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Conferidos ao p��sidente Franklin Roo,evelt eara auxiliar, as delDocracias
Washington, 11 (R.) - O mente o programma de au

presidente Roosevelt acaba xilio á Oran Bretanha.
de -sanecíonar a leí de ple-. O senador Glass decla
nos poderes.

'

"\ " rou, posteriormente, que o

presidente Roosevelt recom-
,Wash.ing�on, 11 (U. P.) - mendaria uma verba que

A' Caniara 'aos Represen- permitisse a acquisição im
tantes, aprovou lei de au- mediata de todos os arti
xilio ás democracias com gos autorisados pelo pro
as emendas introduzidas jeto de lei em questão.
pelo Senado.

,

'

Ao concluir sua confe-
, rencia financeira, o presi-

, Washington, 11 (U. P) - dente Roosevelt convocou

Anuncia-se em espheras outra conferencia, com o

bem informadas, que, todos objectivo de discutir os pla-
'-;'·rOs aviões norte-americanos 'nos administrativos para a

de grande raio de accão, execucão dos programmas
actualmente disponíveis, vo- de auxilio á Inglaterra.
arão em massa para a In- Dessa segunda conferen
glaterra, immediatamente ela participaram o sr. Stirn
depois da" assignatura da son, secretario da Guerra,
lei de auxilio ás dernocra- e os 'chefes do estado maí- ,

cias.
'

.' or do exercito e da ma-
t Entre os aviões do

exer-I
rinha.

cito e da Marinha destina-
dos .a prestar serviços nas Washington, 11 (R.) - Ao
forças aereas brítannicas que se informa, os creditos

r figurarão "fortalezas voada- que o presidente Roosevelt
ras" e hydro-aviões de I vae pedir ao Congresso,
bombardeio e de patrulha" segundo annunciou o sr.

aparelhos esses que estão i Stephen Early, alcançarão
sendo agora preparados I

a somma total de 7 milhões
para o arriscado 'vôo de i de dolares.'

.

5.728 kilometros sobre o I
Atlantico Norte.
Todos estes aviões serão Convénio dos Estados'

pilotados P?r aviadores. in- cafeeiros
glezesA e �an�d�nses peritos Rio, Terminando em 30 de
em voos.,lf\dlVlduaes, sobre' junho proximo a vigenciao Atlantlee.

. do Convento dos Estados
�evela-se tamb,em"que Se- Cafeeiros de 28 de íeverel
rao entreg�es a In�laterra, ro de 1939, o sr. Arthut de
logo .depols da �sslgnatura Souza Costa ministro dda lei 1.776, varias bello- f �

, a

naves, certos typos de me-
azenda, resolveu con-vocar

tralhadoras e tanques.
os Estados ,'Productores �e

. cafe para novo converuo,
que deverá inaugurar, se
nesta capital na sége do
Departamento Nacional, do
Café a 22 de Março cor
reute.

'

Anno
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Washington, 11, (R )
Diz-se nds circulos autorí
sados .deota capital que o

presidente �oos,evelt pre
tende enviar75 j'destroyt:rs"
para a Inglaterra, imediata
mente depois da pormulga
ção da lei de plenos po
deres.

Exportação de carnes
enlatadas

Rio. Durante o mez de
Dez -rnbro ultimo; os Esta
dos Unidos importaram."
1.512,552 libras peso de car
nes enlatadas, centra ... ,

429,762 em Novembro,

.... Jaraguá .... Sàbbado, rs de Março de 1941

Rio, 12 - ODepartamen
to dos Correios e 'I'elegra
phns informa haverem si
do destruídas cerca de 500
malas postaês no incendio
oecörrido em 8 do corren
te em um dos carros da
Viação Ferrea Rio Grande
do Sul.

Até creanças

Stockolrno, 14 (Transe
c�an - agencia alemã) -

foi divulgado em Londres
que' os menores de 17 an

nos poderiam prestar ser

viços de volun�rios lia
Milicia Nacional.

Incapaz
a' esquadra Yan..

kee de enfrentar
o Japio

I,

A fabricação de lampadQs
electricas no Brasil'

Material eléctrico de varias especies tem sido
exportado pelo Brasil para os paizes

, sul- americanos

WasliTngton, 11 ' (R.) -
Os membros do. .Congresso
que confereneíaram esta
manhan com o presidente
Rooseveltr revelaram, ao

que se noticia, que uma Ataques infratiteros
verdadeira esquadra de lan-, Pondo se á nossa dispo,

-

chas "mosquito", .torpedei- Berlim, 13 (T. O.) Agen- sição, o conhecido <busí-
cia Alemã - Não tiveram ness man- decla rou -no s

ras, será enviada imedia- resultados satisfatórios ostamente pàra a Inglaterra, de�tre outras coisas o se-

provavelmente ainda esta ataques da RAF a Berlim, gumte: - «A General Elec
semana. Ham?�rgo, e Bre�en, da�a' tric opera no Brasil ha mais

Generos alimenticios par- .

a �flclencla da artilharia de vinte annos, dedicando-
ticularmente queijo. e' tou- antí-aerea e dos -eaças, se á venda de produotos
cinho e possivelmente trigo,

' electricos de toda natureza.

serão tambem enviados Atacada a fabrica Comprehendendo a ne

dentro em breve. de aluminio cessidade de nacionalisar

Em sua entrevísta conce- Berlim, 13 (T. O.) Agen-
a sua producção pouco a

dida aos representantes da cia Alemã _ A aviação a- pouco foi passando a Ia

imprensa, o presidente Roo- lemã atacou a mais impor-
bricar no Brasil uma boa

sevel] 'revelou sua intenção .tante fabrica de alurninio da paste de seus artigos, des
de. solicitar ao Congresso Inglaterra causando grandes

tacando-se a larnpada elec
grändes sornas, com o in estragos e incendios visiveis trica Mazda. Presentemente
tuito de executar immedia a 50 kms. a Oeneral Electric possue

um gr upa' de fabricas no

• .
Rio de janeiro e em São

dop�a-o da
.

t'
.

Paulo, as quaes comprehen-
. � . ,or ogra.. dem vinte e sete edificios,

'h
-

I.f-· I I
occupando cerca de 1.700

R ra OAJ leia pe a pessoas em seus diversos
.

. _ mistéres industriaes e com-

lD1prensa merciaes. Br�vemente, com
. o desenvolvimento dos

o, Ch f d l'I.T d nossos estabelecimentos Ia-
e e a Nação eterminou Ci sua obrigato bris, produziremos com ope·riedade em todos os jornaes rários puramente nacional

RI'o, 12 :-- 'O Pre"'l·den. f
. e com technicos nacionaes,

D requenta OB estabeleci-
+e da, Repub1,I'C" te.ndo t d

. toda qualidade de material
� OI men os ß {ensino, prIm�. It'

.

d' I
em. coneid�ração uma ex' rio, s'ecundarl� e supe.

e to. nco ln Ispensa-ve 'ao

Posição de motI'vos do i
cosumo do Brasil ê de varios Roma, 14 (Transoc�an,

r or e aprende em livros .

dA' d S I agencia allemã) - O mal'or rc,
"

dir.etor geral do D.ip re· 6scripto" segu·ndo a orto. palzes a menca o U:t.
.. A sr. Oreenwood faz uma Trizz'ino considerado" 'Um

latJv& a. uma· indlcaçäo graphia oUicial assim '

d
. .

'1'
do Cónselhti, Naciulial de' U'omopara' gran'de parte ligeira pausa e pliosegue: gran e CritiCO mIliar da

I Os apparelhos de radio Italia, comparando o po·
mpreusa, proferiu des, da po,pulaç!lo já habitua.

-

t .f I .. dedo das fOlças naval's do
pacho detetminattdo' quê: dá' t' hi" 1 li. re.cep ores, os erros e �c

.;
-� "

. I ,a pr ograp a, s mp tnco<; de engommar e as Japão e Estlfdos Unidos e
seja adoptada obrlgato- f�cada, as regras desta lampadas que fabricamos citando a opinião do ped.rillmente por todos o� e às a,nUgas.. formulas J no BrasÚ são exportadas to naval Biwater, declarouorgams de imprensa que ortographlcas adoptadas em larga escala para Uru· que a marinha dos Esta
se editam !lO paiz ti or: ao �esmo tempo estabe,

guay, Chile e Argentina, dos Unidos seria capaz de
tographia offjciaI. lece:g �onfusão que pre .aguarQando Cjue essa ex- impedir a conquista pelos

I A refeddk' eXpo'siCão cisa ser evitada.
_

. 'porta�ãó mais se inter.sifi J japonezes, das Philipinas ede' mo·ivoB demonstra O despacho do presl· que,
. da ilha' ,�e Gaan. Apõs tal

. Ber de grave inconveni· dente da Republica ap, victoria _ accrécenta· 'o
:B.Dcia pa:a a ßultura in- provando a e�posiçl1o de Materia prima naciol1al major- irizzJno - ficariaellectual e fité mesmo motivos do OlP flXIi e!fi automatic�mente' aberto iio
pala a formaç�o ,da uni, 90 dias a contar de hOle O sr. Greenwood, p�o· 'japão o caminho para oda'de espirituai dó itaiz o prazo para a adopção seguindo em suas declara· sul 'e seriam possiv�is� co·existencia de outras pela imprensa de todo o ções, referiu se as moder acontecimentos de maior
4lrtographias com a oUI- paiz da ortographia of, nas installações dos. esta, en-vergadu-ra e mais proaal. Mostra que para a fleial. beIecimentos fabris da Ge- metedores.jbventude patricia que neral Electric no Brasil, _""""'=_

, destacando os serviços de
f'�i�""'__���_I11111111 .1 selecção de operarios e

t(chnicos, OB cursos dê 2per·
feiçoamentos e os departa'
megtos de assistencia so

cial e previdencia.
Terminendo as suas de�

',.elªlaçõe�, o c.onhecido «bu
'._........IIIÍÍiIi.............._ÍlililiíiIiio_iio.i�..�ji._Illiiiili...__ • 3siness·inánlt' deClarou, nos o

Roma, 13 (T. O.) Agen
cia Alemã -

_ Nona avia
ção coadjuvada pelà avíã:'
ção alem.ã bombardeou. as'
instalãções -;portuarias de
ta Valeta na ilha de Malta.

_

1
�

>,
,

,'�' \..( , --�------------------------------------���----

Malta bombar..
deada

- S. Catharina

Troman�am8nt8 castigada a·

Inglatafra pala Luftwaffa
Toneladas de explOSIVOS sobre Live�ooll

e po
eixo

Berlim, 13 (T. O.) Agen
cia Alemã - As primeiras
horas de hoje a capital do
Reich foi atacada por avi
ões ingleses depois de uma

pausa qe 82 dias aprovei
tada pelos berlinenses pa
ra e transformação dosrefu
gios 'em verdadeiras resi
dencias.

Suspenslo do·
t�afego •••

Ankara, 13 (T. O.) Agen ..

cia Alemã-O alto Comis..
sario inglês na Palestina
determinou a suspensão do
trafego postal - telegtafico
daquela região.
Tal medida foi tomada

pelo governo egipcio.

Recbàssa�os Berlim, 13 (T. O.) .Agen
cla Alemã - Aviões ingle ..
ses bombardearam algumas
cidades da Alemanha Se
tentrional. O inimigo -per..
deu 5 aparelhos"

Roma, 13 (T. O.) Agen
cia Alemã - Alto Coman
do comunica que na frente

grega o .inimigo renovou

ataques em ambas as 'par
tes do . vale de We>jutza
sendo rechassado com gra
ves perdas.

ra ..se

Bombardeios sem

objetivoA Italia desfor.. -
Berlim, 13 (T. O.) - Os

aviões inglezes que na noi

Romà, 13 (T. O.) Agen- te passada sobrevoaram
cia Alemã - Alto Coman- Betlim, Hamburgo e Bre
do comunica que na Afri- men"dirigiram-se principal
ca Setentrional aviões ita- mente contra os Bairros

lianos bombardearam as urbanos causàndo incendi

bases aereo-navais na Cire- os iogo sufocados e danos
naica. sem importancia, sendo la-

Formações do campo de mentar, apenas.. numero de
aviacão aliemã atacaram,mortos e fendos popu
com bombas e metralhado- lação civil.
ra a� tendas das ,tropas
motorizadas inimigas.

,
\

Concentração de tropas

Budapest 13 (T. O.) A"
gencia Alemã - Carece de

..
fundamento propalada con ..

cenflação 'de tropas hunga"
ras da fronteira assim como

'convocação de reservistas.

