 45 milhões de dol- ram nar differenças das commis- cura destruir a harmonia das uma simples fagulha pode
as facl'll'dad�s "recl'sas do E' It d d

sões! Quasi 25%, o que é in- nações para conquistar uma causar: a conflagração», se-
.... IS o resu a o o bloqueio. criyel. Desses 146 milhões, pa- percentagem de lucro e que d' d J dd"senvolvl'mento do tr�,ba' ,.. 278 -Ih d

. ·gun O ec arou o con e
'- gamos mi ões e ain a es- nem ao menos tem noção real -H: d"

'

lho diario, bem como o Temos saldo na balança com- tamos devendo 102 mílhões1 do perigo em que se encontra,' O ama., ,

a�pecto avelhantado da Es, mercial com a Argentina. O ac- ,.. pode levar a Inglaterra ao abys- O conde Kodama, que 6

tação ferro viaria, embora
cordo commercial desafogaria Recebemos o favor desses em- mo. O 'interprete do partido

ccamoufla"do. ,pela 'ultl'ma
a crise economica interna de p,restimos feitos dessa maneira. O Brasil e�tá sendo yictima, mais influente na Camara

_

ambas as nações. Mas a Ingla- Mas se fosse effectuado um le- dessa mentalidade, como outras d 'p fr
pintura. E não escapou, terra não abre mão de privilegios vantamento dos saldos da ba- nações já o foram. Parece que �s· ares. a Irmou que a

feHimertte. e beneficios que tem no Prata. lança corumercial da Inglàterra ao ,vocabulario da City as pa- Dieta deve ser convocada

Na ,p�lestra que manti Surgem todas as difficuldades� no Brasil, veriflcariamos que -lavras cooperação e amizade em caso de qualquer situa-
De facto, a situação da Ingla- na reali�ade não foi ao �ras!1 só tem um sentido: percentagem. ção grave. ,

'

ve'dm com os represe.n terra é difficil. Mas a nossa que a .Clty emprestou o dmhel- Por outro lado entretan-tantes de Jaraguá, nochur- não é menos ç'ompIlcada. Com roo FOI aos seus productores, ' ,
. .

rasco que lhes foi offere- uma differença: nós estamos aos exportadores. Nós é que Dr.Marinho Lobo to, o governo ntpponlCO

rido no salão Buhr, os srs.
sofrendo a consequencia do pagamos duplamente. preveniu aos japonezes re-

.

M 'lU' • bloqueio determinado pela in-· Advogado sidentes em paizes estran"
malor attoso J.uai8 e dr. g!aterra. Já deveria bastar esse Espirito 'de cooperação? Es- A,visa aos seus (amígd,s e cll"en-

..

dSaboia Cortes tiveram en- sacrifício. plrlto de amizade? Tudo ,isso é genos que não se evem
,.. tes que transferiu seu escripto- alarmar com os b' t eseJ'o de assegur.ar que, por

'

muito interessante para se es- oa OS r '

• • C t I d rio, nesta cidade, do predio f' t
. Itodo O ,corrente anno será

orno man er a pos ção e crever com literatura oú roman- Emerlch Ruysam' para o antigo
eren es a uma posslve

Pagamentos no exterior? Com ce Na verdade todas as pai t t J ã...

'd' ." a... Hotel Weusersky, hOJ-e Hotel rup Ufa en re o ap o einiCia a a construcção de que margem? O Brasíl está, co- vras desapparecem �m face das
predio' modernos para a mo t�das as nações da .Ameri- cifras. A eloquencia da realida- )araguá,áruaMarechaIDeodoro. os Estados Unidos.

Estação e para o Correio ca do Sul, verifica_ndo que 'es- de nos mostra que em nossas
�

I e' Telegrapho.
ta guerra äelxa vincos profun- relações com a Inglaterra sem- Ouvidos - Náriz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldesdos na vida dos neutros_ Nos- pre fomos collocados no nivel C C ,.,

Isto quer dizer muito. sos mlnereos tinham magnificos de uma subcolonia. Dessa men-
,. LINI A ESPa::.CIALISADA

,I Quer dizer que se com- mercados �a Europa e !1�Asia. talidade é que surge' a crise DR. SA�DALLA, AMIN
; prehende bem agora os

Nosso algodão estava permittin-, intern�cional, que explodiu na
" CONTINUA 'EM,j.OIN'VI·LL.E' "

i
'

ff
.

.

do uma recuperação para a' la- guerra. A mentalidade da Cityserv QOS a e�_t�s, s,. t�e�" ,r�' ,v9W.�' "���s? ,café ,se expandia ére u a revolução ..mundial. .' COßsldtall; 15, de Novembro 580 .....: .�es;: Abdon �apt�sta' .80
;"

'\�?'�':�-;";' '<�'�":\'�,�':" �;"I
�,

...

�'··.A�
,

Entrando depois no pro·
blema mesmo da (egis
laçäo tributarlà, observou
que, emquanto 8. techni
ca moderna" implantada
com o Estado Novo re·

Agente f iscai ag.
gredido a tiros

pio com os Esta,.,-.
dos Unidos e a :

juvenescia a economia e

a administração, a arre

cadsç!lo fiscal permane
eia quast a mesms, Ie·
gada por um passado re

•
I

i,nJoto. Oteu em' segu da
o discurso em que o pre·
sidente Getulio Vargas
Iris'ave que «o'fortaleCl- Rio. - -O sor.' Romero
mento do mercado interoo Estellita, direçtori da Fa
dove constituir objectivo I zenda Nacional, recebeu
cODstante e 86 o pode' do delegado fiscal do Ceará
r,emos attinglr f&f!)rman. o seguinte despacho:
do o syste,ma, tributario, «Conforme telegramma
por um lado, e melhQ, que hoje acabo de receber
randb a rede de t!'ans da collectoria de Canindé,
portes, por outro, ú que o agente fiscal José Ber
cé tempo de reconhe n,ardo Bezerra de Menezes,
cermos e proclamarmc,s na occasião em que estava
o principio segundo o lendo auto de infração la
qual todo imposto que vrado cqntra o commt.>rcian
diUiculta a livre ciroula- te José Pinto Demasceno,
ç&o jnterna das merca- foi por este aggredido a

dorias reilulta anti eco' tiros de revólver, sendo
nomlco e deve aer.abo' attingido na região frontal,
Jido,!!, Da.hl, esclarece o ficando 'em estado gravis
orador, a idea da Coo" simo. E'sta chefia está to
ferencta Nacional de La- mando as providencias ne

gisla�äo Tributaria, que cessarias e informará ii V.

já estava como em ger- exa. do que occorrer. _

me no art. 25' da Con'Sti - Jorge Cavalcanti, delegado
. tuição: «O terr1törJo n'l fiscal'. '

'Ciooal constituirá uma O director" da Fazenda
unidade do póntn de vis.' NacionaT ordenou' a ,abertu
ta alfapdegario,· ecoa0 ra it:nmediata' de inquerito
mico e commefcial.» admini�trativo,_ independen-

. �:E:� çumpr1!llento ,a' te do procedimento policial.

J. S. MACIEL FILHO· Director do «Imparcial», Rio.'

A
Inglaterra

IDSflfufo Rocha Loures
ExclU8i'l1�ment8 par,;, molestias de olhos, ou?Jid08, .

. nar,s e garganta" _

Dispõe de, aparel,hos oS,mais modernos p.ar� ,exam� d�
.'

"sua especialidade. '

'

Richli�.. Rua dó Princípe. ;.Fone, 334. JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fabrica de Latas
para productos seccos e liquidos

AFFONSO MEISTER

Rua Bom Retiro (ant, partie. Eisenhut) JOINVILLE

LATAS com tampas pressão, ,LATAS erigi
naes e com tampas pressão para fermento em pó,
LATAS para: CONSERVAS, CANELLA em pó,
PIMENTA em pô, TINTAS de 1/4, 1/2 1, 2 e

5 kilos, GRAXA de 1/2 e 1 kilo, COLLA FRIA
de 1/2, I, 5 kilos com tampa pressão, BALAS,
CAPE' e para muitos outros productos.

DL LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escrit�rio - Avenida Getulio Vargas
Telefone. 34

PomadaMinancora
E' a pomada ideal!
CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
. IGUAL I

. .

A Farmäcia Cruz,
de Avaré, (S.PauJo)
curou com a cMl·
NANCORA» úlce·
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de JoinvillE', curou com

UMA SÓ 'LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa� de saLl,je e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANT�: - A verdadeira cPomada
MinancoralO nunca existiu a não ser., em suas

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem imitações! Exijam a ,verdadeira MINAN-

'CORA 'em sua laUnha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR,!

E' um produto dos Labor.atorios «MINANCORA,
.

. de JOINVILLE
.

" " ,,� ".,. \,;..' \.: '\, ..

'''' ;"\_, '" .T,

......_._ .. __ .......-r=..

Taxas para as Contas de Depositos
Depos!tos com juros (�ef!1 limite) - 20jo a. a. Depositos. de Aviso Previo (deposito inic:ialDeposítos Populares (íímíte 10:000$) 4 oJo a. a. minimo 1'000$)Depositos Limitados (limite 50:000$) 3 ojo a a.

.

Depositos a Prazo Fixo: Para retiradas mediante prévio aviso:
Por . 6 meses - • • - • -; - - 4 % a. a.
Por 12 meses •••••• - • 50/0 a. a. De 30 d!as. - - ••• - - 3 1/20/0 a. 8.

Depositos com retirada mensal da renda, por meio De 60 días • - - - - • • - 4 1/2 % a. a.
.

de cheque (deposito minimo 1:000$): Letras Premio SAI .

IPor 6 meses - • • • - - - 3 Ij20jo a. a.
.

.

e P pro�orclona •

Por' 12 meses - . • - - • • 4 1/2 % '1. a. �ondições identicas ás de Depositas á Prazo Fixo
O BANCODaBRASIL FAZ TODAS ASOPERAÇOESBA.NCARIAS - DESCONTOS, EMPRESTI.rMOS EM CaNTA CORRENTE GARANTIDA, COBRANÇAS,TRANSFERENCIAS DE FUNDOS, etc.
.' Tem agencias nas seguintes. praças:
pistrito' Federal Minas G�rais Rio Grande do NorteDirecção Geral Araguan Mossor6

Agencia Central Barbacena Natal
Agenda Metropolitana da Ban- Bello Horizonte

deira Carangola
Agencia Metropolitana da Gloria Cataguazes .

Agencia Metropolitana de Ma· Guaxupé
dureira juiz de F6ra

Agencia Metropolitana do Meyer Ponte Nova
Alagoas Teofilo Otoni
Mat"ei6 e Penedo Treis Corações

Uberaba
Uberlandia
Varginha

Piaui
Floriano
Parnaíba
Teresina

Rio de Janeiro
Barra do Pirai
Campos
Itaperuna
Macaé
Niteroi
Nova Iguassú Aracajú
Petropolis Acre - Rio Branco

" Està instalando as seguintes sub-aqencías .