Bombardeada
Liverpool,,Ataque sem re�

..

sultado Berlim, 13 (1'. O,) Agef\,
cia Alemã - Fortes forma
ções conbcde alemães ata
caram objetivos de -impor
tancia militar da cidade e

do porto ,d�" Liverpool re

gistando-se' grandes incen
dios e explosões.

Stocolino con..

firma
Roma, 13 (T. O.) Agen

cia alemã - Na Africa Ori
ental o inimigo realizou
incursões aereas, na parte
central da Enitréa não cau

sando danos.
Sfocolmo, 13 (T.O.) Agen"

da Ah!mã - Até!ques ae"
- reos alemães na noite pas

, Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabe-ç-a-re-b-el-de-s·· sada foram dirigidos con-
. CLINICA ESPECIALISADA tra diversas partes da In-

"'D'R SADA'LLA' AMIN glaterra, saHentando-se pe"
. -.��. "

, los estragos causados o
. .

CONTINU� EM JQINVILLE realizad contra a parte
,Consult�s:, Jeron�mo C.qelho, 60 ..:_ Res,: Abdon Baptista 180

, noroeste.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

'.

o Presidente da Repu
bljea. acaba de Rssignar'um
decrsto lei concedendo au

'OtisaçãO ;ao Estado de
Santa Catharina para con·
struir eu explorar o perto
,!Ie São rrancisco.

.

'

. BAii�- ·;'ôé.f, .IL�,�, �

.'
, ,Têxas para as Confas de Depp�sJtçs, : 4"1',� .,' .",'

Dépositos com' Jurõs·�serrdimííe,.::",
.

2 Cil6 a. à:' . Depositos de Aviso Previo (deposito' inicial·
Depos!tos P�p�lareli (I�lni�e! 10:000$)'4 0/0.' a. a.

'
'

..

'

minimo '} :000$)
.

I 'r

O .crescímentc demographico não attingiu a Deposites _Limltad�s (límíte 50.0��$) 3!:/0 a, a. '

curva ascensional que seria de esperar ',' I � I -Depositos a Pra:zo,J;;I�O''''' Para r�tiradas mediarite prévio aviso:

,I
•

•

',. Por 6 meses .; • .

•..; '.'
• 40/9 a. a.

Rio; 4 -"Os, pFim�ifos ni�o, d� Ãl� mill,lQe�! lçrari Par .l� meses •..
•

�..
•

•... 5, o 8.�. 'g; �g �!:: ':.: : .. :
"

: : � ��� �7� :: ::
resultados da grande apu- do se êm conTá as' nossas Dep�sltos com .retírada �ens,�.I, �a ,renda, rP?r meto

• ß. "','
d

. '- 'ld�' .
.

,

t
He cheque (deposito mnumo 1:00J$): Letras Premio Sêlo proporcio al

ração censltaria, 1�lcla a a condlçq�s e·'�lda e o. o Por 6 meses v ; 'u- _ •••�3'lli% a�(iI::. ô.,
n .

1:0 de Setembro '(lo annö ltal aa popula�âó ha vinte Por 12 mc:ses .'. - • .

: •• 1/2'0/0 'l. a., COlfdiçi1tsiqenücas ás de pep::>s�os á Prazo Fixo

fíndo, vem moatrar flagran- annos 8trás.� Mas ac que o ßANCODOBRASIL FA� TQDASIASQPERAÇÕESBA.NCARI:AS -DESCONTOS, EMPRESTI·
tes surprehendentês." se sabe, isso não aconte- MOS EM CONTA CORRENTE GARANTIDA, COBRANÇAS,TRANSfERENCIAS DE FUNDOS, etc.

Assim, verifica se.q,�e, ao eeu. O presidente da Com-
"

Tem agencias nas seguintes praças:
coutrarío-das previeões au- missão Censifaria Nacional, Pistrito Federal ' Minas (;�rais .. A Rio Grande do Norte".

tqsisadas o crescimento de-: sr. Carneiro Felippe, falan Djrecç�o.Gerar Araguarl< Mossor6
'

'h'
..

b "1' -

'ii d '.� I" Ob
° . AgenCia Central . Barbacena Natal

JJ!0grap_!Ç_Q rast erro n o. O ao jorna tsta, attri UIU Agencia' Metropolitana da Ban BeUo Horizonte
attingiú a curva ascensional o ""facto "prlncipaimente á .;..- deiu' ',>,p,-, • -Oasangola Rio Grande do 'Sul

que seria licito antever. restrícção á natalidade, que Agenc!a Metropol�t�na da.Gloria Ca,tagua�cs �!���eira
A geral presumpção, que é cada vez maior. eJ11 nos AgenQa f"\etropol�tana' de Ma· O�axupe t ,

Caxias

j..c f
.

dO I' d' �

d
'

. E' '. durem! JUIZ de f6ra .

í1 OI IVU ga a, e e que so patz .

m certos pontos Agencia Metropolitana do Meyer Ponte Nova'. Livramento

8 população brasileira teve do Brasil, como em S. Pau- .A.lagoas Teofilo Otoni Passo Fundo

um accrescimo, nestes uI to e no Ria Grande do Sul, Macei6 e Penedo Treis Corações Pdohs

timos vinte annos, de dez essa rfstricção e mesmo Amazonas UU�eralbad' . �f�tGl��1:e
d 'Ih- O

.

I
'

R" M oer an Ia
B oze mI oes. reeen· mais amp a que ..,::> .

10, o anaus
Varginha Uruguaiana

seamento de' 1920 consta' que constitue um sério fac Bahia Pará

'

Santa Catarina
tou FA existencia em nosso tor de ,desinleg,ação e de· Bahia (São Salvador) Belem BIUlnenau

paiz de 30,665605 pessoas. sequilibrio, social.
'

Feira de Santana p.ó,raiba do Norte
Joinvil� ,

Na melhor das hypotheses, I
. Ilhéus C'ajazeiras

" Florianopolis

baseandose nos calculas em' Itabuna São Paulo
.li ".", Beu-ati.mo Jequié •

' Campina Orande
, ""A,raraQl)a,a

dados aíIJda:'" in�ompletos.... Jaazeiro João Pessoa BarretoS,
estaremos com 42 milhões 'Dores Santo Amaro 'Paraná Baúrú

�!�������i';p�� .;.����� nas Juntas?
I
ceS:;á�el!X ��':���inho c��abmt,�p��I�nt�a':oESSENCIA C pQuta.Orossa ..

t!3r 16 mi_lhões. ' '

_ 'Forarttaoleza Catandll,va
t '

PASSOS I
Pernambuco ChavanÍts

RESTRICÇÃO DA'
.'

Sobral Oaranhus Franca
. 'Recife'

.
-NATALlQ�DE A SIFILIS tl'a� graves � E8J!.irito _Banto" . . Piaui t!s

Dá 1POO ii 1920, a ,po- consfquencias C�c:.h?elra de Itapemmm Floriano PiracicHba
. '�m .

pulação teve um açcescimo Prevlna·se tomando .12uns r Parnaiba Presidente Prudente

Ele ,13 milhões de h!1bitan- vidros da maravilhosa Goias Teresiná 'Ribeirâo Preto
.

teso De '1920 a ,1940 de'fß' Essencia Pauol Ooiana
Rio de Janeiro I.. ��t;:eto

ria o accrescimo ser, no ,mi. Elixif Depurativo e Tonico Maranhão Barra do Pirai .São João da Boavisla
" sio Luiz ' Campos -' São Paulo

�----'-------'--- As dores desáppare· .1taper-una � Taubaté
cem e sua saude será Mato Grosso ,

. Macàe Si,rgipe
perfeita! ' Campo Orimde

' Niteroi
'11:'.. •

P Corumbá Nova Iguassú Aracajú
awSenCla USOS Cuiabá' Pet�ópolis '. Acre - Rio Branco

Purifica o �angue e Està instalando as seguintes sub, agendas :,

fottifica. Am�zonas - Porto Velho. çóes, Amargosa, Nazaré, Jaco· São Paulo - Sorocaba, Mo'
,

Senhoras r Tornem' Pará - S&ntarém, Marabá, bina Valença Bomfim, Conquis· gí di's CflJZ�S, Itapetininga, Ava'
seu' sangue f o r t e e Igarapé"Assu! . ta" Poç5,«;s, Rio Nove, Uapira, ré.. ��nta �r\lz do Rio, Pardo,
puro,

.

e, seus filhos Maranhão - �axias, Pedrei- Alagoinhas e Baneira!. , PmljU, ASSIS, Paraguassu, Santo

s·erRo SaUdavfl'S! ras. COd6., 'Espiríto Santo -' Colatina. Anastácio, Du,artina., Ma. ilia, Tu·
a Piaui - Campo Maior, Pe. Santa Tereza, João. Pessoa, São pan, Pirajuí, 'Promissão, Araça-

,riperí Piracuruca, Picos, União, M ..teus. '. tuba, Valparaizo, Cafelandia,
Joaquim Tavo):'a. , Goiaz - lpamorí, Rio Verde Bragança, Itapira, Pirassununga,
Ceara' - Aracati,Iguatú, Ca. e Burití.,

- Limeira, Rio Claro, São José do

mocim. ,Crateús, Quixadá, Sena· Meato Gros80 - Aquidauana, Rio Pardo, Matão, Novo Hori·
dor Pompeu. 'Ponta Porã, Tres Lagoas, Mara· zonte, Monte Aprazivel, Miras·
Rio- Grande do Norte - cajú, São Luiz de Cáceres e Po· sol, Nova Oranada, Olimpfa,

Caicó, Assu. .' xoreu. 'Orlanda, São Simão, Sertãosi·
Paraíba - Patos, Alagoa do Minas Gerai.s - Curvt:lo, nho, ltuverava, Ribeirão Bonito.

Montdro, Itllbaina, Ouarabira. Montes Claros, Pirap6ra, Janua· Pederneinls, Barití, São José dos
Pernambuco\" Caruarú, PaI· ria, Arassuái,'Carlos Chagas (ex· Campos e Iguape.

mares, Timbaúba, Ooianéi, Vit6· Urucú), fortaleza, Pitangui, For, Paraná - Londrina, Toma.
ria Limoeiro. Rio Branco, Mo· miga, São Domingos. do �rilÍ'�, zina, Uniiio da Vitoria,' Irati.
gados de Ingazei�a" Triunfo, Gpvernlt.dç,r,Valndl)re�(ex.�gu:l. Cornélio Procopio.
Bom Conselho. ' Jla _do �10 Db�e,�, Almo�é_, Sao' Santa Catarina � CruzeÍl'o
Alagoas --- Viçosa, Palmeira Joa.:> d IÉI ReI, Bicas, Lima Da· e Mafra

dos Indios, União, Sant' Anna arte, ClI,rating�., Passos, Alfenas,
•.

de Ipanema. Campos Oerais, Ouro fino, . Rio Grande do Sul - San'

Serg,ipe - Prepriá, Mamim, Distrito Federal _ Campo
to Angelo, José Bonif9.cio, San·

Estancla e Anápolis. ta Cr'uz, São Borja, Santa Ma·

Baia - Bura do Rio Orande,
Grande. '

rio, Lageàdo, Bento Oonçalves,
Caetité. Seninha, Can::vieiras, Rio de Janeiro - Cantaga· Vacaria, Jaguarão, Alegrete, São
Castro Alves, Bom Jesus da La· lo, Cabo Frio, Rezende, Bom G�briel, D. Pedrito, Cruz Alta,
da, Marlcás, Mundo Novo, Len· JtSUS de ltabapoama' Quaraí.

lnesperado resultàdo do
recenseamentode 1940

<iredito Mutuo Predial
c 1.> 'FUJIf[),�D9,�.�Q A.NN9 Pé; ]914

.. ,._ �., ,

Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil

, FLORIANOPOLIS
. '..;(ô:.,' ':"''1.,!'>1 IlI: )$"Ií ,

Rua Visconde de 04ro, �.t!'retQ; \13' )(
l

Resultado do 391. 'Sorleio realizado eil 4' der:Marcl de 1141'
_, ,. "'A

,'". �(" ")1'* r

CADERNETA N. 7�949'
',_ .. '

Premies em mercádö'rias'-no 'vaior dé ';250$.
;, ("

-

"( ,
.

�
. Foi contemplada com' mercadorias, mpvejs -e te�i�9�. pc: v212r"

de seis contos e duzentos mil reis (6:250$000),. a caderneta n. 7.949' ,

pertencente a prestamista Isldora OeórginadaSilvaHu-idente em
São José�'P,"'� r

_.J. h.. , '", i: Ir 23
PREMIOS EM MERCADORIAS SO VALOR DE RS. 30toD_9;'

, '. 8117-Antenor Praxedes 'dos Santo�, Itajli . , _

- .I,�.17587-Curlos Lackmann, Hansa '.J) _. " ,:._�,_ .. ',�;'

2385- Franc�linG ,�i!va,t.A.Ito fRij>t-jr!9, I. � ß' L '1 (,
, 63.52-Cezarma juvits Correia; Parab .' ..

'

.

'

5837-J\urin'do Oudinho, FIQrianopolil' -I )" !!"lf,' , � ,'t"irl
(j395�Osw'Hldo Fischer da Silva, São Matheus

..16841--Lucas· Silvas, Imbituba'" • ',..
15299-:João Domazio ,de Gliveir1t. Espinheiro " ,'Ti
. 877'2-0ermi!Oo Mario de Oliveira,

. . �

4855-Romulo' M.ttos: Campos Novos. �f. ," ',,,, (.i'... ';�
:1 .

• � .' •

IT' , "Y"

,
PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR QE RS .. 20.000" ;

,

127?3-,-Waldemiro Marqu,es, João ,Pe.!!oa' ,\ .�"
13663-A�rea S.!;hmidt, l��iaí

" '.,..1
1667,- Joao M."C, Madeirii, Rio N��ro
3056-Luiz Bizoni, Jaraguá' ,

, . ,,�

11lS0-Beni Kruppei, FI.,danopoli, "'1
78SB-Alice Starq)le, Joinville _.

.

,.

16.(i!,m-Alice Mai�iles de Freitas, La2una ,',

2844� Leandr8� t: Lopes; floriànopolis'
15654"-Jorge' Tiepo," Curitiba
594j'-Alcides Fern'mdes, Ntreu, R!lIrJ�s.... "','

PREMIOS EM MERCADOR.AS NO 'Í/ALOR DE RS. JOtoc>O.. i
17443-[nlcema Tut;'i Rio Negro' ,I, .' , •

. ,

6323- Vivi, Florianopolis '

.

" .' " '.�'"
5763-,Aumauri Frederico Beira, �Ioriaitopolj& ..

l0905-Wanda dos Sbntos, Lagu�a
J' .

12801-Wa14emar Oartner, Timbó '
-

Il044-Juvita do Rosario, Joinville .:> 1 ,� ,

19657-Paulin,a,Burke, Rio do Sul f': �, �,,'h '( I ,"

11328-- Antometta de Lima,. Florianopolil,. ,_ : '

17926LSeverÍnu Rodolpho da S:i1va, Imbituba. -

. , .

0006-João Manoel'de Seiu'ia,' Biguas'sú • ;" ,,; _ ,�

ISENÇÕES DE PAOAMENTOS' POR' CÚ.,CO SO�TEIOS'
8071--Olg a Oru�er, Joinville "

'

,.'
-

19599-Ana Francisca Ribeiro. João Pessoa'
'

l2380-Remo Fnmzoli, Hcrval '
"

'

, ,

19657-Raulina Burke, Rio dp Sul, ", "

4564-Francisco Piscki, Palmital ,

13673-0nilda Cherme Ifaíai __ .

5055- Grete B. Medeiros, Blumena ..
"

11134-ZilCla Gosze Iler Eeher, São Mateus,
,

624"-Ernesto e Sebasttana Rosa, Lages
5864-M>1ria Emília Kreibiske, Blumenall . ')"
f'

I
.,

VISTO: João' Pedro :Ie Oliveira, Garv�llJoi:
,

. Fisça.1 do Ooverno Federal
Proprietários: J. MO,REIRA & (CIA.

'.

,

··r

Ferida.

""

A' venda em todAS as,Dro· '

garias e Farmacias
E' UM PRODUTO DO LA·'

BORATORIO SIAN.
DM. Araujo Freitas&C.' Rio

\ ,

,Porto de 510
Francisco

. (. -

,

Instâlíaçio do,ser..
.. 'viço de alIJas,
em Blumeoau

I "
,

Antes das ref�Í'çé?es;? ,.�'�

,

�l'

� � � � � Um calice de' M' T'
')

11111. aguardente arca rago
Blumellauo � 'A popu·

lac;ão desta cidade vibra 'de
satisfação com . o acto do Mezes de calor suffocànte.
&r'f Pl'e�ident�, da Republi. Tire uns .• dias dos �eus
'Ca,'aut�rizando a Caixa E: grande& affazeres e dê um

.cqnonnca a fazer o et;n passeio a São Francisco,
prestimo a este municipio

l
hospedando·se no

�para:�cu.steéJr , a� despeza_s Hotel Ceofral
J:Qm a mstallac;ao .do ser,

�yiço d� aguai; é esgotos.
.

Quartos arejad?s� bem
. ' '. installados. - Dlartamente

.:.äegistro " de: are�
.

Peixes ou
,

�'ep,ores "e, radio . Camarão
�I�:T'" '.':_ '. d': :""31" >I • -

,Pateo 'para A'utomoveis.·
ermma la uO cor-

.

')fêntê Ô. praso' pàrl,l" o :re· .....-.........-----------

gistro'imuall 'na' repartição'
dos Correios eTeJegráphos, E I!! X [It O E
de: àppart Iho,s de: rãdio, <) rcmed!o que tem depur.do
iriclus.ive os ,installados em I

o 5.ngue de trai getaçõcll
'automoveis. Serão' múlta'
dos em 25$000 os pro'

prietarios de apparelhüs
qüe não os registrarem
nesse prazo.

Janeiro, '

Fevereiro� Março

Ginasio Parthanoß - ParanaanSbI
J,. ._ 1

.

'I"PALua'ISIDf ,1 Registremlsaeu
Diplo- Nos meZt!S de Dezembro e Janeiro ali aulas HeSte

_

curso são"ORATUITAS: f
'

,

Faculdade, de Comêrcia. do "'Paraßã
Escrtva para o ESj::ritó ('rio de Informações por '. E�COLA REMINOTON) r ,� .

Correspondencia. Caixa
Flscahsada p�lo _O,o�_:rno ���er�1 ,

POstal n. 15 (Lapa) - Rio CURSOS: Propedeubco, Pent,o Lot:Itador e Au-
de Janeiro. «iIi�r :ie comércio_ ,- Internato e Externato:

(sob in spr-ção féde1'21 permanente)
Diretor: Dr, Luiz AnibaLCàlderari "

'"

Rua Com. Araujo n. 17� - CURITIBA f- p",raná
-

ç:stão em pleno funcioila�ento' as -�IlJas de- -
.

admissao á la. serie .do· Curso Fundamental .

• A -moIftc:t' qua oCll!ÜVO-t..
lido • preouiça: • apenas um

elDlODI,a ela doenca que o afllo••
• Volle a Mr ativo •. cheio de
eaud. e for�a. tomando o

v,rdadelro remédio dOll
lmpaludado. e Iônico oerall'

t",Drl!:gado COIII exilO nu:

Eczema.

; - .

Isençto' de "im..

pO,tOI

Ulecrlll
.

Manch..

, ,

�', Rio.'_, . O 'presidente da
, Republica assignou decréto
lei autorisándo o prefeito
do

.

Distdcto Federal a i,
selltar do impôsto 'predinl
a instituição :cLegioRärios

�r,��r':M�ria� .

lJilrt�ro,'
Espinhas

- - ,{� ...

I{haumatismo
, ,

_E,�roj)hula.
_. .' I,yphililicas

'·".I'P,( O MESMO I... .:
SEMPRE O MflHOll1 , ••

. ELIXIR DE NOGUEIRA

, ,

Hildebrando A. Gomes,
';,'=S,,'o'l i C i t a,d O r

"

�h ';?6raDêl�'? EDlpreza ADlerica�opolis -- 'S. �.
,.,., __ ,..R�:dse:d��?�irl�L�05 Dieetar·Presidenle: Dr. AUlnsa de' O. S.ltas

8.0 andar Fundada em 1921 Carta, Patente n. 32
II� _', v'

R'esultaöÇ) da Lóleria Federal do .dia 22 de Feva'reiro de 194.1

'pr�visionado pt� -Tri�u'ÍJ.al 'de Apela,.ção;., registrÇ)rn. -236, e devi·

damente inscrito na Or,dem dos Advogados do Brasif, Secção de

S. Clitharina, com escrltorlo e'm JARAGUÁ, onde paga os devi· ,

qos-jmpostos de, SOUÇITAD.OR OE,CAusAs, oferece os ser

\iiços compativeis com sua profissãe a quem deles precisar.
" '4-.

(allemães)

As melhores .. Resisistencia

Elegancia .. Durabilidad,c

Agencia no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n. 9

2.0 andar
BICYCLETAS usadas desde 100$000,'

400$000,

; '':,

1.0: Prêmio:
-, ;

5.683
PLANQ .

MAGNO
!,:; "

",

b.,
mensalidade 5$000·

:- • n .J

BICYCLETAS, novas, á vista
" ,

á prestações 450$000

N.os 1.0 premio 6-83·
3,0 premio '24õ
2.0 premio 254
.3.0 premio'24<r

.

4,0 premio 434
-

_,Jto prémi,o 240

.

. ,J.
lQo:ooo$OOO
20:000$QOO

Preços baratissimos Jamail- con.tátadOl

l�ô Premio: 1.154

1.0 Premio: . '. 4e14�, ,

."- 4.o:� Pr��jo�;", _"j ,.9�434: ..:

���, Premio,: .,; :4.911",

J
, •

10:000$000 'Visitem,
sem comproni i s'so, a
Loja de Bicycletas de .�__

. '"
..

.

5.0 premio . 922'), ( ,

$3.9, premio T4'ir 5:000 000
, � r.

,
t" ., 't' j t-

'ßen1ena ,�8� �;O���Oo?' - ç;t:pt�qa '�,86 50$000
Unidade 3·

-

istnção d� mensalidade de Março
; f).l .li· r- •.

f 1) <:r��f:��(JS;I;l�Ft�ty�i� so�t�aveisJ m�nsáJmentc''-�785:dÓÓlo�� - Os soitei�i��o'mêS: 'd@( M;;��; ..
", J',J ""�/ serão realizados com a. loteria federal do dia 2�f,' ") ;::), ,-' , "r'}

"

... ":,,'
.

c<1 ".' ') ')
-

�

l?,t:� s!.?ÇO��:�1r:�1:58cotde JI�,,\�; 1'9
Ul'tClo�,'Prê:Sldente., , .. �

• • i • _ .... � • _ • ...; ,:,:,,', l: •.

"" 'E:t1tràm e'in sott�iQ rsóQlenl,ß,..o� pl:e.staÍl1i��a,� ,gtlt � pöt(,!rem Sl.las

re�ulament,o, . "átêa vespera dó s:o(t�io.·
.

Affonsô 'Q,� 9. Saçlo<::y
...

,.,�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do

......
,,,./

Consultas á qualquer hora. no
Hospital �u no consultorio

FAl:A ALLEMÃO

Dr. RENATO CAM4RA
DIRECTOR' DO' HOSPITAL S. JOSE'

Operações,. Doenças .te se'_boras�
Partos

I
DL ,LUIZ DE SOUZA

... ADVOGADO
Escritório . Avenida Getulio Vargas

. :relefope, 34.
",.

�§lW&ib_W Rl·II·.I"" Passava a noite
tossindo,Saude 1 .. Força 1

Vigorl

Dynamogonol·
Da cidade de Rio Preto (Sã<iÍ

Paulo) o sr. Rodolpho Fajardo,
pessoa de elevada representação
alli, escreveu o que se segue:
Sr. Edulldo C. Sequeira - Pe-

E' 'o fortificante dos lotas.

que'se éilcóntram FRA- Minhas respeitosas saudações;
COS DEPAUPERA E' com grande contentamento
..

,
•

_ que venho declarar perante o
DOS, NEURASTENI- sr. uma importante cura que ob·
COS e princip�lmente ,tive com o vosso milagroso .Pei-

'para os convalescem- toraI de' Al1gico Pelotense>. Es ..

tes qm' geral.
.

I tava e!l soffrendo de um< forte
.. tO'S5, a qual me impedia de dor

Dy.namog,enol mir, pois passava as noites tos-
T sindo.

E' O gra,nde renova- Dahi a pouco tempo vi nos
dor dos globulo§ ver- jornaes anlluncios que davam

melho�. Tomando tres como extinct<l toda tosse com o

v.idros dêsse mar.avi uso do seu préparado' Fui de-

pre�sa e comprei aqui numa mer
Ihoso .ç;reparado .é re.. cearIa um {,ansco do .Peitoral
tornar á Juventud '!, é de Angico Pel<;>tense., prepara·
criar Forças, Vig�r do por Eduardo C.' Sequeira.
Fisico

•

e .Mental ! .

Passados 5 dias,. eu . estava, res-

'·Gose·o·p'j.'azer'd·e u· nla.·
,tabeleeido daquella maldita tosse.
Só aj')enas com dois francos que

nova' Juventude.!
.