Amazonas - Porto Velho. - çóes, Amargosa, Nazaré, jaco- São Paulo - Sorocaba, Mo·. a· que dispõe de maior sortimento na praça e offerecePará - Santarémç, Marabá, bina, Valença Bomfirn, Conquís- gí dos Cruzes, Itapetínínga, Ava- seus artigos á p-reços vanta]asos.Igarapé Assu. ta, Poções, Rio Novo, Uapira, ré, Santa Cruz do ' Rio Pardo,
Maranhão - :::axias, Pedrei- Alagoinhas e Barreiras. Pirajú, Assis, Paraguassú, Santo

ras, Codó. Espiríto Santo - Colatina. Anastacio, Duarthijl,Marília, Tu-
Piaui - Campo Maior, Pe- Saída Tereza, 'João Pessoa, São pan, Pirajuí, Promissão, Araça-

riperí Piracuruca, Picos, União, Mateus. tuba, Valparaizo, Cafelandia,
O �joaquim Tavora. Go�a,z - Ipamerí, Rio Verde B!ag'�nça, !tapira, Pir�ssunu!1ga, RGANI/MO �.rGO .

Ceara' - Aracati, Iguatú, Ca· e Burítí. . .Límeíra, RIO Claro, sae jose do

I
.

mocím, Crateús, Quixadá, Sena- Mato Grosso - Aquidauana, Rio Pardo, Matão, Novo Horí- m � LKALe I nA D Odor Pompeu. P'?�ta �orã, !res La�oas, Mára· zonte, Monte Aprazível, !\\ir�s-. '" ..

Rio Grande do Norte - caju, Sao LUIZ de Caceres e Po- sol, Nova Granada, Olímpia, , .

Caic6, Assu, xoreu.
.

Orlanda, São Simão, Sertãosi- I . IlfSULTADOS SURPREENDENTES. COM POUCOS VIDROS.
Paraíba - Patos, Alagoa do Minas Gerais - Curvelo, nho, Ituverava, Ribeirão Bonito. I NAS ANEMIAS, DOENÇAS DO PEITO, FRAOUEZA,Monieiro, Itabaína, Guarabira, Montes Claros, Píräpõra, janua- Pederneiras, Barití, São José dos

.

Pernambuco - Car.lIarú, Pal- ria, Arassuai, Carlos Chagas (ex- Campos e Iguape. FALTA DE MEMÓRIA. GRAVIDEZ. DESCALCIF/CAÇAO,
mares, Timbaúba, Goiana, Vit6... Uructi), _FortaJez.a, Pítangui, For. Paraná _ Londrina, Toma.1 CANSAÇO GERAL. CRESCIMENTO, DENTIÇÁ""-__�InJ.ria Limoeiro. Rio Branco, Afo- miga, Sao Domingos do �rat�, zina União da Vitoria Iratí,gados de Ingazeira, Triunfo, Goverpa.dorValHdare�(ex':I�uel. Çor�élio Procopio. ". f 1i·••DlIDIIJ••&1i••I&1.m.�Bom Conselho. ' rlt_da. �IO Doçe,). Almd�es, Sã(i) Santa Catarina d..

Cruzeiro"I_ (,1'
'Alagoas - Viçosa, Palmeira joal d EI Rei, Bicas, Lima Du- e Mafra

dos Indios, União, Sant' Anna arte, Caratinga, Passos,Alfenas,' .

�--__---de Ipanema. Campos Gerais, Ouro fino.' Rio Grande do Sul - San-
Sergipe - Prepriâ, Maroim, ..

F. d l
�

C .to Angelo, josé Bonífacío, San-
Estanda e Anápolis.

Distrito e era - ampo ta Cruz, São Borja, Santa Ma.
Baia - Barrado-Rlo Grande, Grande.

rio, Lageado, Bento Gonçalves,
Caetité, Serrinha, Canavieiras, Rio de Janeiro - Cantaga- Vacaria, Jaguarão, Alegrete, São
Castro Alves, Bom jesus da La- lo, Cabo Frio, Rezende, Bom Gabriel, D. Pedrítor"Cruz Alta,
da, Maracás. Mundo Novo, Len- Jesus de Itabapoama' Quaraí.

Amazonas
Manaus

.Bahia
Bahia (São Salvador)
Feira de Santana
Ilhéus
Itabuna
Jequié •

Joazeiro
Santo Amaro
São Felix

Ceará
Crato
Fortaleza
Sobral

Espirito Santo
'

Cachoeira de Itapemirim
Vitória

Goías
Goiana

Maranhão
São Luiz

Mato Grosso
Campo Grande
Corumbá

-

Cuiabá

Pará
Belem

Paraiba do Norte
Cájazeiras
Campina Grande
jcão Pessoa

Paraná
Curitiba
Jacarésinho
Ponta Grossa

�.

Rio Grande do Sul
Bagé
Cachoeira
Caxias
Livramento
Passo Fundo
Pdohs
Porto'Alegre
Rio Grande
Uruguaiana

Santa Catarina
Blumenau
joinvile
Florianopolis

São Paulo
Araraquara
Barretos
Baurú
Bebedouro
Botucatú
Campinas
Catanduva

-Chavantes
Franca
jaú
Lins
Piracicaba
Presidente Prudente
Ribeirão Preto"
Rio Preto
Santos
São João da Boavista
São Paulo
Taubaté

Sirgipe

Pernambuco
Garanhus
Recife

..

CL\LCl\DOL
,

.
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JL\RL\GUL\ - . .J"L\NTL\ CL\.Tl\RINL\

Lenha picada
fornece a domicilio

laossen BrCla.
Pedidos pelo telepho

ne n. 53, ou na Casa
May & Fischer.

Adoptado oHlcialmente
no Exercito

"I'

vuu'onn nnn nnn

CasaSonis'
....

Casa especialista em roupinhas para crean

ças, arularinhos, linhas, fios, enfeites, rendas,
fitas, botões, etc. Mantem sempre em stock
um bello sortimento de riscos para bordar,

dos mais novos modelos.

Meias de seda para senbores e
senboras ,,,, Melas de mouseline
de pura se·d a, para senhoras,
desde 8$�OO o par. II Sempre no

vidades. '", 56 na CASA SONIS!

ltmOeR. ._BIIE
':HOTEL BECKER

Jaraguá do Sul

Com o seu uso, nota·se em

poucos dias :
1. - O sangue limpo, de im

purezas e bem estar geral.
.

2. - Desapparecimento de e,·
pinhas, Eczemas, Erupções, Fu·
runculos, Coceiras, Feridas bra·
vas, Bôba, etc',

3, - Desapparecimento com

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

--·"••-"»"",",(((��__B mllnifestações syphililica& e de
1RRRRnI1nI�� �� todos os 'incommodos' de fUndo

syphí1itico.

B t Ih �' �lh � fI· d' 5. - O apparelho gastro·intes-

e a os uB 10 as u9' an res :�!! c:�1::�f�d�:�0��t���I�
Rua, Cei. Emilio Jourda'n

. E' o u,Pico Depurativo que
COMP/{A SE qualque,. quantidade. prefe, tem attestados dos Hospitaes, Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-'

r/ndo·se não meno,. de 5,50 em. de la,.gura. de especialistas dos Olhos e da vi& á Estação ferrea. Dispõe de optimas accomoda-
Dyspepsia Syphilitica. ções e' offerece o maximo conforto aos ars. hospedes.Informações nesta redacçlo, ou directamente

Vidros _duplos . Banhos quentes e frios.
.

com o interessado sr. Affonl!o Mei5ter, ea rua Bom
, Retiro - Joinv:1lle.

-

J4 se encontram áY�,n�à con· HYGIENE C0l"iFORTO -I"' PRESTEZA·
tendo o dobr.o do liqUido e cus- •.

�

."
.

,',;
•

p'. .' tando merros 2� % que dois' Lmha de.' OmDlbu� á p��ta,.. .

o reç��_ �idros pequénos; " ..

';",' '"
'. ". - _. 'Propnelano· CarlQs Albus.

,\;;! .

,_��.......:'--"'--'. ����";'�_��f"

FerDlentQ l\tedeiros
Produto de altar qualidade para DOCES,'

BOLOS, TORTAS e quaesquer r

PASTELARIAS

/

Dr. Alcibia"es Martins Fontes
ADVOGADO

Encarrega-se de todo e qualquer serviço relativo
à sua profissão.

.Atende �s "pessôas do interior, que desejarem naturalísar
se, receber e obter subvenções; compra e venda de titulos da
dívi�a pública. Registro de tit�los e diplomas, cobranças, serviços
gerais, perante o Supremo Tribunal Federal e tudo que se rela
cione com estabelecimentos de Ensino secundário ou superior.
Correspondentes em todos os Estados do Brasil

escrit6rio: Av. Graça Aranh .. , 26- 11.0 andar Salas 1107 e 1109.
TE. 42·7842. Edifício D. Pedro II. Rio de janeiro. C. Postal N. 3897

Escritorio de advocacia
D (!.. Marinho Lobo
Diariamente atende-se neste escritorio para servi

ços judiciarias e administrativos. ,

FALA-SE PORTUOUEZ, ITALIAl:'lO eALEMÃO
(Das 7 á' 17 horas)

JARAGUA'
.

Rua Marechal DeodorQ
Provisoriamente antigo Hotel Wensersky

Cure seus males epoupe seu bom dinheiro
,

comprando na

. Pharanacla Nova
de ROBERTO M. HORST,'

Palace Hótel
de M A R TIN S J A R U GA
Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos os quartos e apparramentos, com agua.

cor,.ente quente e f,./a
e'evado,. - Fr/go,./Ilco . Cos/nha de l.a ordem

Salas de amostras pa,.a os ,srs. viaiantes

Automóvel na Estação
"CURITYBA PARANA' BRASIL

\ .

. Banco Agricola
-

8 Comercial
Malriz:Blumenau do BluIDonau Filiaes: Joinvill�,
Rua 15 de Nov. (j D Jarauuá, Hamanla
agencia em Mafra - Correso. nas maiores praç2S do País
Capital autorízado-. • . • 3.QfJO:000$000
Resenas ca.. . . . .. 600:000$000
Depositos e saldos em C/C. 22.000:000$000

faz todas as operações bancarias no País, como cobranças,
descontos· e caução de titillos de exportação e outras ope
rações de credito; passes pa,ra as principaes praças do País,

mediante taxas !1lodicas
\

.

Va. 8a. já abriu uma cCONTA DEPOSITO
POPULAR� no Banco Agricola e Comercial
de Blumenau? Se ainda nllo o fez, procure
imediatamente nossa cSeçllo de Depositos»
que vos dará pronta,mente todas 8S informa
ções desejadas.