.', usei 40. seu preparad<.1 fiquei
- E' um produto do Qom: já' :durmo soce�ado. E'

I. Laboratodo
SIAN. pois, com justo merecimento que

. venho declarar esta importante
.

. Distribúidores I cura que obtive. f. sou com es-
, Ara�jo .f�eitas til Cia.. Rio tinia e distincto consideração,
.-..__•••_••"" Amigo aHa, e obr,

. Rodolpho Fajardo
Confirmo estes attestadcis. Dr.

:. '
,.

. C·.
.

E
..
L Ferreira de .Araujo (Firma

Negócios na ap,l�, .reconhecida). .

tal Federal Licença N. 5B de 26 àe Mar.
.

.

ço de' 1906 . .

Informações sobre a mar. Deposito geral: Laburatorio Pei·

cha de pl'ocessós em ·an. tQral de Angico, Pelotense
.

Pelotas, Rio G. do Sul
damento IÚS' RrparUções Vende·se' em toda a parte.
Públicas.
, Escritório. de Informa:çõ�s .

por. Correspondên::ia Cai
.

Pharmacia de PI�ntão
xa Postal. 15 (Lapa) -

. '.

Rio de. Janeiro. Estará dt: plantão ama
nhã a Pharm<1cia Estrela.

Hotel Central
Proprietario: OSCAR MATTH1AS

BONS QUARTOS . -- BOA MEZA
ASSEIO - PROMPTIDÃO'

PREÇOS MODICaS
Dista 1 minuto da estáçãô ferrea' e da agencia
\

' Auto·Viação' Catharinen:.e.
Rua Cei. EmUio Jourdan .. Jaraguá

o al1jó protetor de' seus filhos
,. é a

'LombrigueiraMinancora '

Vermifugo suavf3 e de ,pronto efeito.

Dispensa putgante e ;díéta!
Serve pa.ra qualquér idade, conforme 'o n':

(1, 2. 3 e 4).
.'

.'

t;>roteja a' saúde de Beus filhos e a Bua
própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro' em remedios. .

'Oomprehoje mesmo uma "LOMBRIGUEi.
RA MINANCORA" para seu filhinho.

E um p�oduto dos LABORATORlOS IIMI'
NANCORA" - JoJº,viJe -

.

CAIXA POSTAL n....3d:
Rua Manoel L. de Andrad�, 14

TELEFONE n. 155

Correio do p!}VO --x-_· 15 - 3 .; 1941
��������������������

1II11l1111ll1ll1l1&.lill2llllliliJliJlilflJlililliJliJlIIllUllllllllllllllllltlUflliliJ Regis.ro CiVill'
'i1IJII'.W.?H.'_'I&"§i7R;2���""';�

III
.

- 1.11 End. ra.. «OROMAIA.
IAI I Atten..ao' Nio -altem mal seu dinheiro' DO Ar.t�r·Mueller,. Escri�ã�

.

Codigos :
.

� �..., .

• IX! e Oíiéial do Registro CIVIl BORGES, RIBEIRO,
ifI

..Já foi inaugurada a .j
iii do 1. distr,ito da Com�r.ca

A. B. C. 5.a Ed.

III ' '.' � de jaraguâ, Estado de San-

I C'IIIS'·1II··Map--O,·, .; ta��ta;!�:�Bd�:i1�ompare. •
IXI M

.��." !Xl cer.
arn em cartório ex!bi.mJo I:D!:I l� os documentos éxígidos ."

III· .

(ANTIGA CASA RAU)
� pela l�i afim de se habili � O' 'I't � m :

-O'
.

'1'
I

II com um colossal sortimento e preços jámois vistos I rarem t�i;�1C��'U;; i \ rvn,"(!S. . ,oI ,,'. I.III Firma nova, mercadorias novas, preços· novos �. Hit'!d�;erto Gíueck e Esther

1-- REP�ESENTAÇÕESEiIii:]
C 'f' d d d lslt d I

'
. 1X1] Ele, solteiro, lavrador, nasci- "

OS REDESPACHOS

IIII erb rquern-se a ver a e VISI an o, S cornprorrusso � em Lapa, Estado de Paraná. no DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIM -

,

D!:I A CASA MARLY I Xi dia 12 de setembro de 1905,do-

�I
E M B A R QUE S

'

. ;liI�lilf§Jli!l§Jli1f11ilflll9JlI:�liIliJliJlIIlII[tJl!1li1iJgj�lIIl11l1JlIIl2l; i ���f�:â�:p�:��:{e::ö1:���� S
-

O S Cath·· B ·1

___�_�� .�______ d������ ������,I
-------------------1 Vera'-o''- Calor cída no Estado de São Paulo, .>

no dia 8 de Julho de 1921, do-
.

CLINICA cm'U'RGI''''A suotto"ant'e· miciliada e residente nesta ci- Todos preferem o aperitivo
" .. dade de Jaraguá. e sendo filha

legitima de lrwin Hillwig e de
Olga Loas Hillwig.

[araguá, 8-:3-1941.
Edital n. 1.193

Erico Klemann e Ignez Anna.
Hedwig Siebert;
Ele, solteiro, lavrador, nací

cido neste distrito, no diil.l9
de fevereiro de 1918, domicilia-
do e residente á estrada Schroe- Er... geral. oa eeenedtos ""ntra,a losee.

�ßl ..ee de 'tratarem o mal. iRMD.i- .

__•__

der, distrito de Bananal, filho bili .."m o orgaoiomo. E' o eCC"ito do �---.!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!.-:--mde Carlos e Berta Klemann. narcotico: No "mtanto. é precillO r,;·III· IIEla, solteira, domestica nas- "'.,. desappueeeee a t088e. que cbe-· I maIOr descoberta
cida neste distrito; no dia 19 qua i sempre áa peloeee con

III IIIde desembro de 1919, domicilla- ::quenc;�., E atê hoj�. �ara o Ira: para a m ul h e r
da e residente neste distrito no t,,-mento da to..e c'ontmuam a prr.-

lugar Rio 'da'Luz,'e sendo filha .al<:ce·r rerta. plantas. muito conbe-III .

1C'W' ·uxo II'

íegttíma de Frederico e Ida Sie- ctdas da medicina caseir;': a gri�delia, �... �

bert,
" lobelia. o rhum de .JamaIca, o

II' IIg uaco .... 90brrtud.o. � agrião. Eis o I S.EDATINA R.a"iedoi
Jaraguá, 8-3- 1941. r.

'1"" uphca " eCClc.acla do Xarope ,

E para que chegue ao T<'H.", �uja Cormula é a maia re!iz a·_111 O REGULADOR VIEIRA. III Broncbila

h
.. ,t!oOCHu;ao deQIIB8 plan,lss. TOJl. nao raz.. � '�$.çro;m:uto. .con ecimento de todos.pas-

.
";.,eDao. pàror a io,'.c, com uma ou

III A mulher não solfre-I'
'

sei o presente edital que doa» do•e•. Tree .,dros .haotam para ., ..' ! ·CoRvelec:ençe•.
�

.

c- ,rs!3mento completo, Exper+merrte . Ta dores ,.
I .• • , .�

será publicado pela' irnpren To.•a. logo ãs primei .... manifesta-III .' III VINHO CREOSOrADO
sa e em cartorio onde se· <;õ"e, Só lhe podr.rá faz.r.. bem, E.pe- � Alivia. as collcas é um g .....dor d. Holde,

á,' f' d d t 15 dl ''':.llÄimC"ote indicado para 88 creençaa.

It· 2 h III '-;.;========:::::r a txa o
, uran e las. n", gosto muito ageadavet, Pr"ç" do U erlnas em oras -

Si alguem souber de im vidro: 5$500, ,Em Iodas 88 pharmacia.. E t L b
.'

�
.

pedimentos ßcuse os para Orfe'rla especial, recorle este annun- I mprega �e com van

.a. I'j on a Pl'ca I)!
fins legaes.

. cio e f?andc-o com 8eu endereço para g�m para combater as_ [j •. '

,.......... '. af:. P. �87. Rio: pa�a receber, gratis.

I 'Flôres Brancas, Calicas II
-

A'l"tur .Mue.ller ImrlollvrodehllJlorJa8·par.. erel>nça..
U· M. termas, enstru e a' forne.ce a domicilioEscrivão Distrital e Oli II pós o parto.' '111cial do Registro Civil. - E' poderoso calmante, e laDSS�n Btela.

lll.�egUlador por excelen III
Im
Cla.FLUXO SEDATlNA1'1'1 Pedidos pelo telepho'"
pela, sua comprovada i 53 ou n'a Casa'ne n. .,. '

..

III
eficacia é receitada por III May & Fischer.

J.

mai� del0.000 medicos, .

III FLUXO SEDATINA IW
, encontra' se

.

em toda· tri

iii . '. parte.'
.

III
!IC-��-.;;;;; !Ie

,ç, E' um' :perigu.·� ..-
amortecer � .los!et por que é o melhor.I

. Trate-a, sem narcotitaJ rjiDepositario: João O. "'ueller . Rua Marechal Deodoro

.

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

no

Hotel Central
-

Com o' seu uso, nota-se em

poucos dias: HYGIENE
.

1. - O sangue 'limpo,. de im· ,

purezas e bem estur geral. 'Linha de Omnibus á poda Preços razoavéis •

•--__IIÍII --.,••_�-----.I. 2. - Desapparecimento de ,es· Proprietario : Carlos Albus.
pinhÍls, Eczemas, Erupções, Fu·
runculos, Coceiras, Feridas bra·
vas, Bôba, etc

I'
.

3. - Desspparecimenio com· F t Md·f;:t�o�e o�!!;��tr!!S��abe���' erDlen O e elros
< 4 -'D�sapparecimento das '. .

manifestações syphililicas e de

I
Produto de alta quahdade para DOCES,

todos os incommodos de fundo
syphílitico. .' BOLOS TORTAS e quaesquer5. - O apparelho gastro·mtes-

' -

,

Il tinal pe;feito, pois o. -ELIXIR '.1 PASTELARIAS914» nao ataca o estomago e
'

nãO contem iodureto·. .

E' o unico Depurattvo que
*em attestados dos'. Hospitaes, Dr.Waldem.·ro Ma�ure"beDde �specialistas dos Olhos e da ...
Dyspepsi� ·Syphilitica. .

, Vidros'
.

dúpios � ,

'. .

1 Já sê encontraíb 'á �enda'! con· Consultoria e residen�Cia: - Rua Marechal Deodoro

-'r,t�ndo o, dopro. do liquido, e 'cus·' ,

�.------I_-_--- ..-./ �id� �:J;:��;.Q:o/o)·qUe',dOis'; 'lllende' êhâni'ados;a quá:lquer hora 110 dia "ou' di"ooit,e '

Quartos arejados, bem
ventilados

Diariamente PEIXE ou

CAMARÃO
Pateo para Automoveis

CJlLCBBlNll
,

.

O TOMICO POR. EXCf.LlEHCIA

a sande das c�'eanças
A CALCEHINA contem to

dos os saes necessários e indis
pensaves .ao organismo em for
mação das creanças,
Alimenta o cérebro, fortifica os

muscolos, calcifica os ossos e os
,dentes e saneia os intestinos.
As creanças que tomam CAL

.CEHINA são fortes, alegres
resistentes.
Dae CALCEHINA aos vossos
filhos ,e fica,reis·, tranquilos.
Nas PharmÍ\cias,

CL:\lCL\DOL
, ,

.

. _..

, GO/CH iRM.L\O.,f
.

'

I
. •

Jl\RL\GUl\ - fL\NTL\, Cl\TL\RINA

·Siieiinh·o·ra·s·!Jiiilio·v·en·s·'!�__""-,o-:;;"Õ;:-:-,.

'-Ha-�I-Ja-:-l0--'� �i;d-?Ó:;�:�5rH'ô��em,
ReguladorStan �UGMENTA; AS FORÇAS DEFENSIVAS oe},

Pan a regularisação de �RGANISMO. CONTRA' AS DOENgAS :DAS!
�:�ifi�:;a����rtd� :::��� • ::-:�:�:��,��::<:.?� .�����. ,S1:- �
o mal.

Se os
.

s(: US ovarios\
não se encontram sãos,
o seu 'estado geral tem'
ques!sentir. havendo
irregularidades mens

truaes. com.o sijam:
Menstruaç�o·Dolörusa,

'

Escassa ou Excessiva!

Regulador Sían
é Q remedio indicado
para 'as Senhoras e

Jovens que' soffrem
dessas perturbações.

Tome o REGULADOR'
SIAN q1le evita os soffri,
mentos da MULHER, e ve

rifique como voltou sua'
côr natural rosada e., como

. o brilho dos seus olhos é
differente ..