I

Além da conta cDeposito Popular» (De.
positos Iniciais a partir de 20$000, subsequen
tes a partir de 5$000. para a qual 810 abo.
Bados juros de 40/0 a/a.. o Banco Agri.
cola e Comercial de Blumenau mantêm ainda
as seguintes cQnts&:
C. C. C Á DISPOSiÇÃO.. .' . . . 2,0 %

C. C. C COM AVISO PREVIa, conforme con-
.

, dições na caderneta. • . . 3,0 %

DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS: . 4,0 %
'. DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses . 4,5 %

,

DEPOSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meses. 5,0 f!/o
Os juros sio pagos .ou capitalizados semestralmente.

FILIAL JARAGUA - Raa Cei. Elilia Jllrdal
.

Caixa Postal D. 65 - End. Telegr. : ..CAIXA,

HORARIO: 'Das 19 á,8,.;1�:j«� J��8 ;131/2 ás 15..
Sabados: Das 10. ás 111/2,.,,, .

"

'.> ,�, :y�
.'

. .
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Pref'i r am ·TllLdaBrahma
A .nova cerveja clara de excellente paladar, typo especial para o verão

·
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..Noite de Baile»

Õ protesaor Carlo�
Sroerlich, a quem a Ufa
confiou a realização de
.seu grandioso filme mu
Bical 'cNoite de Balle»,
teve a feliz Idéa de dar
a Hans S�uewe o ínte
ressante papel de Te
chaíkowsky, o

:

celebre
composítof de musicas
classtces é cuja vida ar-.
tlstlca e amorosa tserviu'
de motivo para a ence

'J18Çäo dessa linda pell-
cula, Stuewe, desde moço
jez·se pianista de coa

certo, profissão q ue lhe
foi muito um para revi
ver agora fi Iígura do
notável musicista russo.

Ern <Noíte de Baile»,
'I'schaíkowsky, numa das
lJl�lhoreB cenas, aparece
"dírlgíndo a sua famosa
Sexta Sinfonia. chamada
8 Patetice. e noutra pas
sagem do filme será vis
ta exécutandllum' trecho

pare plano, escnto em

homenagem 60 seu

gran-Ide amor, Catharina Ale
xandrowaa (Zaraz Lean-

.
der; • embora ,acß.busse I
desposando. Natassje ja-IlOwa _ (MlHlka Boskk),
jovem bailarina, muito
famosa em Moscou. O.
publico está aguardando
com ansíedade a exhíbí -I'
ção desse .maravílhcso I.

�.
artaa da Ufa

na.
<lata de

I'23 do coerente, no eine
Buhr. E' de espenar que
o seu auccesso cunetítua l
um -acontec'mento de

Igrandes proporções.
,

1 ------------

-o estouro da I

,

boiada» I CARLOS MEY
,

Uma coisa é -ínteres-r. _

saute observar aos films

I CASA DE'SECCOS E MOLHADOS
'

em que William :Boyd .' .

'

apparece ínterpretendo] Fazendas, 6hapeos, lb,wde,zas em, gera!, Louças
a tígura de Hapalong Ferragens, Vidros, etc,'

,

Cassidy; elle é sempre Generos Alimenticios "

Intermedio a todos os atiradores, recentemente ins-

herõe äe uma aventura .

de nrlmel Q I·'d d
' .

Dova. '. e primeira ua I a. e criptas neste T. O. para uma reunião t domingo, dia

Por' que? :Eis ahi um .. ,

particular curioBo «Je ser Rua �enjamin Constant -::- Telephone! 5 23 do corrente, ás 9 hora� da manhã no -Salão Buhr.

tratado; Aquella figura
risonha de William Boyd,
aquell� seu olhar· a um

tempo -audacioso e seve·

ro, aqueUa sua muscula
tura possunte, apgntam
n'o, sem duvida alguma,
para os grandes feitos;
E, note.Q_e lIma'coisa, não
é SÓ no c,n,em'a que Boyd
é heróe. Elle tambem o

foi Da realidade, la�bem
� tem sido nf! vida pra
ttca.
Durante a guerra euro-'

pés, servindo como fuzi,
leiro_ naval americauo,
foi fe,rido ém encontros
e teve cerca de dez pro
moç,ões; mais tarde, no
Oeste, como Sargento de
um fortt\ Iuctou ,contra

. os indios e foi citado'por
-actos de bravura.
Logicamente, .8& o po"

pular actor é heróe na

realidade, porque nlo
fazeI,<) tambem nos films?
'Foi pensàndo assim, jus
tamente, que a 'ParaIDount .

'esó'olheu William Boyd
para protagonista dos
firns da serie de Hopalong
Cass!dy, da 'iual cO ES

. TOURO DA BOIADA
qu,e o Cine 9uhr vae apre
sentar nu proxima sema·

Dal dia 27 do corrente é I

um d08 mais emocionan I'teso

eine Bubr

Senhoras! Jovens!
ReguladorSian

.

Para a regularisação de
seu, organismo é preciso
verificar de onde provem
o mal.

Se os seus ovarlos
não se encontram sãos,
o seu estado geral tem
quesesentir, havendo
irregularidades rnens

truaes. corria seiarn :

Menstruação Dolorosa,
Escassa ou Excéssiva!

ReguladorSian
é o .êmedio indicado
para as Senhoras e

Jovens que soffrem

1110 Publ'.·co dessas .perturbaçõßs.,
.L"A Tome o REGULADOR
Communico ao rlistincto SIAN que evita os soffri·

publico, que acabo de ad - mentos da MULHER, e ve·
. . rifique como voltou sua,

,qUlClr,,- por compra, - a co- côr milurat rosada e como

I nhecida I. o brilho dos seus olhos é
.. Olaria differmte.

do snr. Alvino Volkmann,' Distribuidores:

SEndo que, hoje sob mi' ARAUJO F���:�S Bt CIA.

nha direcção, conynuará • _
a fornecer a sua distincta _

faeguezia, telha$.__ e tijolos
d!3 maicr reliistencia e me

lhor acabamento.
Retorcida, fevereiro 1941 ..

Geronymo Trentini.

:;·':.'1;

Prefiram a fartinha [abeícada fle10
I HO '.IDIN'YI:LIE·H

TIRO DE GUERRA 40�
o sr. Prefeito Municipal,

Peninsula Iberica var
rida- por vlolenfissimo

cyc:.lone
Londres, 17 - A Pe-I foi atirado da ponte entre

ninsula lberica foi· assola- São Sebastião e Bilbau e
da no fim da semana pas tres carros cahirsrn no rio.
sada pela mais violenta Em São Sebastião, lrun,
tempestade de que se tem Pamplona, Santander etc.
noticia nos últimos 18 an es estragos foram snormes.
nos. Em varias pontos o

vento attingiu a força e a Lisboa, 19 (A. N.) - O
velocidade de cyclone e, em numere de mortos no fu -

Lisboa registraram-se 80
I
racão de sabbado passado

milhas por hora ao passo ascende 'de 600. alem de
que em Cintra foi attingi milhares de feridos, �Toda
do o record de 125 milhas à zona do perto de Lis-

. no auge da 'tempestade. boa apresenta aspecto de-
Na Hespanha um trem selador.

Paéto de não agressão entre
a

.
Turquia e a Bulgaria

Berna, 17 (R.) � Segun· pela concretização do pa
do noticias divulgadas hoje cto de não aggressão fir
pela agencia allernã eD, mado entre ambos os pai
N. B.» e procedentes de zes, o embaixador realçou
Sophia, a Bulgaria e a Tur- no seu discurso a satisfá
quis concluir am hoje um çpo do povo allernão pelo
pacto de não-aggressão. r xite das negociações, que

.

" .. afastou a tensão observa-
Anksra, 20 (T. (J. agen I da nos Balkans..

cia aJlemã) - ,O ernbaixa-
.

[dor allernão nesta capital
.

Franz von Papen horne C .-� d
nageou o ministro pleni oDstruc�o e

potenciado bulgaro Kir off. base's navaes
A' recepção compareceram
altas personaliríades do go

vér'10 d.a Turqu,ia. e � subt
sec! etano do Mll11stenc co
Exterior da TUI quia.

Congratulando se com
os' povos búlgaro e turco

Washington,14 (A.P.) -
O Departamento da Mari
nha fechou contractos, na

Irnportancia de cerca de
vinte milhões de dollares,
para a construcção de ba
ses avançadas de defeza na

Guyana ingleza, em Trini
dad -e na Terra Nova.

NovalYork, 18 (T. 0)
Pela primeira vez na his
toria da Terra Nova, a,

I
mais antiga colonia ingte
za, foi içada em seu solo
a bände ira des Estados
Unidos, na base cedida á
América do Norte.

convoca por nosso

AVISO
Em vista 8. verUicaçlo,

de pessoas inescrúpulo
S8S; mediante autorias
ções falsificadas, terem

�oe�������s ceO:�:: n�� Antes das refeições?
me, previno ás cspas �� � � � Um calice de Marc� Trago'commerciaes que for· I.... a uardente
neçam mercarlórias em

.

meu nome sómente -em ..------••-----------••
C8S0 qllé pessoalmente
tenha dadó a nece8saria
autorlsaçäo.
jaraguá, 20 2 41.

Celeste Ropelato.

Despedida
Guilherme Pradi e senho'

ra, vêm, 'por int�rmedio da
presentt, despe�ir-se das
pessoas de Suas relações e
amizade. na impossibilida.,
de de fazel·o pessoalmente.
Transferem sua residen·

cia para Arapongas, no
Norte do Paraná, onde fi·
carão á disposição de,.seus
,amigos ·e ".offerecem seus

'pf,estimd� . .tg�á��1-:-2�11� .-;-:. --••-----_-_---_.

;j;. ,'�.:'ú.' ';,;�"ilii;t :�,,;.,: '<·�'>·J.i�:<· ;,:;, .. 'i;,

.

"'c :.t .', ..,.. ,:'

-

, (atlemães)

As melhores .. Resisistencia

. Elegancia .. Durabilida,de

BICYCLETAS usadas desde 100$000
. BICYC;:LETAS novas, á vista..400$000,

,

á prestações 450$000

Preços baratissimos Jamais constatados

Visitem,
sem cqmpromisso, a
LOja de Bicycletos de·

Bombai'dêado o
Canal de·Suez

Stockholmo, 19 (T. O,)
- Comm:.!nicou se honlem
officialmente, 'em Londres,
'a noticia de que o Canal
de Suez havia sido bom·
bordeado. tendo se dado
tarr.bem o signal de alarme
aereo em outra região do
Baixo Egypt\).

Pharmacia de Plantão

Esf:irá de plantão ama·

nhã a Pharmacia Estrela

Hildebrando A. �lGomes,
Solicitadór

provisionado pelo Tribunal -de Apelação, registro n. 236, e 'devi
damente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de
S. Catharina, com escritorio em jARAGUÁ, onde paga os devi- •

dos impostos de SOLICITADOR DE CAUSAS, oferece os ser

viços compativeis com sua profiss�o a quem deles precisar .

FEBRES
(Sezões, Malária, Impaludismos,
I�· •

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente. com

"Capsulas AntisezoDJcas
'. Mjàancora"

Em todas as boa� farmácias'

E' um produto dos Laboratórios MINANéORA
Joinvile. - S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo _-- Je � 22 - 2 - 1941
J ��=-==�����������.

I ReuinatilDl
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.

.

Dores
'

o
'.

.

de Santa Catarina
- a-

nas Juntas t Secretaria de- Segurança publica Dando solução definiti ccaquístamos. no sector po-
�a á questão da siderurgia, lítico. .

ESSEN-CIA Deleçaocia de Policia de ecaba o Governo de auto- As nossas estradas de ferro

PAS .J,' rizar a constituição da serão reapparelhadas, os

Ed-t I
SOS araçaua Companhia Siderúrgica Na- trilhos se alongarão em di..

I a
I
A SIFILIS traz graves PORTARIA N., 5

cional, que terá a/ seu éar- recção a novas regiões da

Artur Mueller, Escrivão Imposto de lndustrias consequencias.
go a construcção e explo- territorie nacional, navio'

e Ofieíal do Registro Civil e Profições Previna-se tomando alzuns B
.

d I do.d 1·· d ração da usina de Volta serão construidos em nos-

do 1. distrito da Comarca
vidros d" maravjJho�a Paulino }'-,atal onm, e ega o ne po reia o Redonda. A companhia de- sos estaleiros. A producçãn

de [araguã, Estado de San. De ordem do sr. Co- Essencia Passos município de jaraguä, Estado de Santa Catarina, verá ser incorporada den' circulará e o .consumo. gra�

ta Catarina, Brasil. letor, torno publico que Elixir Depurativo e Tónico no use de suas atribuições, e
.

tro de braves dias e os ças á elevação do nível de

Faz saber que. com.p.are' no decorrer do presente A d d Considerando que o decreto n . 26, de 1 de seus trabrlhos proseguirão vida dos brasileiros, �res'"
sons esappare- id á

..

ceram em cartono exibindo mês de Fevereiro arre- cem e sua saude será fevereiro de 1941 o autorlsa a fixar os locais de rapt amente, de forma a cer ausplctosamente,

os documentos exigidos d it C 'I. perfeita! d· d que a usina esteja traba Na presente etapa da ci ..

pela lei afim de se habili- ca. a-se nes � o eto:la, Es embar9u� e desembarque os passageiros os lhando no segundo semas: vilização humana o poder

tarem para casar se : o Imposto acima, relativo sencia PaSSOS autos ônibus ; �
•

tre de 1943. Os terrenos das nações se mede pela

Edital n. 1.180 ao 1.0 semestre do exer-'
Purifica o sangue e ESTABELECE para todos os Autos-Ombus escolhidos na localidade de sua producção de terro.

Alvim Hornburg e Her. cicio em curso.
'fortifica.

Óue transitarem por esta cidade, como «PONTO Volta Redonda para loca- Produzindo-ferro e aço em

th H
Senhoras! Tornem I" d V It R d d f

•

aoge.
.

Os contribuintes que E CHEGADA E SAÍDA�, o lado direito da, IZ2Ção a usina já e.stão .o!! .e on a orja o Bra-

Ele, solteiro, alfaiate, nas. deixarem de efetuar o
seu sangue f o r t e e

RUA CEL EMILIO CARLOS JOURDAN no
sendo 8dapta�os � . �mda sd .os Instrumentos de s&ll'

eido em Blumeaau, no dia
puro, e seus filhos .

..
.

.' este mez terao inICIO os malar grandeza.

22 de abril de 1919. do" pagamento. no citado serão saudaveis ! trecho compreendIdo entre os Hoteis Becker e trabalhos para xa construo

miciliado e residente no praso, poderão satisfa- A' venda em todas as Oro- Central.' cção dos edifibias neces

distrito de 'Rio do Test<?, zel-os no mês de Março E' U�r��;D���a�� LIXo
Aos ônibus que eplbarcarem ou desernbar- 'sarios.

Pharmacia de Plantão

. Comarca de Blumenau, fl: com a multa de 20 / BORATORIO SIA:No carem passageiros em qualquer outro local, será. O plano elaborado prevê Estará de plantão ama'

lho de Carl Hornburg ede.
o o. Dis.t. ,.\ raujo Freitas& C." Rio impacta a multa de 200$000 paga oela Empreza

EI construcção etyl. Volta Re- nhã a Phar.naela Estrela

Emilíe Fischer Hornburg. Findo 0S aludidos pra- �".
" � -' donda de uma Cidade ope-

Ela. solteira, domestica, SOS, serão estraidas as
proprietário ou po�sUldor do v�1"c�10 e cassaçao r,aria para, uma população '-----,.-------

n�scida e� Blumenau, no certidões de dividas pa- .�1"'l�,
da carta do �otonsta que o dirigir. oe 20.009 habitantes, 'do

dia 7 de Julho de 1918 do ti' b �;;�"* .
Publique-se e cumpra-se II tada de todo conforto mo- Dara

miciliada e residente �st� ra er. ogar a co rança
'''::" r�

dist.lto no lugar RI.o da executiva.
,

� ',Delegada de Policia de [arsguã. aos 20 de der
..no.. t 6-

..
.. d f

.

d 1"41
. fi. usma era uma capa- 'SENT'IR SE

Luz, filha de Adolfo Hoge Coletoria de Rendas
e ever�tro e ':J •• •

cidade de producção de .'
.

.

'

' ..

e de Paulina Reinke Hoge. Estaduais de Jaragua, em
Pauhdo Natal Bonin, 335.000 toneladas annuaes r

Jaragu.á, .17-2-1941. 1.0 de Fevereiro de 1941. . Delegado de policia. de' productos acabados: BE'M
Editai n. 1.181 O.

_

.

trilhos e accessorios, cha- ..
'

.-••

Gustavo Strelow e Eli
escnvao : pas finas e ml"dias, perfis

sabetha Guenther.
. Heleodoro Borges DA I'flNSTRIJAÇA�O PORTARIA N. 6 medios· e 'pesados, verga·

Ele, solteiro, lavrador, Fd- 1 d
Ihões, folhas de f1andres,

.

nascido neste distrito, no Ita e primei Paulino Natal Banin, delegado de policia do etc. As consequenciaes do

dia �6.�e Feverei.'ode 1918, ra praça e arrema.. Ja�eiro,. município de Jaraguá, EstadJ de Santa Catarina, funccionamento da grande·

dom.lctl!ado e reSIdente. nes' tario Feverelll'o, Março no uso de suas abibuições e .

siderurgia em nosso paiz

.te dlstQto no lugar RJO do .
3' . C ·d· d'

'

I t·b· d não precizl1m ser repetidas.

Serro sendo fflho legitimo O Cldadäo Erico Bl08 Mezes de calor suffocante. onsl aran O que o regu amen o alxa o O Brasil inicia uma nova

de Ricardo Strelow e de feldt, Juiz de Paz em Tire uns dias dos seus com o decreto n. 2, de 2 de fevereiro de 1938 éra pm sua vida de nação

Maria Sdl Strelow.
Exercício !�O cargo de gra�d.es affaze!es e dê. um preve, e autorisa a executar as exigencias abaixo, independente. pois li usina

Ela, solteira, domestica. Juiz de DIAeitQ da Co- passeIO a, Sao FranCISco, determina . de�Volta Redonda vae com·

nascida neste distrito mo
marca.. de Jaraguá. Esta- hospedando·se no I-F· PONTO tr\E ESTACIO- pletar no terreno eco·no·

,. ..
' do de Santa Catarina Hofel Cent.. I .' Ixar como « LI .

•

��am�ci?i�d;Ul�O �esiJ91�, Brasil, na Formá da let'- .

a NAMENTO» para os automoveis de passageiros
rtlleo a independencia que

neste distrito no lu�ar eRi� etc:
'

. ��rr�os areJa�?s,. bem e aluguel, o lado da estação ferro-viaria desta ci·

do Serro, sendo filha legi, Faço Sab�r aos que o· Ipns
a � os. - lanamente dade;

. ,

tima de Gllilherme Guen. presente edItal de prlmeir elxes OU II - Quaesquer veículos somente poderão DESPERTE A BIUSl
ther e d� An KI praça e arremataçäo com C

. ...,! t'
.

d t
- f

."

DO SI:'U f
G

.

hpr
... a emann

o prazo de trinta (30) dias amorao es aCIOnar nas .portas .

a es açao erroVlana o .'

... f{" I.GADO
J:��g�á, 17-1-1941. virem ou düle con�eci, Patco para Automoveis. tempo nec�ssano para embarque Ol� desembarque IemCaIomelélllos-lSaltanl.

Edital n. 1.182 mento tiverem, que fmdo de passagdfos ou cargas; Cama Disposto Para 1...

Hdmuth Rahn e Adelia
esse prazo häo de 'ser III - Com exepção ao quadro da estação I

S'."J "gnllo deve d...rramar. dlu!Jt,.

Gruetzmacher.
'

arr�m:tadoS Pior lquem ferro.viaria é proíbido na Avenida Getulio Var� I �,:'�'\ni)5 ":.t;f.��:���e"r�J!::e��t:.Il�
Ele . solteiro lavrador

malS er e ma or ance t' d t
. 'd

'

I t iJhnento. não são digeridos e apodre-

'dt .
'.. • offerecer no dia 22 de gas, encos ar a pare e razelra ú VCICU o con ra

.
cem. 00 ga,,,,, in,:ha", " e"tomago.

na5CI O neste dIstrito no
' ,

.
o

.

d I t t" I t
SobT�\"'" 11 prisão do; vc-ntre. Voe"

d ..la 8 de abr'll de 1915',. �o' março proxtmo vmdouro, as gUIas o .ca çamen o..perpen ICI,l armen e, pa.ra �enteose abatido e como Que enven...

udt
nnd.,. Tudo é a.mà1VO e a vida é um

miciliado e residente neste
o oorrente df.O, às 10 omar Oll deixar a respehva carga, se o propne· nlartyri,,:

-

-

. hor"s á'" POI't"'s do Edl' t·
- " ·d d I·

,. I
Uma RJmp!"" evacuaçio nao tocará

distrito no lugar Rio da .

<h, <>, • u ano nao es'Hv'er mUnI o . a Icen�a' especta; , ... ;,,,�"a. Nado .l'� como as f"-!00sao

Luz, sendo filho legitimo
timo do Forum, destl1 co- IV - Na Avenida Getulio Vargas e Rua ����'�����I�·�!t:."��!.n,F����:;

d C '1' R h d
.. marca cs bens penhora.

.
.