Distribuidores:
. ARAUJO FREITAS Bt elA.

Rio.

"

Casa especialista em foupinhas para 'crean-
ças, armarinhos, linhas, fios, enfeites, rendas,
fitas, botões, et.c. Mantem sempre em' stock
"um bello sortimento de dscos IJara bordar,

,
. 'dös mais novos modelos. .

Meias de seda para senhores e
senhoras ..

' Meias de mouseline
de pu",a se d a, para senhoras,
desde 8$500 o par. " Sempre no ..

'

. vidades. .. Só na CASA SONIS!

gntmgl'li_lOOl'Jl'mlOOEHlllriflEß .

- ,ee;

HOTEL BECKER
Adoptadoofficialmente Rua Ce). Emitio Jourdan .

" . '"

no Exercito Está. situado no melhor: ponto da cidade. Quasi vis-á
dp DLIXIR "914-' vi� � 'Estação ferrea. Dispõe de optimas accomoda-
D ções é ,offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quentes e frios.
. CONFORTO.

Jaraguá do Sul

PRESTEZA

Medico

·fRACOS E ,ANEMlCOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
Do PlI. 0.. Joio cM SIIw SII......

.E___..-_ .... _:
:Toss..

,DESPERTE'A.BILIS ':...t:QN TO S 'POL.,1GlAU
DO SEU FICADO· ';' CoNtoS Df AJAOR

.

,

:

Sem J;aÍomelaà�s... 1; Saltará'. : AVENTVI!AS;. '''.'

Cama Disposto Para Tade CINEMA'
Seu'ngad" deve derramar. eil...... seI. ,\ firA

DIente, no esto):llago•.mn litro de bUle. '
'. "" Ao 01". O , ,Se a bilis não corre livremente. OI � IA

alimentos não sã" digeridos e apod... F i-GVR1!NQS \. ,

cem. 05 gazes incham o estomago. I
"'..I

'

/"

Sobrevem a prisão de ventre. Vool "frf?MCOT
Bente-se abatido e como que énvene-

- , "' ." "
.

nado, Tud" é atnBl'lrO e,a vida. é um

,G. YMNAS lfC/4
'

.

2fmartyrio.

�. Uma simples eva� n,io·toC8.l" ,AJ.u�
It causa. Nada ba comô as famosas '

.' .•

� .

.

PilIuJas CARTERS para o' Figado.· II ����.�d6:.�,��,pafá 'uina acção certa. Fazem 'correr .

�
.

.

C;
livremente esse litro de bilis, e voe'

Q'
.

GIGQ'RR
'\

....nte-se disposto para tUdo. Não cau- ,
.

.

R ' ,

sám damno: �io'suaves'e contudo sio . ,.' ,
. . ;i::J

maravilhosas para fazer'a bilis correr. !€i. , , . }
livremente. PellS 88 PiUulas CAR· Vl/l./J /'J ;-':.'"

.

;"'.�LO
.•
A

.

n','.'TERS para o-FIpdo. Nio,�elte -, -.-ry�.lVt('V(....(;imi�ações� ;preço 3$000. .,.:....,
.

..?

ea.

Banco Agricola e·· EOIDórniaF
. '

.

Mat'riz:8Iumenan ,Jo Blumen'au Filiàes: Jóißvill�,
Rua 15 de Nov. U� Jaragna, Hamonla
Agencia eni Mafra'· Corresp. nas maiores pr.aç3s do País

,
'

Capital autürizado'; �.'... 3�OÚO:OÕO$OOO
Reservas c8.. . . .'" ." 600:000$000
Depositos e IH,.\ldos em C,/C" 22.000:000$000

...
# •

I •

faz todas 'as operaçõ'es bancarias no Pt.ís, como cobranças,
descontos e caução de titulos de exportação e outras ope
rações de credito; passes para as principaes praças do Pais,

mediante, taxas' modicas
.

. �-

," '. .� ''''I
• •

Va. Sa. já abriu uruß' cCONTADEPQSITO'
POPULAR» no Banco Agricola e CnmeJ,'cial
de Blumenau? Se ainda näo o fez, . produre
ime�IatameXlte n!lstm cSeçãç. de Depositos»
que vos' dará pro,utamenfe. toaas laB informa
ções desejit.�8s .

, .

Além da c��ta cDeposito Pcipular,' (De.
positoe iniciais.8 partir. de' 20$000, subsequen
tes 8. partir de 5$000. 't.psra 8' qual são ábo-.
nados juros de 4�1/O 8/a.� Q Banco· Agrí
cola e Comercial de Btumenau mantêm ainda
lui( seguintes contas;'..

.

C. C. C Á DISP�SIÇÃO.,
.

'. . '.. '. 'C.'. 2,0 0./0
C. C. C COM AVISO PR,l:VIO, conforme'·con-· .

dições n�. caderneta. ,.... ".' 3,0 %
DEPOSITOS POPULARES. L1MITADOSl.. .• ,4,0 0/0
DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 mes!,\s . 4,$ olp·
DEPOSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meses. 5,0 0/0 .

Os juros são pagos ou capitalizados semesti-�Ime�,te. .

FILIAL. JARAGUÁ ·..,:.'Ria Cei. Emilio"Joord8n
Oaixa Postal n. 65 - ,End. Telegr.: cCAIXAlI

HORARIO; Das 10 átt l�. e das 13 '1/2 ás' 15.
····,,·:s';",s�J>a.doS':iDas .. ,lO�, 11112:

",,1:, '. >.- ..1.'r "/:;'��". )"'�:- ,.' '.\
�.

',� ...... :.

'fHEiMaw:,� "fif.
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Inglaterra dominá osr--.
121mares. · . iii

1(8i8 um navio alemão se que teve, sua aígnítt- I
acaba de chegar ,A Gua· cação no passado. Ago- D!'l

nabara. Esse é o grande ra aa .cOiS88 são bem di III
feito do dís, que vai mar- versas. Os navios :ale, III
car um fraeesao dos mais mães chegam aos seus 111
retumbantes das forças pertos de destino e 'os 121navais inglesas no atlan- teus vão para o fundo .:.::.
tíeo e 8,0 mesmo tempo do mar, as dezenas, ás D!'l

um d08 maís, belos exitos vezes quando jà peree- III
dos ousados martnheíros bem, ao longe, as luzes III '.
da Alemanha. ou as costas da tua ilha. III
Esse navio é o "Lech", O mundo está tomando

um modesto cargueiro, outra Ielçäo. Tudo, està
que deixou a Europa ha mudando tanto e tanto
'31 dias exatamente, sín- que, äs vezes, ha certa
grando as agua8 do AUan- dificuldade de pensar ao
tico em demanda do Rio. contato com a nova rea

E chegou felizmente, sem lidade. E tranforma-se no
Qenhum incidente, com a senti,do alemão, no sentt.

,"ua carga perfeita, como do europeu. no sentIdo

':!Je tivesse realizado uma humano e natural do rito
Uanal viagem comercial mo das coisas e dos po
ém tempos normaís, vos. O mundo Inglês es

. ,Encontr�inó·n08 deante ta desaparecendo, pou
duma alternatíva: ou o eo a de inicio 6 agora a

bloqueio inglês falhou, uma velocidade nctavel, ct'I
mesmo até para estas Que a Inglaterra domína :D!'l
bandas dos mares, ou o os mares, ísso foi coisa III·
marinheiro alemão esta uqe se disse ha muito III
apto a fura-lo quantas tempo. Historia antiga. 'III
vezes quizer. E' uma e Era uma vez uma ilha CID
mesma coisa. Um blo- que dominava os mares. 'ca

queio que se deíxatneer Hoje um-navíoslnho ger, III
não é digno' de respeito. manico larga rumo pa- III
Os marinheiros do Reich ra a .b�ill da Guanabara 121
estão rindo a bom rir dos e chega ao seu, destino III
cruzadores, auxiliares ou apesar de se dizer que IIIoutros da Real Marinha existe um lamoso e, In
Brltanlca. O Atlantlco foi -flexivel bloqueio Ingles. III
vencido em 31 dias, sem Inllexivel "mas não é III
Incltl.enter,' pllr-um· C81'· muito ..." III íiJ
gueíre alemão repleto de ,Do - "Meio Dia" 1II11J§11B111i1illll1ll
preoiosa c�rga. �s,a g�.

.

,

te - OB seus 40 tripulan- Prossegue sua acção ----'"------,----------------'-------..!.__
tes - merece UII\ ',',vhla" víctorícea a Allemànha
80noro' e sincero de todos '

.

OI que .admiram e res,' Berlím, 3 (T. O.) -_ A

peitam a bravura e a aviaçã� e:1emA presse

a!ld�ciosa certeza de que guíu vltorlOsa,�ente em

o inimigo, por maíe vigio tOd,as as . partes a luta

lante que seja, n�o eon-
contra á Inglaterra. for·

se_gulra jamais impedir tes contingentes aereos

que um L1aVIo illemäo atacaram a noite passa
bem dirigido chegue ae

da Instalações porfuárias
seu destino. e os eaes de Portsmouth.

A viagem do "Lech" Essa operação prolon
vem permitir que se res- gou-se por varias hor�s
pire um pouco deste Ia- e viol�ntas explosões e'

do d� AUantlco, porque,' tneendíos DO porto -e es

é certo, vamos saber de taleiros, provocaram gra·

muita.c.ots� que os mgte-' ve! eS.tragos.
ses não querem deixa:'

-

.

:!:v��sa:u:� a::sa�o�:� Hotel.l.L 'aragua'\.\.O ,que, de fato, se pass.. ,� rr

0t França ocupada ou

:b:' d�rl�o':��on:l�::lf. Preprielarlo : Inl.l. BeneHI
dkde. as:;populàções lo· f 80a mesà. Completo ser.

!leSa8 e8tl\0 agindo eip viço de, restaurant.' Chur·
a$6 dos', bombardeios a· rascadá todo! os sabbados
emAes. E muitos e mlli. e domingos. Bons quartos.
t08 outros al8untol inte.,

"

.,:
'

ressantes, vistol e ouvi�
-----'-'-----

do. por gente :habituada '!�ra' ,

--------------.--,.-------------

a ver a. ouvir e a con. r.,1w '\

::��e:::ieS��:!:dO�:n�:' S··EN'.R.SE .�......""...."".....I........IA.....�.i.I...I.lil.I"IIIiI:.A.I.......
to com os homens que

Ad' I'
.

viram e fizeram - e vêm BEM'
'

S h'Iazendo guerra de pe.rto. ••• O ar c
.

warzEstiveram no logo, soba�,
. ,

,

ação do aviador, do co·

mandante do submarino
o'u de outros engenhos
modernos de destruição.

.

,O sabor desses relatos
a' gente o sente de Ion·
ge" gU,losamente. E no

fim, é um� 84'llsação pro
digiosa apertar. 8 mão,
para se despedir, de' ho
mens que, di�seram á
Inglaterra': Tu, velha Al.
bioo; nlo donUfJss os

. m8;res. IS80 fOt umii fra.
tI'''' '" ..-

A

• f.'

ASPECTO
SAUDAVEL

.

pe�a auxilio do

, ,TONICO BAYER

'que enriquece o

sangue ,e fortifi
ca o organismo.
Vendido

-�emvidros R
"de dojs

'

. tamanhos ,

.

·'ronifiqu..se com
j ...

AI rela§Ões entre

a, _ámania e a
AllelDaaba

Berlim. (H.l"':' A ragen
cia cD. N. B.- pubUca O

seguinte telegramma de
Bucarest:

.

«A Rumania obedecerá
fi palavra, de seu ch.eie, ie·
gundo a qual, rcom a AI
temanha, venceremos ou

seremos anniquilados»
disse o m i n ist r o da
Propaganda, dirigindo se

aos soldados alemães ..

O oradór accrescentàu
que a nlisSão

.

miHtJlt' 8l1�,
man foi. solicitada' pela Rh·
ma'oia porque o paiz �se
achàva em ·perigo,e quel
somente mediante esse apo

Prllo, os allem,e.a concor·
daràm em socorrer a nação
rumena. ConcluintJ:o, o mi·
n{�tro �cla,ou qué,' de :
',agora em' «;l(��t�, a.máis .for."�I'te das amitades hgará- pa·
rá semple os dois,-pal;tes. ,

Correio do Povo' -x-, 15 - 3 -:- 1941

"-

A NATURALEZA lhe deu 32 preciosas
joias-seus dentes. O uso dia rio do

Kolynos eonserval-os-á limpos ebr ilhantes
como perolàs. Proteja com Kolynos esta
dádiva da natureza!