/.,.,A I:!S • •• •

' l:vrell)Pnt� es".. htro de b,h•• e V('cl!

e ar os a n e e Emilla d
J 'Id W II

,. CON'rOS DOL ._,,� PreSidente Epltaclo Pessoa e ale seus cruzamen- ,ente-s. dtSP"'YJ para tudo. Não ca�l.

Siewert R hn
os li a o ert, na DE AMOR

.

,

. • I, -

.um d�mno: SO.O Bua."" e eo.n_tudo Sill)

Ela. soltei;a, domestica, ação f:lx€cutiva
o
que lhe ��;�O:URAS' tos ��m a. rua Dr. P. �ranken, ,OS veIculos nao ��:;:i�����:'���g;:�I��':a�c1t�

nascida neste distrito. no
move neß,te JUIZO José CiNEMA

pod ...rao parar contra,mao e nem fazer manobras lmii"ç,ies. Preço 8�;00(l.

dia 4 de abril de 1321, do" Koch Jun:Ol"� li saber:, nas esqUInéls.
miciliada e residente neste 1. - .Um terr·eno SIto BeLl EZA V - Em qual:1uer esquida é, vedado parar

'

d. t ·t I R" d
nesta. md8de á Rua CO· RA{)IO , I

'1 • - Ne'g6cios na Copi-
IS rt o no Ilgar lO a

r n 1 P
'.

G d F IGU;:UNOS o VeICI:l o a menos de 5 metwS da. mtersecçao tal Federal
Luz �endo filha legitima

o e rocúplO ornes e d
.

h .

"

.

de 'Otto Gruet h' 01Iveira, faz6ndo frente TRfCOT o alm amento das gUias, .

de Augusta D{e���ru�z� na mesma Rua, travessäo GYMNAS rICA
2.

Qualquer illfr�tor desta po�taria será punido Info�maçõ�s so?re R mar-

macher.
dos fundos com 8 linha 14m �fI!JIIlJ_fN'l..' � com a multa prevIsta 110 art. 222, do decreto c�a. d... pr��essos en:t 2n-

Jaraguá,18-2-1941.
S.P. - .R.G.,com25me- - acima citado,

'

_

d�m�nto nos Reparhçoes

.
troe, na, frente e -25 nos

-::::::- --

�'J D _ "
.

.

..
'" .

' d f .. Pubhc�s: .

. Ed!tal n. 1.183 fundos, extremando de
n '" IGnRRn" .

elegacla de Pohcla d .... Jaragua, 20 e e

J Escntono de Informações

.
Jean E!chenberger 'e Ly um lado com terras de

H
«1.. lJI JH ." Vfreno de 1941. .' I

por Corrr.spondên:ia Cai

dIa Verbme!1. . o

Thomaz Ce7.ar e de outro ��. Paulino Natal Bonin, . ,x� Postal,. 15 (Lapa) -

El�. s,ol-te1To� r::lectrJclst�, lado com as de Angelo Delegado de policia, RIO de J_�nelro..

nascld� na SUlssa. no dIa Piazera, com a, areu de
-::--:--------------....:.....:...,...----

3� �� Julho d� 1916, do' 1.400,metros, quadrados, ft]l§IlIIf2IliIllllillllil �Lil�[§jIi1[ilfiilillll Todos preferem o ,aperitivo

�lcIl!ad� e reSidente nest,e edificado com uma casa,' III
.

III � 1X1'

dlstr-sto a estrada.ltapocu, qU.e foi avaliado em Rs III
00 �_ MARCA. .;'T R 1l GO"

se_ndo filho legitimo de Otto 5:000$000.
.

Iii
/' [Xl

Elchenbe:ger e de Lydia cujo bens' constantes

�
•

t EI' t
� por que é o melhor!

Buh1f�r EIC'�l;"Oberger. ..
do buto de avaliação e II]

O D�'UD C O S
I

·111'· .

Ei�, solteIra,
. odO�ts�lca, auto de Pßohora de folhas, III

.

e C r.. 1 C o S II) geposltarlO: João 0·, Mueller i Rua Marechal Deodoro

n�sclda
.

nest� dIstrito. 110 dei!:jtes fi utos da referida lIJ iii
---.-----------..;...-----.;...;_.....I

dl�.� de abnl �e 1923, ,do- fição executiva, sâo leve� li1 .

---"---------------------

mlclhad� e r,esldHnte á. es" dos em primeira praça !AI
iii

U':���tim�a���.ujösSt�de�bt��� �: �n:��f��!�cÇaä�e �:f� ti .

ü U\ N IVE RSA L" IJ masio Parthenon
.

Para,na'ansa
e .�e . EmI�la • Ana Maria v�lor tatal de 5:000$000(ii" " III
WI�.st V�I bmen. .' (cm.co contDs de reifl). iii li) (sob speção federal permanente)

Jaragu�, 19-2-1941. ASSIm serão .os referidus, III
..

para illuminar seu lar, sitio,. fazenda, et... [Xj Diretor: Dr, Luiz Anibal Ca'lderari
.

Ed!tal D. 1.184, .

bens arrematados por lXIiIXl
... �

.F_ledertco Tüdt e Sofia quem mais der e maior
calXl

.

Funccio_nar seu radio, lillil Rua Com, Araujo n 176 - CURITIBA ._:_ 'Paraná

Kienen.
.

lance ,üÍerecBf, no<dia, carregar bate" d t 1 d· I
E

Ele, soltem;" laovraqor, na hora e

;lo.cal 8.Cimoa.
man .

nas e ao omove. ra lO, etc. stão em pleno funcionamento as aulas de

tural des�e dlstrtto� :q.asCi 0i(j�ados. püden.<;lo. üs·
admissão á 1 a .. serie do Curso, Fund�mental

do no
.

dIa .1�. de Julho de mesmos Herem ex�mina. TOES'
Nos mezes de DeZémbro e Janeiro ad aulas deste

1914, domlcdl�do. e resi dos por quem interesse A't. CI.lrSO são GRATUITAS. E
.

dente nestf, ,dtstrlto á e�- tiver,. á Rua Coronel Pro· MODE
,. ,

trl:i�� Itapo,cu Hans.a" e filho copio Gomes de Oliveira, ' LOS Faculdade de Comercio do Paraá

.legItimo de FranCISco Todt nesta eidade, onde. Eie
(ESCOLA REMINGTON) .

e de Ana �erch Todt. ,Bcham Il)cali8sdos os re. com fiscalisada pelo Governo fe.deral

Ela, soltelt3,
_ d�mestica. �eridf}B bew'. E para que I capa"-llOdade de ·.CURSOS: Propedel.ltico, Perito Conta�or e Au- t-

n.atural deoste distnto, nas cb.ege ao conhecimento
.. ·1· d

clda (ia dia 18. �� fevereiro do publico, mandel PS$ 1100 450
Xl lar e comércio. Internato e ExternatO.

d� 1 ... 14, ,doml?lhada e re sar o presente edital que
til w�tts

slde�te nesfa CIdade de Ja serà a.fixa.do no Iuga!' de 6 11 110 1"'0
r.agua, e\ sendo filha ·legi- costume e publit:!sdo pe- 121� .,

"

.

, II

t1l:na_ de João e de· Emitia la imprElDSa local. Dado iii'
.

volts'
Kienen.

_,;
e passado neata cidade ISS

Jaragua, 19-2-1941 de J'iMguá, aos dezeno, DiJ
E pala. que chegue ao ve diag dQ mez de feve.

ca

ca!1heclmento de t�dos pas· reiw de ano de mil nó. I§J
seI o pre.sente edIt.a' que veceotos e q'Jarentà e �
será publlcadto J?fla tmpren uin. Eu,-Ney Franco' es-' �
fa e .em car OrlO onde .s�- crjv.�o o· subscrevI: As ' f§I
J á �flxa�o durante 15 d!as, 8i�ado) Erlco Blösfelt _ IXI

S! alguem sOllber .cJe Im JUIZ dEl Paz em exercicioo
IXI

I

�edlmentos acuse os para 'Est� conforlJle. o 9,riginal, III
fIOS lega�s. do que dou fé

. III
, .

A?tur Mu�ller Jaràguá· 19 d f iii
·: �

..
)Cr.Ivllo Distrital e Ofi, tO de

' a avelei·
IXI

± elal do H 'g' _. C··I·
1941. &XI

'iI ?" �J'
e IS�ro 1VI. O eS,cr!v110: .

N�r F�aIlco 1illlllilliJ1IIfiillllJIII
'.��;:�;'t,· :;-,·->::��f...,:;r,r, �1� .ú��:. �..

/

ReglsfroCivil

• ter

AS'P:ECTO
SAUDAVEI.;

peçã auxilio do
TONICO BAYER

. que enri:quece o ;,

sangue e forti4., :

ca o organismo•.
Vendido' o

eID vicfr_os �B.

"edo.s �R
tamanhos R

. Tonif'que-se com
(

J

A.s CR.E,ANÇAS QUEREM

PROTE'CÇÃO
.

Peçam demonstrações aos Distrib""idores:

Carlos�oepckeS.A,
�Matriz: FLORIANOPOLIS .

Filiaes: B{..UMENAU. JOlNvlLLE, CRUZEIRO, LAGUNA,
SÃO FRANCISCO - Mostrua:rio em TUBARÃO

, � .

Ellas precisa-m<de
Kolynos. Limpa seus

den tes melhor e com

segurança e des.tróe
os gérmes Qu'e a·.ta
cam os dentes e cau..

sam a cárie.

Endeteço teJegraphico: cHOEPCKE,

oi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os Estados do Ceará, Industeíal em 1038,1939
Rio Grande do Norte� foi calculado em 945.000
Parafbe. Pernambuco, contos, sendo que sómen·
Alagôas, Sergipe e Baía, ts Pernanbuco contribuiu

abrangendo 10.99'/. da com 450.000. .

ãrea total do pais, ou ae- O COOSOlOO de energia
[sm, 935,678 quilômetros elétrica atinge.8 eêeea

quadrados, constituem a de 80 mil Kws .• dos quaís
região géo-economtea do 22.738 Kws. de origem
Nordeste. A população ätdraulíce e 56626 Kws.

qne em 1823, era de ..... de origem térmica.

1.795.382 habitantes, em Os transportes, embora
1938 somava 13,436.725. precäríos, estão tomando
A população maís densa räpído desenvolvimento.
no litoral e na zona da Em 1937 havia 6.141 qui ..
mata. vai rareando A pro. lômetros de via, férrea e

porção que se avança 36.900 quílometros de ro

para o 'sertão. dovías, algumas das quais
,

A regíão dispõe de 198 excelentes e construidal

hospitais. com 1O.5761ei. de acôrdo
'

com um pla
tos. no da Inspetoria doe Obra.

,

A agricultura do Nor- Contra as Sêcas. O n11-
deste atravessa atualmen. mero de veículos a mo

te uma fase de transtção, tor existentes na regíão
pois os novos métodos em 1938 era de 17.142,
de cultura recentemente O porto maís importante
introduzidos estão dando é Recite, entreposto das

notäveís resultados. A importações e exporta ..

Em beneficio CALCEBIN.Á. produção vegetal que em ções regionais.
1938 atingiu 1.974330 con- O comércio de cabota ..

de 'odo's o lOllCO POR EXCEllEICIA tos, é bastante variada, gem dos estados que com-

o sr. Antonio Correa da Silva
incluindo muitos produ- põem a regtão géo-eeo ..

conceituado negociante em Sã� I SaUde'. das creanças tos: cana de açúcar, all
nömtca do Nordeste,'

Sebastião, enthusiasmado com A CALCEHINA I godAo, mandioca, milho, bem desenvolvido. Impor ..
os optimos resulhtos colhidos contem to- Ieííã f t N taram 1357 454 ecntoe
com o uso do' PEITORAL DE dos os saes neeessarios e

indis.1
Ja.O, umo, e c. a pro- .

ANGICO PELOTENSE,dignou. pens_!lves ao organismo em for. dução extrativa figuram, e,exportaram 940.732 con ..

se enviar ao depositario geral o maç�o das creanças,
. .

com destaque, a esra de tos, em 1939.
seguinte attestado:

AlImenta o �e.rebro, forttficaos carnaúba e 8 semente ----

Requerlmentos despachados
'

Attesto, em beneficio de todos, muscolos, calcífíca o� oss�s e os de oítíclca
,

,

que tenho, usado e com ,o me-
dentes e saneia os íntestínos.

•

Mês de Fevereiro _ Dia 13
Ihor resultado possivel, o pode- As creanç� que tomam CAL· A produçAo antmel.ex.
roso PEITORAL DE ANGICO CE�INA sao fortes, alegres eluído O leite, subiu fim

2.702 - Otavio Chiuluainsky - Como requer. PfLOTENSE, formula do habil resistentes. 1937 8 283,319 contos. Amparado pelo gover ..

2,765 r: Paulo Neitzel - Como requer. p�arma�eutico Snr. Domingos da D.ae CALÇEH�NA aos !OSSOS A re iAo é muito rica no o velho cantor

2,,774 Anselmo Rocha _ Como requer
Silva Pinto, e preparado na. a-

filhos e fl<:arels tranqutlos. ig sertaneJ·o
'

. D'14' creditada drogaria do sr. Eduar. Nas Pharmaclas. em m nerais, embora a

7 " V'ld . IMa . , C
jo Candido Sequeira, dePelotas,' respectiva exploraçfío O 'd t d R

2. 5� -

,

� eVIDO edelro8 - omo requer. � !!!!!!!!!.-----

II c0!1tra constipações, tosses, bron. ainda esteja em começo. . pre�1 en e a e�u"
2.766 - Henrique Pedri - Como requer. III .. I chlte, etc.; e por estar satisfei • ...-, ....

No entanto cabe ass in _

blIca asslgnou decreto lef,

2712 _ Chiodini & Mo�roch _ Como repuer" A maior descoberta tissimo com. a cura tã� prompta FeridaslI' t 61
.

8: aposentan.do com os ven·

2773 _ Paulo Mielke _ Como re uer II I h III por este efflcaz remedlO, façoà'
' ar que o pe r eo Jorrou Elmentos mtegraes, Catulct

2'775 Alma B t F
q. pa'ra a m u er l'resentedeclaração,assignando.a.! Golpesl pelaprimeiravez noBra- da Paixão Cearense no

,

',- aggens 08S - aça-8e·a aver- I III D. Pedrito. Q • d ., sil no Secôncavo Baiand '

'
•

'baçäo requerida. " FLUXn Antonio Correa da Silva.
ue.ma uras i

e 1939 T bê
. .( c�rgo.que, ex�rc� no MI·

� Dia 15 I'
Vt"

'II
Confirmo estes attestados. Dr. BI'

am m Ja. se ntsterlO' dtl Vlaçao.

2.764 _ Thomaz Freut _ Como requer SEDAT'IWA E. L. Fe�reira de Araujo (Firma a sarno Ad9lscoôbriU petroleo em 'O referido acto está pre"

2 770 C 1 M C
.

II
'

�...

I
reconheCIda).

G
ag 8B. cedido dos seguintes con"

.
- ar os sy - orno· requer. I O REGULADOR VIEIRA I Licença N. 511 de 26de Mar· arbazza O valor da produçAo .

.

2.771 - José Albus - Como requer. _' ço de 1906
' ,slderan�os .

,

,

Dia 18 III A mulher nao soffre- III Deposito geral' Laboratorio Pei· E' O Assistente Caseiro
Conslder!1ndo que Catu·

2.778 - Emilio Lachmann - Como requer. � rá dôres II torai de Angic� Pelote�se , Infalivel! Vitamina para a
lo da Paixão. Cea!ense,

, 2.709 - JoAo Tos1n1 - Concedo a licença III AI' i 1-' "I Pelotas, RIO G. do Sul As mães previdentes
pela sua obra hterana co·

solicitada de acôrdo com a letra cS:. do art. 75 � ,I_va as co lcas ,II V!'!nde·se em toda a parte. não deixam de ter em
cura rapida do nhecida e apreciada em to-

do Est atuto dos funcionArias públicos _ Designo I utermas em 2 horas III seu lar O remedia in- racbitismo do. paiz, tem contrib�ido
o sr. Giovani Vian, para responder pelo expedten. I

Emprega se com vanta'lll
'

Um passeio a dispensavel para o mo'
efflc:,azmente para a dlvul·

te dd Intendenc1a durante .0 impedimento do licen, gem para combater as
Si F

mento imprevisto!
Berlim, 15 (H.) - 'Um gaçaa de nosso folk-IQf.e,

ciado. ,.
_., II Flôres,Brancas, ColiGas II'

O
- ranelsco Ter O"ßals-amo OAR.�� m.e�ico allemão, c�efe de torn�ndo se no çoncenso

Secretaria da Prefeitura Munic ipöl JaraguA, '
Uterinas. Menstru e a' N t d' d I BAZZA' em 'sua casa

clmlca num hospital de geJ,"aI, o poeta popular na-

1� de fevereiro de 1941. ' III pós o parto. II
es e� las _e ca or,

.

um
é tér o socorro ime'

Bonn, acaba de descobrir cional.

Renato Sans Secretário E) poderoso calmante e
pa�se.o a. �p !rancIS�d1

diato para qualquer fe'
uma vitaminA Que permitle Considerando que, por

,

III Regulador por excel�n III �rp passeIo a rala, ca VI a. a cura do rachitismo em esse motivo e tambem por

, . eia.fLUXO SEDATINA
e melhorll? F_alta uf!l bom rimento ou queima- �m m�z, quando o doente se achar em idade avan·

.

Aviso ao cOlDercio III pela Sua comprovada II Hotel. Nao hesite �ura. E' o Socorro. e medIcado eni tempo e çada, merece o' amparo, do

, , II
eficacia é receitada' por I

,HOTEL CENTR.,L rovidenciaI! em tres mezes, quando se poder publico, do' qual é

da zona rural I mais del0.000 medicos.1 Quartos-ventilados e are. ��TSt.�� ;:�d��oAf� ,trata de molestia antiga. servidor, não possuindo

III f·LUXO SEDATINA,'
. L b

outros recursos de sub-

De ordem do sr. Prefeito Municipal, e,' de encontra'se' em toda ,II JpaEdloXsE'S-ouDCiaAriMamAeR'"AJeO: a oratoria SIAN. sistencia afóra os' que e-
Distribuidores:

acôrdo com o entendimento havido com o sr. iii parte. III Pateo para
ARAUJO FREITAS&CIA. Umbustodochan.. x_e_r_ce_. _

Presidente da Associação Comercial, aviso ao srs. X---�------)C
. Automoveis.

'

Rio. celler Oswaldo

Comerciantes da' zona· rural, que o fechamento
.._ .� Aranha

dos seus estabelecimentos poderá, até posterior
deliberação, ser feito ás 20 horas. Quanto as de.
mais determinações do Decreto deverão ser cum·

, peidas rigorosamente. .

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
30 de Janeiro de 1941. '

'

Renato Sans, Secretario.
'

mm
'

,

' '.
.

, Rio, 15 - O ministro

E!!I,••,•••••,•••,.,.,.,.,.,.,.,•••,.,.í•••,•••••,.,.,.,."'.'.'I1:�...ul·.' José Roberto �e Macedo

Ad'o' Ia':r' s''ch'w'arz·:· �1��ft;�!:�!fij:j:
mUnIcipal de Alegrete, no

, Rio grande do Sul, o se·

Endereço teleg. ((�OLARJ) Caixa postal, 32 guinte tele�ramma:
«Tenho vivo' praZ6r em

S. Praacisco do Su I _ Sfa. Cafbar.-na
communicar a v. s. que um

grupo de amigos do sr.

Oswaldo Aranha, funccio·
narios .do Itamaraty, festê·
jando hoje seu ànniversa·
rio natalício, resolveu ad'
quirir um magnificô busto
do eminente chanceller bra·
sileiro, obra do fallecido
esculptor Bertassoni, afim
de offerecel.o a sua pros
pera e acolhedora cidade
natal. O busto do sr. Os
waldo Aranha. será enviá·
do a v. s. dentro de pou:
cos dias. Cordiaes cumpri·
mentos».

Portaria D. 80
o Tenente Leonidas Cabral Herbstér, Prefei

to do Municipio de jaraguä, no U80 das atribui

ções que a lei lhe contere, e tendo em vista o

parecer do sr. Inspetor Escolar;
Concede, a contar desta data, trinta díàs de

licença para tratamento de saude, A professora
provisorla Sofia Pomíanowsky Letzi, da Escola

.publica Municipal, cGeneral Osortö» com direito
a 1/3, dos seus vencimentos e designa, para subs
ntuí.le, Adair Lenzi, a quem cabe 2/3 dos venci
mentos da efetiva' tudo de conformidade com o

art. 70 do Estatuto, dos Funcíonaríos Publicos Ci·
vis do Estado. Comuníque-se.

Prefeitura Munioipal de Jaraguá, em 11 de
fevereiro de 1941.
'. ass.) Leonídas C. Herbster.

Portaria n. 81
O Tenente Leonidas Cabral Herbster, prefei.

to Municipal de JaraguA, no U80 das atribuições
que a lei lhe contére ;
,

Concede, a contar desta data, trinta días de
, licença' pára tratamento de saúde, ao snr Inten
dente Dístrltal de Hansa, juäo . Tosini, de acordo
com a letra Calt do art, 75 do Estatuto, dos Fun.

't etonaríos Publíeos <:::ivis, e designa o snr. Giovani
Vian para responde r pelo expediente durante o

impedimente. do licenciado.
Comuníque-se.