Coujunclos ·Eleclricos
«UNIVERSAL»./ ' '.

pára iUuminar seu lar, si,io, fazenda, etc.
'FuDtclona/r seu radi�,

carregar baterias, de autoíDo.el, radio, etc. '1.TRES
MODELOS--

Palace Hotel
de M A R TIN S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n. ,62
Todos os quartos e,apparramentos, com agua

corrente quente'e fria
Elevador . Frigoritico . Cosinha de i.a ordem

Salas de amostras para os sre. via;antes

com

càpacidade �e'
'100 ,,4S0 w�tts
6, . 12, 110, _.�O.,

volts
.

I Automóvel na Estação
,iii C U R I T Y B A PARANA'
II'

I
III . Encarrega-se de todo e qualquer serviço relativo

,

III ,4 à sua profissão.

III Atende is pessôas do interior, que desejarem naturalisar-
. Da se, receber e obter subvenções; compra e venda de titulos da
ca dívida pública. Registro de titulos e diplomas, cobranças, serviços
III gerais, perante o Supremo Tribunal Federal e tudó que se rela

III III
cione com estabelecimentos de Ensino secundário ou superior.

_1II1II1IJ1ll1ll1iI1II Correspondentes em todos os Estados do Brasil
Escritório: Av. Oraça Aranha, 26- 11.0 andar Salas 1107 e 1109-
ra. 2·7842. Edificio D. Pedro II. Rio de Janeiro. C. Postal N. 3897

BRASIL-

Peçam demQnstraçõe's� aos Distribuidores:

Carlos HoepekeS.A.
,

�Matriz: fLORIANOPOLIS
Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE" CRUZEIRO, LAGUNA,

, SÃO FRANCISCO - Mostruario em TUBARÃO

Dr. Aleibiades Martias Fónta
ADVOOADO

ElJdereço telegraphíeo : cHOEPCKE»

,
"

III Sangue· Sangue· Sangue III------------

..�. �ANGUENOL � Poma�aMinanGo,fa
III (Formula allemã) 'I. I, III Unico Fortificante nomu�'1• do com 8 elementos toní-

IIII
cos: Phosphoro, Calcio'lll� Arseniato, Vanadató� etc.

III
Com o seu uso no fim de

II'20 días, neta-se : I
I

1. - Levantamento geral

IIdas forças e volta Imme-
diata do appetite,

I 2. - D e sappareeímento IIpor completo das dôres de

II c�beç'" in,somnia e nervo'lll' sismo.

I�' 3. - Combate radical da

III'

li depressão nervosa e do
.
l

III' ���e�;:.cii:nento de ambos

III4. - Augmento de peso �

III variando de 1 a 3 kilos. I

I'
O SANOUENOL é uma

Igrande descoberta, 8cienti·
ca, - opinião do Dr. Ma-
noel So�re8 de Castro. II

E' a pomada ideal!
CURA TODAS AS
F E R lOAS, tanto
humanas como de
animais.
NUNCA EXISTIU

IGUAL" �

A Farmäcla J Cruz,
,

dé Avaré, (S.Paulo)
curou�eom a cMl·
NANCORA- (í1ce�
ras que bem 0014
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de JoinvlUp, curou c:>m
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes !.! !
Adotada em muitos hospitaes, casa� de sau.1e e

.
.

olinicas particulares.
.

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancora" nunca existiu a nio ser em suas

lat,inhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem imitações! Exijam â verdadeira MINAN.

CO.RA em sua latinha original.
. - .

REPAREM BEM AO COMPRAR! '

,

E' um produto dos Laboratoriös «:MINANCORA
de JOINVILLE

Endereço teleg. ccDOLAR"

F..aDels,co do Sul •

Caixa postal, 32 .

Sta. Cafbarlna

"

Não 'estrague a' sua. comiqa
�íec:=:;: AZEITE SALADA·

Em�ar�ue8 - Despachos
Navega�ão·

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre Bucarein (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiru,
directamente sem transbordo.

. ,

Encarrega ·se de classificação, mediçöo e

de todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em' t6ro'S, . etc.
Cereaes e mercadorias em geral, para qualquef porto do norte ou sul do

Paiz, bem como para o exterjQr;
.

Recebe cargas- de Importaçã'o, do Palz
,ôu ab Exterlöl', para desembaraço e

redespacho para as praça,s do Interior.

lei sel.re vaporesel pari., carrelln�. • IrIlzeDs Jnpril' •.•e"ii di�. fir"
SérY,lçJ) gar,_ntidQ e rapido. - Preç,os lJlodié�

.".".,.,,,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,•.•,.,,.,',.'.'.í'.'."'."'''.'.''11Í1.'.., ,. 1
•

,,"'.}. _ .' _", � : . ;;; r. _ '. _.":' 1=;. :' � ".' . 0:--:" _

�

..

l
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Prefeitura Mualclpal �e lara8uá I ,EditAI de primeira mats' der e DÍaior lance

'praçlf e arremataçio orrerecer,
-

no dia 22 de
Balancete da Despeza Orçamentarta, referente ao mez de Janeiro de 1941 ,: março proximo vindouro,

O Doutor Arno Pedro do, eorrente , ano, à8 10

DoMes Total E�enhad. Prevista Cre- Hoeschl, Juíz de Direito horas, ás portaa do Edi
ate o mes ditos de. Comarca dl:l jaraguá, fiolo do forum, dest« co Pelo presente notifico a to .os os esfrangeí-

Estado de Santa Catarl marca; os bens penhora. ros registados nesta delegacia de policia e cujos
na, Brastl, na form It. da dos a Ida Wollert, na registos datam de um ano, ou rnais, para proce
Ieí, etc: , ação executívs que lhe derem a revalidação, apresehtándo a carteira de

move neste Juizo JoséFaço saber aos que o

I' Koch juníor, a saber: identidade ou certidão de registo, de acordo com

pre8e�te edital de primei- 1. _ Um terreno sUo o § 2., 'do art. 28, do decreto lei n. 406, de 4
ra pruça e a-rematação, nesta cidade, á Rua Co. de maio de 1938.
com o prazo de trinta ronel Procopio Gomes de J

.

9 d d 1941(30) dIIl8 virem ou delle Ollveíra, fszendo frente aragua, e março e "

conhecimento tiverem, da mesma Rua, travesslo
Paulino Natal Bonin

I
que, find" esse prazo hão nos fundos com 8. Unha Delegacia de po licia
de SE Ir arrematados por s. P. _ R. G., com 25me-

.

--------------------

quem maís der e maior tros na frente e 25 n08
lance f)ferec�r, no dta 7 fundos, extremando de.
do (ibrj� preximo vindou um lado com terras de
ro, as 1.0 h�rlis, ás portas Thomaz Cezar e de outro
do Bdítlcío da F��rum, 08 lado com es de Angelobens penhorados .8 Leo- Plazera, com a ares de
poldo Jacob Ma�tm8. na 1.400 metros, quadradosação exaoutíva fiscal que edificado com uma casa
lhe move � Fazenda �s que foi avaliado em RB.
tadoal Po saber ,

. 5:0003000.
L -: Um terreno SItua. �ujo bens constantes

do ns tira dos Martins, á do suto de avaltação e
Estrada Jaraguä Bsquer- -auto de penhora de folhas,do neste Munjolpio e destes autos da referida

I
Comarca, contendo a ação executiva, 840 leva.
area de 25.500 metros dos em primeira praça
quadra�o8, com as con- de Hasta publíea de ven
trontações �6 direitos, da e arremateção pelo
q.ue foi evalíado em.: ".. valor tatal de 5:000$000
t.500�000,

_ (cinco contos de reis).
cujo bem constante do Assim serão 08 referidos "ASA DAS ·SEDA.Sauto de avalíação e auto bens arrematados por '-'

penhara de folhas destes
quem mala der e maior RdP in i

'

..
. autos, d�. retertda ação lance oferecer, no día,

Da O
.

r c pe
exeeutíva, säp levado� hora e local acima meu ----------_---_-------
em ')'t'lme1i.ra praça de ctonados, '. podendo OB
hasta publíca de venda mesmos serem examiná
e arrem!"taç�o. pelo. VB- dos por quem Interesse I'lor totallde 1..500$000 (um tiver, á Rua Coronel Pro
conto e

.
qulnhetos mil copio Gomes de Oliveira,

rel�). ASSIm serão es re, nesta cidade, onde se
feridos bens arremflt8.�OS acham Ioceltsados os re,
por que mahl der e maIOr feridos beos_ E para quelance oferecer, no dia chege 80 conhecimento
h?ra e lU�Rr acima m�n· do publico, mandei pas.
clOnados.. podendo. 08 sar o presente edital quemesmos serem �x�mlDa. serà áfixado no lugar de
�08 por quem lOter,B.sse costume e pubU�ado petIver, á TUa dos Mar�lDs. 13 imprensa local. Dado
E, p�ra que. chegu'e a e passado' nesta cidade
notiCIa o publIco, mandei, de Jaraguá aos dezeno.
pl:lflSaf o pl'�SeDte edital ve dias dI)'mez �e feve. O Doutor 'Arno Pedro deque será afIxado no l�" reiro de ano de mil no- Hoesehl, Juiz de DireIto
gar de CO!iturne c) p':lbh. vecento.s e

. q:larenta e da Comarca de J8ra�uácada pela lmprensa locaL um. Eu, Ney F!'snco, es- ,Estado de Santa CatarIn�. I. - Os senhores Curt

D.ado e pas�ado nesta CrivA0 o subscrevi. As Bras!!, na forma da leI; Boerner, Augusto. Ben·
Cidade de jaraguá, a08 ainado} Erleo 81 feIt _ etc: k�ndorf, Hugo Zlele,Emi
seis �i!1s, do me'Z mSlQfJ juiz de Räz, em' e;:rcicio.' Faz ,. Sälfer a todos es Ho Hermann, Ca1'! Sehu·
de illlillovecentos e qua· Está conforme o driginal que o presente ertital vi- anke, Oewaldo DHlling,
refilt.a e ul!', Eu, Ney Fran: do. que

-

doil fé.
'

rem, Oll dele conhecimen, I Ricardo DUDk:r, Zerilo
co, �8Cl'IVã() o suscreVI, to tiverem, que, de aeor .. Demathé, Osca� Baas-
A�8il]arlo) 'Arno Ped,!'o Jaraguá. 19 de reverei de com o artigo 318 do cher, Alfred. WIlli, Luis
H00sch! ._' Juiz je Dírei tO de1941.

'

decreto·lei o. 431 de 19 Be·rner, Ervlffi !\1uellet;
to. Es_tá, {'ünfGrme o Mi· O e6criv�o: Ney Franco tie março de 1940. afjm J.o8é João FnlDczDf;r, Ju<
gioal, dn que dou fé d�\ ú'tP,.[,der as partes e llu.13 Krusenski, RemoIdo
,Jaraguct, 6 de marçi.J B.. d.-4al advogados, este Juizo da· Wurges e Celeste Pres-

de 1941. I. rá expediente diurie.men- tini deverã_o com a maxi.
. O üßCl'ÍVãlJ, NIl':y Franco te, no, dias uteis, das 10 ma ur�enCla apreBe.!1tat'De ordemdo sr. ,Pl'efei- aB 12 horas 'na sala das a esta Junta um certIdão

to. Municipal torno publi· audiencia8 do Edifício do de nascimento para fins
Fdital deprimei' co que durante o COl,"ren· Forqm: E, para que ehe. milttar�s � ·cf)m. � firma
ra pra'-� e arrema..

te mês de Março, arreca- ge ao cünhecimentoB de do. respellvo Oficlal re-
s- da·se na Tesouraria da h id r d' taçio .', Prefeitura Municipal de todos, mandQU publicar co� ec 8" 8 im e ser

o present,e edital, que se· remetida à, 1611 C. R.
O CidadãQ Erico BIos. jaragu� e na IntendencÍa rà afixado U0 lugar do II -. Os seahores Dório

faldt, Juiz de Pf�Z em de Hansa, o Imposto 8/ costume e publicado no AdoJ(}ho do. Amaral, Ri
Exercício no cargo de ,Indu�tri8B e ProfIssões, «Coneio do PíJvo" Dado cardo Ohf, RI.cardo Mabs,
Juiz de Di:.-eito da Co I'elahvo ao, 1. Semestre. e passado nesta cir_iade joão F�dl, LInus. BrauD,
maroa de Ja raguá: Esta· Não 8a�isfazen�0 o pa· de jaragp,á, só ,primeiro Axel, Hll:llmar, GuIlherme
dú de Sallia Catarina gameoto no refe,rIdo mês, lÍia do ri1E�z de m�rço do Otto Anderson, José ,Ble.
Brasil, na FI.HffifI: da iej' ficará o contribuint� SU,

eDO de mil novecentos e bani, Francisco HoBer,
etc:

• 'jeito á multa de 20'/. BO· quarenta e Ilm:� E�: ,Ney O�waldo Btlrlanda, ,Ro.
'Faço Saber aos que o bl'� e imposto no prtme�· F1'anco (�SCriVbO, ó ,suba. be'rto Moeller,. Tomas

presente edital de primei' ro mês, s.endo entäo feJ crevi. Assinado) Arno Pe- Kitzb�rger, J::lermogenes
praça e arremataçHo com ta a cobrança judicial- dro HoeslJhl, Juiz de Di MoreIra. Ffltz �rnuse,
(,) prazo de trinta (30) dias .mente. reito. Esta conforme o Augusto Fritz, GUilherme
virem cu deh� conheci Teso_urari�.da Pre_feitu- original do que dou fé. Koehler, Ma�hla8 Hilbert,
mento tiverem, que findo fa Municipal de JaragUá, Jaraguá, 1. de março de I

Jucob Murara e Alberto
eRse prazo hão de ser i 4 d.e Março de 1941.· 1941.