Prefeitura Municipal de Jeraguä, 18 de feve
reiro de 1941. '

ass.) Leonídas C. Herbster.

�--------�----------�----------�--�

,Hotel Central
Proprietario: OSCAR MATTHíAS

BONS QUARTOS ,-- BOA MEZA
ASSEIO - PROMPTIDÃO

PREÇOS MODICaS

Dista 1 minuto da estação ferrea e, da agencia da
Auto·Viação Catharinen!>e.

Rua CeI. Emilio Jourdan .. Jaraguã

Dr.Waldemiro Mazurecben
Medico

Consultorio e residencia: - Rua .Marechal Deodoro
,

'

. Alténde chamados a qualquer hora do dia ou da noite

I CLINICA ClRURGICA
do

Dr. RENATO CAMARA
DIR.ECTOR DO HOSPITAL S. JOSE',

OperaSiies, Doenças de senhoras,
,

Partos
Consultas á qualquer hora, no
Hospital ou no consultoria

FALA ALLEMÃO'

e

Ii��� .. •

• Olhos,Ouvidos. Nariz e Garganta I
(I Clil!ica e OperaSiies da,ElpeciaUdade I
I Dr. C. BERNARDI III

�
OCCULISTA" SãoPaulo II

a:::I Ex-medico assistente do Instituto Penldo Burníer de Campinas Estado de II
ca São Paulo. - Ex-medico do Serviço de Olhos, Ouvidos 'Nariz ca
a:::I e Garganta da Santa Casa, de Curityba

'

ca

iii Tratamentodasmolestias dos olhosemgeral iii
II Receituario de occulos, tratamento das dores de cabeça. iii
IX] Operações de catarata, glaucoma, iridectomias, estrabismo (olhos iii
III vesgos) etc. - .Ope�açõ�s de mastoide, desvios do septo, poli- ca

III pos do nariz, sínusítes, labio lepurino (beiço partido). ca

" Operações do pescoço, da bocca, etc. lil
III Tratamento dos estreitamentos e espäsmos do esófago III
III (mal de engasgo). rtf
III Consultas em Jaragwl, dias J7 e J8 III '

:I no Hospital S. José 11
lI�flllIJli1li1l11l11riJlilliIlIIlIlI1li1l1JlilliIllli1l11l11l11li1l11l11li1l21l1

-----��--------���----------�--------------------------

Em�ar�ues - Despachos
NavegaçãO

,

VIAGENS DIRECTAS P�RA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre Bucarein (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis � Rio de Janeiro,
direct_?mente sem transb_ordo.

Encarrega-se de classificação, medição e embarque
de todas as especies de madeiras- ,serradas, beneficiadas, em tóros, etc.
Cereaes e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Paiz, bem como para O exterior.

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

I

redespacho para as praças do interior.

i lem sempre vapores em porlo� carregandO ••rmazens proprios' •
'

Desvio da Estr. Ferro

IConheça�Oi O BrasU

catulo,' poeta p""
pular nacional

•

ELIXIR DE NOGUEIRA
o remedlo que tem depurado
o, 5.ngue de, trea gerações I

Empregldo com "Ito n.,:

Ferid••

Manch••
Darlhro.

Kneumalismo

ESc�ophula.
syphiliticu

SEM?�E o MESMO I •••
SEMPRE O MELHOItI ...

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande O.purallvo do Sangue

�egistre 'seu Diplo
ma

Escreva para o Escrit6-,
rio de Informações por,
Correspondencia. Caixa
Postal n. 15 (Lapa)'- Rio
de Janeiro.

Salão Soe. Atira�ores «Jaraguá»
programma do Carnaval de 1141

.Dia 22 - â noite:
,

BAILE, com inicio ás 21 horas.

Dia 23 - á tarde: Domingueira I n f a nt lI, com
inicio ás 15 horas, com distribui
ção de dois' premias As fantasias
mais originais.

á noite: Sarau ,até ãs 24 horas.

Dia 25 - á tarde: Prestito carnavalesco. (Pede'
se o comparecimento com carros

alegoricos. Ente,nder'se com O
consocio sr. João �mmendoerfer.

á lloite: Baile, patroCi",ado pelo S. C.
Brasil ás '21 horas.

'

Salão fericamente iluminado - Montanha russa - Gran
de, orchestra . Alegria -::- Bowle,. Bebidas geladas

CONVITES COM AS DIRETORIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ·Carnaval �e8tß anno 10 OAssignatu r.a s :

nnuàl16$oqo
Pagamf!nto adiantado

•

Os bailes' dos "Atiradores".
O préstito. de 3a. feira

Director ..prcprtetarío r HONORATO TOMELIN Tel. cCorpovoli -.- Redactor: João, CrespoCaixa 12 -.-

.... -Jara�uá .... Sabbado.t :Z1'de Fevereiro de 1941 -
-

S.
,
Catharina .... ·N. 1.067

,A)1110, XXII
"A nota de bom humor i [aeaguã Integrada ao

desta semana consagra remado da alegria, não
da ao Rei Momo vae ser sentirá calor cantando
o balle da veterana Sv 08 Allah! Ia ôs., das mar Inalterad'o O pO"'erl·omilitar da Italiacíedade.. de Atiradores, chínhas em voga este ..

t
.

logo ás 21 horas.
.

auno. ) Berlim, 14 (T. O.) - O
P i

.

Ma.s que calor pa
Londres, 10 (A. N. - Não serão bombardeios alto commando allemãoara recepc onar o Im -

.,' .. Noticiou-se officialmente de cidades abertas, nem as Cheg'amos emfim ao cas naoal: Toda alegria encontrei oseu
pagaval e irresistivel So- ra um C�í)P da Catharl

que uma' formação da es- operações da Cyrenaica _

communica: «Durante o logar. Pode-se gritar e pular a vontade. Encobre-se a tristeza e

berano da Alegria o pro- nense, alí no bar do Al quadra britannica realizou di
.

I ataque de vasos de guerra esquece-se a doença. Até a doença moral adapta-se a hora an-

aramma organíeado pela bus I
lZ o jorna - nem os e- allemães contra um com- =nualmente turbulenta que sÔa. Mas' quanto mais se procura um

airectoria QOS «Attrado-
.

uma incursão contra Ge- xitos inglezes na Africa ·0- boio inimigo rem aguas do disfO;.rce para ae rugas da tristeza ou do tempo, menos confiam-
-

.

nová na madrugada do dia riental, 'que assustarão os AtI tí f· f d d ça-têmos em enqamar os outros e desapontamos..... .

res», publicado em outro ,Chegou o carnaval. Fe 9 do' corrente,
� an lCO, oram.a un a os =s« voce tosse si cceraitalianos. Acções semelhan- "

local; promette fazer sa. verelro- é o menor mez, Durante esta acção, sem- tes não farão' mais que
14 navios com um total de I .

ô... o ... {J .. ,

.
.

eudlr os nervos da eí do anno. Não ha tempo pre de accordo com infor- convencer a Italia da ne-
82.000 tOI�ela�as. dAS forças I nessa ������l é mentira. Muito pouca gente, porem, acredita

dade, neste carnaval de para pensamentos pueha mações officiaes, foram lan- cessidade da actual guerra: �ayaes a emaes
.
e super- O espirito anda nos cordões e nos bailes... Isto para os

941. dos a sustançe. 'roca a
çadas mais de 300 tone- Os italianos, mais do que

fiele que operam em aguas que dansam, pucham ou repucham cordões ...

Evohe! Tristezas não pular que é melhor, eUm 'Iadas de bombas explosi- nunca estão dispostos a
ultramarinas afundaram as- Os trajes, mercê dos 38 graus á sombra, apparecem re-

pagam dividas .... E Momo evohe t aos braves cAti- .

di
.

F
. _ . sim, até agora, um total de duzidos. Nos salões o calor serve de "ab?,e palestra", em falta

diz que não heIogar pc.
.

d'� ô li
vas e mcen tanas. oram. nao recuar e a seguir para 670 mil toneladas de

de outro assumpto. E antes do carnaval Já favorece aos arram-
a" '" c. "" ra ores> que � 9 V o submettidos á pontaria dos a frente. . ... �a-. jadores de sambas e marchas quasi sempre lançadas com espe-

ra tristezas. Toca, para dar .um pouquínho de atacantes diversos objectí- O jornkl conclue dizendo VIO� �m�mgo.g ou ao ser.vlço ranças de successo. '.
f:ente O cordão dos que alegría para esquecer a

vos taes como os diques que são os inglezes que
do irnmrgo.

,

A estas cifras Em geral.são falhas de inspiração as letras e apparecem

di t I' c ente de Idéas cabal se devem sommar as gran mal coüoeaâas, forçando' os cantores a um malabarismo de no-
se ver, em porque a v· orr·, -

seccos,' Instalíações electri- actualmente lutam com dif- '

.

-

tas, nas audições, risivel mesmo atravez do espaço. Felizmente
Ca é curta, e ',é preciso ludas que sempre Impé cas, arsenaes e o porto, an- fículdades-e que os auxí- d�s perdas �e.n�vlOs, sof- os "notaoeis" se salvampelo habito diarío de taes desconchavos
aproveitar as horas do ra n08.meios populosos. nunciando as autoridades Iios dos Estados Unidos e

fndas pelo m.lmlgo em. a- musicaes. _ .

bom humor. Não vale a penne pen- britannicas o bom exito de outros paízes do Impe- guas �ltramann�s, devido E assim vamos vendo, de armo para ann.o, como tudo fica
T f

.

b 11 1Al'" ao effeíto das mmas reduzido: - o senso, os traies, a technica.
erça- eIra. novo 1.\ a, sar .•. no .carnava. . �. dessas operações. rio não farão mais que

.

Rei Momo é caprichoso. Não admitte meios termos. Exige,despedilla de MQmo. Os dade pen�8., ape�aB, que '

prolongar a agonia do Im- ! em plen'o fevereiro, que um cidadão pacato, ás vezes gordo corrw

salões dos «Atirad(i'res. se dIverte. Rln Momo Genebra, 15 (U. PJ - perio Britannico. ',um burguez ri�o, prete'nda atravessar o dese'l'to de Sahara, as

serão o refQgio da ale· chegou para, vel a laIe· A relação dos mortos pelo Selo�to S
banhas derretendo gotta a gotta, desabafando

gria. Muita' luz. Boa mu· gre, abafada, todt!'l. anfet· recente canhoneio britan- ..... .. C. Allah, lá Ô ... ÔÔÔ, .. ôôô! ..
.

'

d f d t d' d f ttl' I
Mais que calôr! ÔÔÔ'" ôôô...