.

Friedricll deverão com.
arrematados per quem F- Vosgerau, Tesoureiro O escrivAo, Ney franco pare-cer com urgencia a

.

, I e8t� Junta, afim de com-

------------------:,:-----------.;__ . -._;;;_:_ plétarem faltas em seus
. ,

I pedidos dB certificadQs.

437$0· 437$0 437$0 6:000$0 de reservistt.\8 de "3s" ca-
.. teg'Jria.

Jaraguá,.6, de março de
� --'.

8:090$0
n�

�'1941.

Co�ligo
Local

O ADMINISTRAÇÃO OERAL
02 GOVERNO'
lI20 Pessoal fixo ..,-.

0201 Subsidio ao Prefeito
0202 Representação ao mesmo

02l ' Material permanente
0221 Aquisiçio de veiculos moveis e utensilios
023 Material de: consumo
0231 Custeio' de veiculos e conservo moveis

e utensílios
024 Despesas Diversas
0241 Viagens administrativas
04, . Adminjstraçat> Superior
040 Pessoal Fixo
0401 Secretário

.

04�. Material de consumo
0432 Impressos e material de -expedíente
044 Despesas Diversas

• 0«1 Serviço postal:
0442 Serviço telefônico
0443 Serviço telegráfico
0444 Publicação 'do expediente
0445 Assinatura de jornais oficiais '

07 Serviços Tecnicos e Especializados
070 Pessoal fixo,
0704 Contador
07D8 Almoxarife
0709 Agente municipal de estatistica

• 073 Material de consumo
0132 Livros e impressos
09

.

Serviços diversos
090, Pessoal fixo
09C4 Motol'istas - 3 a 3:CCO$J e 1 á 2:64080

y 0905 Zeladör
0906 Auxiliar de escrita distrítal
{)94 Despesa diversas

.

0941 - Serviço de Iimpesa da Prefeitura
1 ]i,xaçdo e Fiscausaçao, Financeira
13 Administraçtto Superior '

100 Pessoal fixo
1002 Tesoureiro
11 Serviços de Arrecadação
11,0 Pessoal fixo
1101 Intendente-exator
1104 Quebras ao tesoureiro
114 Despesas diversas'
1141 Percentagem para a cobrança da divi

da Ativa
Aquisição de talonãrío-lívrcs etc.

Serviços de fiscalisação
Pessoal fixo
Percentagem de fiscalisação

Serviços diversos
Pessoal fixo
fiscais gerais, sendo um de 4:8GO$O.e

um 3:0]0$0
Fiscal auxiliar
Segundo fiscal auxiliar
Despesas diversas
Quonta do lançamento do imp. sI In·

dust. e Profisslies
Segu'ança Pública e Assistencia Social
Serviços Diversos de segurançapública
I>espesas diversas
Serviços :Ie inspeção de veiculos
SubvençÕes, ContribuiçÕes e Auxilios
Despesa diversas
Á Assistencia de Tuberculosos prole-

.

tários
.

2841 Á Caixa escolar
2848 Ao Estado para manutenção d,o Des

. taco P,olicial .

2849 Ao Asilo Colonia Santa Tereza
y 2841.0 A Sociedade de A$sistencia

.

aos filhos
dos Lazaros ' ,

29 Assistencia Social .

294 !l Despesas Diversas
2941 Socorros pitblicos
2942 Amparo á Maternidade e Infancia

'

< 3 Educação P'l,blica
30 '. Administração Superior
303 Material de consumo
3031 Material didático em geral
3032 Repl'lfos de prédios escolares
304 Despesas diversas
3041 Aluguel de prédios escolares
3042 Assistencia a ;,Iunos necessitados
33 En,ino Primário, Secundário e
(' 'r ': ,

" Compl.ementar
,

330 Pessoal fixo .

3302 Professores Municipais; sendo 4 pro
fessores d,e escolas desdobradas' a
2:400$0.-6 a 2:040$0, 3 a 1:800$0
e 1 adjunto a 960$0

.

Subvenções, Contribuiçõe, e Auxilio
/

Despesas Diversas
Á Colégios '

Á cursos complementares do Estado
Bolsas escoJares �

Oratificação ao Inspetos escolar
Saúde Pública

Assistencia Hospitalar
Despesas Diversas '

Oratificação ao Dflegado de Higiene
Oratificação ao MédiCi) de Hansa

Subvenções, Contribuições e
AuxiliOs'

'

Despesas Diversas
Ao Hospital .São José-.

Serviços Diversos
Desoezas diversas
Higiene e Saneamento das zon"s ru-

rais e urbanas '

5 Fomento
51 Fomento da Produção Vegetal
·514 D. Despezas Diversas

� <5142 AuxílioS à' centros.tagrícolas
-6.143 Aquisiçãu de !);cmentes e transporte

J 6 _ - • , . . Serviços-Industriais
69

.

Serviços Diversos
690 Pe&�oal fixo
6906 zelador de cemitério
691 Pessoal v�riavel
6913 Operários do s�rvlço de cemitérios
693 Material de consumo

6933 Para serviço de cemitério
7 Divina PÍiblica
76 � Flutuante-Amortização e Resf/ate
764 ßespesas diversas
7,641 A,Illortização .da divida' flutuante
77

'

.' Juros '

174 Despesas díversas
7141 JurQs diversos
8 .. Serviços de Utilfdade Pública ( 1

81 ,Construç® e Conse�aç{to de Logra-
"

.'

douros Públicos
811 Pessoal variavel
IJlll Operários., do serviço de ruas, praças e

jardins
82 ConstruçãO e Gonservaçtlo deRodovias
821 . Pessoal variaveJ
8211 Operários do serviço de Estradas e

pontes
823

.

Material de consumo

8231 Para o serviço de estradas e pontes
»7 Construção e Cone.""acão de
f; Proprios PÚ!!.liC08 em Geral

Pessoal \'ariavel .

Operarios do serviço de próprios
municipais

Material de consumo
Pill'a ;(JS Se{V. de próprios municipais

Iluminação Publica
I

, Despesas diversas
, �ontadoria �a Prefeitura' Municipal de Jaraguá, 31 de Janeiro de 1941.

Uumina,ção . Púlillca -dar,cidade �, 7:90ofo !1"

E_ne,��t�lr.a RU9toJL�Spfi\� ir)<'. F:m:\ l:n�) ,!0 INV}J-�';:. \ . �í,;;;,,�! I;i\; I..:\��', ������::�,}... A.LI:�É.�Y'·,M.P1��., �7nt�,�?-��-', l. . ./. " '(":'
.. : ./::' �i.�������)NmAS ;C. HE��STER, Pref�lto.

TITULOS

1142
12
1�1)
1203
13
130
1303

1304
J305
134
1343

'2
25
254
25�1
28
�ª4
2846

38
384
3842
3841
3846
3847
4'
41
1'14
41�1
4142
48

484
4841
49
494'
4941

350$000 350$0

862$1

300$0

550$0

525$0

40fl$0

910$0
250$0
300$0

450$0

500$0
20$0

59$4

650$0
330$0
330$0

250$0

44$0

862$1

300$0

.550$0

8$5

525$0

400$0

970$0
250$0
300$0

450$0

500$0
20$0
\

650$0
330$0
330$0

250$0

, ,

44$0

2:100$0

st2$1

300$0

3:300$0

8$5 23$8

3:150$0

2:400$0

5:820$0
1:500$0
1:800$0

2:700$0

3:000$0
120$0

59$4 59$4

3:900$0
1:980$0
1:980$0

1:000$0

700$0
120$0

2:288$2
500$0

750$0

44$0.

1:160$0 11:760$0 11:580$0

100$0 100$0
1 :207'5 1 ;207$5

180$0

15$0

/

600$0
2:415$0
500$0
300$0

200$0

1:800$0

15$0

180$0 1:080$0

75$0

4:511$3

337$5

4:602$2 :4:602$2' 4:602$2

, 'lf �?, _
lI'

,""

4:113(3

·183$7

3,

4:113$3

1:017$3

I'

5:040$0

10:800$0
4:2'>0$0

15:000$0

16:000'0

7:000'0

6:600$0

5:000$0

600$0
667$2
600$0

3:000$0
200$0

6:300$0
3:600$0
4:800$0

200$0

11:640$0
3:000$0
3:600$0

1:200$0

5:400$0

6:000$0
240$0

1:500$0
800$0

4:000$0

7:800$0
3:060$0
3:960$0

3:300$0

2:400$0

1:400$0
240$0

4:576$3
- 1:000$0

1:500$0

5:000$0
4:000$0

1�000$0
.6:000$0

1:440$0
500$0

,'>

28:200$

1:200$0
4:t'30$0
1:000$0
600$'0

2:400$0
1:200$0

3:600$0

2:000$0
'

2:400$0
1:000$0

2:160$0

1:840$0

\ 100io

9:022$5

675$0

42:530$0

70:000$0

'35:000$0

, 20:000$0

37:00()$o

Delegacia de policia de JaragLlá
l<EYALlDAÇÃO DO REGISTO DE

ESTRANGEIRUS

Grande Liquioação
na CA� DAS SEDAS de Joinvßle

30 dias de verdadeira loucura.
Dur, nte o mez de março a Casa das Sedas
offerece ao povo em geral, em commemora

ção 20 seu anniversario, todo o seu
, I'

Stock de sedai e fazendas em geral
a preços de verdadeira pechincha. Seaas desde
2$ o metro e fazendas de todos os typos,
desde 500 reis o metro. Approveitem !!

JOINVILLI

\ ,

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

PbarlDada Nova
de ROBERTO M, HORST

r-
"

a que dispõe de maio.r sortimento na praça e offerece
sêus artigos á preços vantajosos.

Edital A. Militar

Joragu6

8843 Iluminação pública de Hansa
•

9 ,Encargos Diversos
93 ' Encargos lran8itórios
934 Oellpesas dh'ersas '

','
'

9342:, Desapropriacõfs ou aquisiçOes de ter.
l renos ou imoveis ",

94 Premios de seguros. e Indeniza'çiio .

- Por Acidente ' ".

944 Despesas dtversas
9441 Acidentes de trabalho
9442 Seguro cohtra fogo
98 . Subvencões, ContribuiçÕes e auxilios.
984 Despesas diversas

"

9841 Departamento de Administração.

'Municipal
9844 Ao Clube Aimoré
9845 Ao Instituto· de Aposent. e Fensões

dos Industriarios
.

99 " Diversos
994 Despesas diversas

Aluguel de ,prédios. _ Prefeitura e
9942 � Intendencia 1:800$0 4.080$0
9943 Propaganda e publicidades' 1.000$0
9944 Despesas imprevistas 226$0 226$0 226$0 10.254$0 - Nestes dias. oe calor, um9946 Construções de casas para operários 1:000$0 paiseio a São ,Francisco,9947 Gratificação. carcereiro

.

�' .)
180$0 180$0, 1:080$0 ,2.160$0

. um passei«)' á Praia ca VI'da9948 Despesas policiais e Judiciarias, í .

-- :- • 60(;$0 "-'V· ,

9948 Aquisição de placas "".:, 1.500$0 é melhoh. Falla um bOID
Soma total Rs. 1:':'. :

.'.
'

.. _

23:556$2 23:556$2 89:097il+5éig.ooo$0·r. .' Hotel? Não hesite
Salito disponível para O· m·ei de Fevereiro 'J '),35.515$6

",', ".- ,;., 1.59.071$8
Discriminação. de saldos. Disponivel:- •

Em Caixa
No BJ'P�?I,Agriç.ola_ � Com�r�i�1 de Blumemu

'., I

-;1 .,','

ORo ABELARDO fi.
MONTêNEGRO

I •

.,. �.

2:595$0
1:000$0

"

.

,�
I �
i

Advogado.

ii 1 r

3:342$5 3:342$5 6:685$0
300$0,

13.370$0
600$0 Rdjd�nCla: Av. Oetuho Vargas

, '

.1 ,

.l!

Um passeio a

Säo -'raacisco

HOTEL CENTRAL

102.172$1
33.343$5 135;515$6

Quart')s ventilados e are·

jados. - Diariamente:
PEIXES 'ou CAMARÃO

Pateo para
utomoveis.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE Sabado= Dia 15 - AMANHÃ

Domi l_,á a,upure,entadaaj'i.. redl\uçãO.da"TObiSll I",
19 e 20

Um film da 'vida circense, cheio de
,

.

sensações e sentimentos intitulada:
, "Signal da Cf�Z"

Aguardem! .

I
Um film de fundo completame n te re-

'Gréve de Esposas' "Sangue de ligioso: mostrando nOB a perse guição
Oossaco" "Garota Endiabrada" aos primeiros christãos na er a de

(O salte da morte) _ Complemento Nacional, e Ufa Jornal ; N éro no an<? de 64.

,..�ê.l.l.I.'.'I'.'I'.'.l4Mq'.���"�.'.'I'I'I'.'II.'I'lta�.'.'."l.'.t�'.I�'.'.l.l.tl'.l.ll'.'I�.'.l��".�.'I'.'Illl.,q'.'.'.'.'.IIII'.llll'IIII�I.'.'.t.III.'.'.I.'I'1.I.íll
------�------------�----�--�----�----------�--------------------�----�-�--��_:_

tribuidora em Jaraguá. '. ;.

." l_

YOLANDA
�

Directol'ftproprietario: HONORJ)TO TOMELIN. _._ Caixa 12

Assignaturas: nORRC'JO DO PQ"t'Nra;a���l::��� � .,
U .

'

_ V;f�
XXD .... Jaraguá .... Sabba�o, IS de l4a,ço de 1941 -

\
,

'

.

. �,

S. Catbarina .... N.· . 1.070

Amanhã faz annos o dr. Luiz de Souza.
No meio social [aragua-

ense, que podemos dizer
ainda em formação,' os e.

Jementos do estofo moral,
da cultura especializada do
'dr. Luiz de Souza por cer·
to se fazem notar pela fei
ção apreciavel de saude
espiritual que esboçam em

torno de si como valores
que realmente são.
O dr. Luiz de Souza,

estabelecendo se em nosso

meio, como advogado e

homem de sociedade, cre

ou para a sua individuá
lidada um circulo de admi
radores e de amigos sin
ceros'.
Por isso, ás muitos Ieli

citações que receberá ama

nhã, o digno patricia, que
remos juntar as nossas, não
menos justas e amistosas,

Alberto Entres "Correio'
Esteve esta semana

sr. em Jaraguá, e deu-nos a Tempe,:atura
'

satisfacçãe de uma visita, o
_ Os banhos de rio já não suavisam o calor,' _ dizia-me

Alberto Entres, da concei- hontem a tarde, depois de um chop ali no bar, conhecido ba
tuada casa editora do sOuia nhista.

do Estado de Santa Catha E não suaoisam. mesmo. Antes fazem elevar a temperatura.
,

FI'
.

l'
São banhos de do, mas 'são tambem banhos de ;,sàl� Espaducasrins>, em onanopo IS. crestadas pela luz solar. O esforço em venceras aguas rio acima..O sr. Entres teve a,gen' fatalmente produz uma alta de... nervos..

tilesa de nos offereoer o A cidáde, porem, correu ao sezz banheiro natural parà
segundo volume da impor' �esa.bafar. lj'icou exposta ao sól, nadou, riu, dentr� do rio, tiords

. - mtetras. Nao desabafou, porque sempre voltou mat8 "obcfaâa",tante publicação, que con Em verdade a reacção tem que se lazer. Mas não deixa de sa-

tém dados sobremodo va- tisfazer porque, em geral, toda reacção satisfaz. E enquanto
liosos sobre O nosso Es' vamos vivendo estes uiiimos mezes de calôr, como já disse alguem
tado é O paiz. O que pelas col,,!:,mna,s deste jornal_ - .ao, men?� não falta assu,!npto..

•
' - Q� c;:lor! Hontem nao ttret ? pijama I Nem fot ao rw

muito agradecemos. para um mergulho ... e desabafar. Ficoú em caso. talvez 'pensan
do quanto seria bom se pegasse este calôr... no -inoerno,

21m c,&,a�o.
, bom nopraço,
me/for na qua1zäade

'

DR. LUIZ DE ,SOUZA

GIL VAZ..

,

Pe. AI�erto Jacobs

Bananal, Serro,

�'IllI�t�m© r�(llIJr�©
Anniversarios

_� Dia 10 do corrente an

��������- niversariou-se o sr. Robsr-
'.. to Funke.

,»ANTI-SAp.�l TEU« - Dia 11 registrou se a

data natalícia da sra. 'I'illa
Fillies, esposa do sr. Willy
Eillies. gerente da firmá

, Bernardo Meyer Bt Cia.
- Tambema11 do cor'

I rente anniversariou-se ,a
sra. Paula Funke, esposa
do sr. Alfredo Funke.

_ Dia 12 nataliciou se

o menino Adimir Gilberto,
filho do sr, G. Rodolpho
Flscher.

- A 12 do cõrrente ano

niversariou se a' sra. Nicia
S. Rubini, esposa do snr.

Faustino Rubini.
.

- Dia i3 anníversaríou
se o menino Rodrigo, fi·
lho do sr. Venancio Nicol
luzzi.

'

-- Quinta feira festejou
seu anniversario natalício
o sr. Francisco Modrock.
- Anniversaria 'se hoje

o sr. Max Eggert, do com
mercio local.

- Natalicia-se hoje a srta.
Etelvina Ferreira, filha do
sr. Julio Ferreira, collector
federal.

ADVOGADO

Ruà do Príncipe, 4S8. joinville

Agradecimento
Hermilio Cardoso, senho

ra e filhos, ainda intimá
mente compungidos com o

repentino desapparecimento �- /r,
de sua querida filha e {r- ��ra......._...
mã ROSARIA. occorrido
na madrugada de segunda- ....IIIIR............�...�
feira, .agradecern de coração NA A fALTA

8S pessoas que os auxilia'
ram em ião doloroso tran
se e bem assim aos que
acompanharam os despojos
â sua ultima morada. .

O SIGNAL DA CRUZ
Jaraguá, 11 de março de nos proximos dias

1931. I 19 e 20 do corrente
--------------------1

_
i A Paramount apresenta

Pharmacia de Plantão o film maravilha de Oecil B.
Estará de plantão ama "d� Mille que se desenr�la

nhã a Pharmacia Estrela. I
nos tempos de Roma an

. tiga, "O Signal da Cruz"
� � com Frederic March, Elis·

Feridas 1 sa Landi, Claudette Cal

G I.,
bert, Charles Laughton e

O pes • Ivan Keith. O "Signal da

Queimaduras 1 Cruz" super film de gran

B I
.

de elevação. Montagem lu
a sarno xo, emoçõesl A apologia do

G b'
sentimento Christão no

ar azza tempo dos Cezares; film
historico, religioso, repleto
de scenas emocionantes,
14 sensacionaes partes.
','No anno de 64 desta

era, reinava na Roma o

gr;mde Tyranno NERO,
incendiou a cidade, cul
pando o christianismo ora

surgido; m-scendo d'ahi a

,perseguição.
MARCOS, a mão direita

de NERO, apaixonou·se
por uma christã, apoiando
a crença da mais amada.'
Entre os 'presos' encon·

travan se as mais notaveis
figuras christãs. E uma fes
ta havida, apresentaram na

Distribuidores:

I
arena os leões ferozes. EsARAU 10 FREITAS & elA.
'peté,lculo profundamente e I

'

Rio.
•

,

mocionante."

I

IDr. Marinho Lob;l

Aviso jm�ortante

Rio Retorcida,
'

Os eatholieos jaraguaen -,
ses rejubilam na proxima
quarta feira dia 19 do cor

rente, com a passagem da
data natalícia do seu vigä
rio, revmo, padre Alberto,
Jacobs.
Com uma existencia de

algumas dezmas de annos

entre nós, Sí;mpre marca

da por um devotammto es-
Viaiantes'

. pecial aos interesses da re-

I D� rewes�o �a CapitaL ligiâo, o digno vigario con'

I pauhsta, para Porto Bello, quistou' os corações dos
estev: esta, sfman� _em Ja- seus parochian�s que cerI'lag.ua, o sm. Capltao An' tarnente. correrão na proxl
t�mo Jorge �Fadel,. proge- ma quarta�feira á Casa Pa
mtor das sras. Nalme Fa rochial. afim dE' levar ao
deI To�elin, espo.sa do

I
incansavel pa�tor de almas o

nosso dIrector; Asslma Fa' preito da mais respeitosa
dei Dutra. eßposa do snr. estima.

'

Alberto Dut.ra, agente pos cOOlreio do' povo", que
tal telegraphlco, e profes acompanha com sincero
sora Iris FadeI. interesse a acção exemplar
Bodas de prata e ccnstructiva do revmo.

Verão passar hoje a da padre Alberto á frente da

ta fest.iva de suas bodas Egreja Catholica de Jara
de praia o casal Erothides guá, prestarlhe justa horne

Cal los Hafermann, phar nagern estampando hoje ó

maceutico aqui;estabelecido. seu cliché é faz votos pela
Radicado já ha alguns sua crescente felicidade'

annos em Jaraguá, Q'casal) pessoal. ,

,

Haferma�n desfr�cta de, v. S. quer fiêar bem ser�ido
geral eshma,

.

motJ'(Io P?�' em suas compras? Não esque
que serão multas as felIcI'

ça, procure a CASA MARLY.
tações que ha d� ff.ceber _

hoje de seus parentes e a

migas..
Apresefitamos ao distincto
casal e ROS seus descen
dentes os nossos votos de Fallecimento
sinceras felicidades. ','

Na madrugada qe seguri�
Enfermos. da feira, falleceu na reai'

Advogado Encontra se enfermo, em I dancia de seus paes, a�ru'ä
Escritorio e residencia em Joinvile EMPREZA SUL BRAZILEIRA sua residencia, o nosso ve- Deodoro, a inditosa mani·

lho amigo sr. Major Julio I na Rasaria, de 5 ,�nnos deRua' Abdon 'Batista NO. 109.r- Telefone 6_83 \ Ferreira, cujo restabeleci' I idade, filha nq,. casal Hef-
- DE ELECTRICIDADE S. A. menta de coração deseja' milJQ-Olga CarCIoso. "

� Escritorj.o em Jaraguá mos.
(. O sepultamento da p.e"

-Acha se enfermo,tendo' que'na Rosada deu se nQ
• Hotel Jaraguá (antigo Hotel Wensersky se�subnfettido a uma in- mesmo dia, sahindo O fe-

L Consultas: às quintas. feiras tervenção cirurgica, no retro para o CemíteHo MJI'!.
. Hospital de Hamonia, o nicipal'

, "

i:.�;;ii��ii������E�X�lJ�A�.M�O�SA:B�Ã�O����.�����������f��,�.,�����
Virget�l Especia�idade

v "

aos nossos Srs..Consumidores, De...

pósitantesdeCauçõesem Jaraguá,

Massaranduba e Pomerode.

E' o Assistente Caseiro
Infalivel !

,As mães previdel1tes
não deixam de ter em
seu lar o remedia in
dispensavel para o mo

menta ,mpr'evisto !
Ter o Balsamo OAR·
BAZZA em sua casa

é ter o socorro ime'
diato para qualquer fe'
rimento ou queima·
dura. E' o Socorro
Providencial!
BALSAMO GARBAZ.
ZA I E' um produto do
Laboratorio SIAN.

.

Em vista do Decreto"Lei N•.3077 de 1,6

de fevereiro de 1941 relativo ao recolhimento das

�auções depositadas em aiossa �mpr�sa, ao Banco

do Brasil, rogamos aos Snn. Consumidores, De..

de mandar apresentarcauções,positantei de
, ,

até o dia 15 demarço corrente sem falta,

os recibos respectivos no escrit6rio da Dossa Dis.. jovem Fritz Emmlnd,eer-
fer, filho do industrial, sr.

José EmlT!endoerf�r.
.

, .
, ,. ��""<V'·"'�I"i·v�,Ij.1f ,.,..,.. ,

" , '

"

de ·WETZEl .& el,A. ...JOINVILLE (Marca registrada)

'RECOMMENDA-SE TANTO PÀ� B,'oUP:; 'FINA cdMO PARA ROUPA COMMUM.
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