Slca, capaz e fizer an" n a e con e e ser- nico eleva-se a 144, pois Do cl b '
.

b I E dizer-se que já houve alguem que se lembrou de fazer o

sar um frade de pedra, penUnas... se encontraram mais cada- A descida de pa..
u aCIma rece e· carnaval cahir no inverno I... .

slohouve�oeemJllraguá, �voheI'Ev(Jhe! Viva a veres quando se faziames- mos o seguinte: I
,

.

-" GIL VAZ.

fohn !... cavações nos edificios de- raquedistas na in..
«Tenho a honra de le-

O prestito dos «Atira' molidos. Os feridos são glezas na Calabria var ao conhecimento de Anni'liersarios
dore'l:. vae encher as em numero de 323. V; S. que, em ,sessão 01'.

Anniversariou dia 19 a

'ruas' da
.

cI'dada, t'e' \""". . Baile Carna.va/esco . . h N' S... Y'" da Socif"dade D (S) C Roma, 14 (U. P.) - O dinaria de Assemblea Ge· sen ora aIr ans, esposa
feira. ..

n d'" 11'
.

t Roma, 15 . -:- om cotnmunicado desta manhã ral, realizada á 16 de.. do.sr. Renato S.ans, secre.-
Ni t li' ,,-'e ro. f'

., -

t d P f M
. nguJm em cença ,.

.' . I �e erenCla as msmu.aç�es descreve da seguinte ma- Jtmeirú. foi eleita e a 19 �rlO a re eItura unI'

para. ficar em casa. Os.
.

Na pr0?tlma terça..feIra, mglezas ,de que. os �taha- neira a descida de trepas empossada. a directoria ,.clpal.
caminhões disponíveis'da dIa 25, a Soci,edade, D. nos, a�os a occupaçao �a! paraquedistas inglezas na do Selecto Eeporte . Clu. .

- A .20 do cor�ente an·

-Catharinenselt, que ° Pedro II, .que l'eune?m Cyrenalca e o bon;tbardelO I região da Baixa Italia: be, para gerir OB seus mveraaru;)U o.menino Mar
CoHn vae, por á disposi. seD: gremlO tiS .famihas d.e G�nov�, .. estanam em "Na noite de 10 par'lll destinps no perisdo 80-

CO AUlftho, fIlho do sm.

(llio dos foliões, e maia maul representativas de sltuaç�o dlfftCll! ? hebdo- do corrente o inimigo lan- eißl de 1941 42, ficando Nestor Luz.. , .

varios tre:lS que o· João Hansa, 'dará no sallio n;tana�lO C�elazlom Intern�- çou nucleos de paraque- fi mesma assim ceneU.
- Hontem anntv�rsanou

de Paula está dispotitó a Koerner o seu baile caro zlonahlt frisa que a Itaha distas armados com me- tuida: o snr. Pedro PerfeIto, re-

fazer r <) d a r e m pelas navales�o, recepcionan. não soffreu. modi�i�ações tralhadoras, na região da presentante commercial, re
JUa8 ... embora sem trilbos. do condignamente S. M. em sua sohdez mlhtar e Calabria-Lucania, .

com o Presidente de Honra: sidente em Garibaldi.
A colonada já se com- o Rei Momo. em sua estructura moral.' proposito de causar inter- Alviui).PasoJd; Vice·pre- - A data de hoje re"

prometteu IS trazer car.. Para essa linda noita. rupções e damnos nas sidente de honra: Carlos gistra o natalicio do sm.

ros e carroções, para te- da de alegria, que terá cotnmunicações e" nas ins- Denker. - presidente, Walter Hertel, do alto com DR. ABELARDO P.
Ulate, do prasmo, . o concurso do jazz EUte, r

FRACOS E ll,NEMlCOS! tallações hydnlulicas da re-
Dr. Livio Feifel Moreira; mercio desta praça, MONTENEGRO

Voe ser uma cousa recebemos ama.vel con·
VINHO CToRffiEElOmS'O.TADO gião. Graças á rapida in- FVice"pre(Sidente, Ai'D_O!do .:.... Amanhã anniversaria

A dlouca! Rei Momo atra· vite que muito agrade· o tervenção do nosso serviço iacher reeleito); 1.0 se· a sra. Amanda Doubrawa, dvoga o

vessarà fi cidade, ·para. cemos. Do Ph. Ch. Joio d. SII.... Sfhtcl... de vigia, todos os paiaque- cretario, Alfredo Pasold esposa do. soro Waldemar ,.

wentado no Beu carro �_._ .... .;;., distas inimigos foram cap- (reeleilo); 2,a secretario, Doubrawa. Residenéia: Av. Getulio Vargas
-triumphal,' conquistando Tosses turados antes que pudes- Geraldo Ballock; 1.0 the· ::- Terça'(&!ira proxima
os espl'rI'tQs' 'mais atra O annuncio é a alma .

d sourei:ro, Leonoldo Nörn. registra-se o natalicio do•

RIIJ!SfrJedoI .

sem causar os senos am- r

vaDcados de tristezas.. do negocio! .

t D berg (reéleito); 2.0 'the' menino Octacilio, filho do
Bronchita nos que pro]ec aram. u-

ff L H '1'Está incumbido dessa rante a captura deu-se um souretro, A onso emke; sr. ermllO Ramos .

. façanha funambulesca o Escrophuto. embate, em resultado do orador, João F)'ancisco

,oão Einmendoerfer, ,fo· Conveku:.nç.. qual um guarda e um ci- Lyra; director esportivo,
ião da velha guarda, dadão foram mortos.» Jorge Mielka; capitão de
que j'á nos' deu ha tres 6 11m g.,ado, d.lollda, equipe, Paulo)!Butschardt;
annos um Rei Momo es· Conselho fiscal: Agosti-
tylisado em D. João Te- oho Valentim do RosBrio,
norio. Vamos·nos prep8� RodoUo Tepasse, Carlos
}'ar para a folia. fl. Eis; Fiscaes de cam-

Dr.PauloMedeiros po: Arthur Butschardt,
Emeric'J Malutts, Mar·
tins TilIes; Guarda es

porte, Jeão Maiutta Jor.
. Na espectativa de que Estiveram em nossa ci· � E .. 3�
V. S. continuará 6 dis· dade, quinta feira. os srs, III Sangue -.Sangue • Sangue IIIpensar 8 este clube, na Celso Kuss, amanuensedo II

, gestão corrente, as meso Trafego e Albàno Busch, 1'1'1 SANGUENOL (,',fl....------- ã mss deferencias com que mann, encarregado do Pes
sempre o distinguiu, a. soai da Rede, em Mafra.
praz me apresentar-lhe III III�.�������������� os-�otestos dfima� alt� �sa�entos (For�ula_aI19�ã). "

Z2i � estima e distincta con· R�alisa se hoje, em ca- III Unko fortificante nomu�-III'�. End. Tel.:
..
«OROMAIA�. � sideração - AUredo Pa- racler intimo,. o enlace ma- do com 8 elementos tom- .

{lIi
'. COQJgos : �

� sold, 1.0 secret8rio,lt trimonial da prendada se. III cos: Phosphoro, Calcio, III'&
. BORGES, RIBEIRO, � Arseniato, Vanadato! etc.'

I
A. B. C. 5,a Ed,'I III �3�i�, S��t�.ss� :no fUD d e

Ir
! RuaC���!l�S�Aln�;a�:,14 I.Co· I e' 'g I·o S L ..

u I· z· .I� �f:t.fOJ�!�::r�:o:�.!:� II
= TELEfONE n. 155 = .. III 2. - D es.appareclmento III5': ;m por completo das dôres de

� O 14' m· '�dos Irmãos MariS.tas II' c�beça, insomnia e nervo'lll
Ig

.

.:.
I

"','On .." CI ala I�' II! s�mo. Combate radical da

III....... , ".1 ��..,._ I depressão .

nervosa· e do

fi RE�RESENTAÇÕES ! Curso Noturn,o e Dtilografia� III �r.�e��::::::d:::::: III·'
� DESPACHOS FERROV1IARIOS E MA�TIMOS

- REDESPACHOS � r �II variando de 1 a 3 kilos. III• E M ß A. R Q E S � a partir do dia 3 de marçõ. III
o SANOUENOL é uma

III�
. = grande d�s�.?berta scienti·

, SÃO FRANCISCO DO SUL Estado de Sb. C.aH:arina, Brasil � Pt· I
.f' III

ca, - oplmao do Dr.

Ma-Ilt� ara a me rIeU a, In orma se na Diretoria do noel Soares de Castro
..���������������� Colégio, de 20 fi so do corrente. .�E3

D:&5 • _, _i _ ,.. ...

o bombardeio de' 6enova 'Sócial
NO SABBADO aORDO

"

i

nhorita Hilda' Piazera, filha'
dilecta do sr, Henrique Pia"
zera e �.de' d. Óiamantina
PiRzeÍ'li, com O· sr. dr. Ma'
noel Karam. Filho, digno
pharrnaceutico residEnte na

cidade de Indayal. Apôs a

cerimonia os noivos si!gui·
rão viagem de nupcias pa·
ra Curityba.

- Realizou se quarta
feira uHima, em Bananal, \ '

o' fnlace matrimonial tda
srta. Helena .Hohl. com o

sr. Guilherme Pradi.

Nada melhor que um pas
séio na praia. Ao ir. a praia
hospeda-se, em S. Francisca

no

Hotel Central
Quartos a'rejados, bem

ventilados
'

Diariamente PEIXE ou "'
. CAMARÃO

Pateo para Auto�oveis

Verão ,,' Calor
,

5uttocante.

"-i.ffi_II*lItllll'ern ·I�

Visitas
Deu n03 hontem o pra'

zer da sua visita o estima
do vigario desta parochia,
Revmo. Pe. Alberto Jacobs,
que acaba de regrEssar,
após um mez de ausencia,
de uma viagem ao Norte

Ido c-araná
.

Saude 1- .Força 1
Vigor?

Dynamogenol
ViajantesADVOGADO

Rua do Principe, 458. Joinville
E' o fortificante· dos
que se enCO!ltram FRA
GOS, DEPAUPERA·
DOS, NEURASTENI
COS e 'principalmente
para os convalescen ..

tes em geral.
Dynamogenol

.

E' o grande renova

dor dos globulos ver:
melhos. Tomando tres
vidros. dêsse maravi·
Ihoso preparado é re·

tornar á Juventudt'!, é
criar. Forças, Vigor
Físico e Mental! \
Gose o prazer de uma

nova Juventude!
, E' um p'roduto do

boratorib SIAN.
Distribuidores:

,
ujo Freitas & Cia. - Rio
-�

���--------------�-------------------------------------------

.,

EX I]AM O SABÃO

Virgem
. .I

Especialidade
de WETZEL & ·eIA. -10INVILLE (Márca registradaf

.
o IDEAL PARA eOSINHA, LAVAN,Il�RIA'E ALVAbEIRA.-

",","\ -

, ,-

·.:�@i?:�':i;it ;� .. ,"�'};i;:l';\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


