
o Presidente da aepubJjca a....n�u decreto"lei criiadO o'E...1::�� -1'übli O artigo I. do ci,ado decreto diz que,
fica criado o lIi.e.tuto Nacional do Pinbo, ergáan'o lclalrcto. _ ctores, industriaes e exportadores de' pinbo
com léde na Capital da Republica, adminiltrativ ",- ncelralDente auto....mo. Serio representados do lastituto os go",

vernos dOI Etadol do Par,anã,' Ianta Catbarlna e RiO Grande do Sul.
· ß9alizaçÕBS do Estado Novo

Em defeza dos trabalhadores rurais

(Serviço Especial da U, B. I.)

Já foi deliberada a maior titulo do novo regi.
constítutção, no Ministe- me e a lavoura exige de· Dírector-proprtetarfo e HONORATO TOMELiN _._ Caixa 12
rlo da Agricultura, de la grande consumo, da
uma oomíssão. intermí- das &8 preearías condi Anno. XXII - Jaraguá ..OI·
nísteríal pata elaborar a ções do trabalho e dos
lei de sindicalisação das �abalha�res ruralsbra-

����������������������������������������������������

classes rurais. síleírcs. Nas fS:zenuae e
. Os estudos prellnlnares industrias agrícolas, pou

" e o ante projeto; apös eas aiio as profissões per
. exame, servirão . de tun- feitamente ceracterlza
• damento á nove legísla- das, porque em geral um . Um novo. partido denominado "Associação
ção. e terá.. assím, o ES'I proletaelo é contratado de.Auxilio Imperial"
tado Novo realizado maís para varíos misteres as
uma contribuição posítí. semelhados. Como se diz Tokio, 15 - <U. P.) An baseado na organização
va ao desenvolvimento em linguagem popular o nuncia se de fonte fidedi denominada -Associação de
de nossa vida polítíoa e trabalhador rural "é pau gna que em principies de Auxilio ao Governo Impe

· social. pera toda obra", .. Assim Abril surgirá um novo par- rial» e será sernel hante aos

A lavoura e a pecua- torna se díficll esquema. tido que collocarä o Japão partidos fascista, nazista
ria ocupam lugar de re. Usar as profissões rurais sobre um fundarnento po- e comrnunista. pois, será O

levo nas cogitações go que se confunde é com litico totalitario, questão unico legalments permittido
� vemsmentaís, porque o pletam nas Iazendas, nes essa que já ,foi estudada, em todo o imperio.

novo regime procura so· engenhos e nas usinas. no anno passado, pelo pri- Os iníormantes accrescen

luclonar. o velho pröble. Outro prísma da síndl ministro Konoye, quando taram que «tará, no íunda
ma naclonal agrado. A calísação rural merece

.dissolveu todos os blocos mental, os llnearnentos ba

pr,?va, temo-la. no.fat'? da rigoroso exame: 8 dett- parlamentares. sicos das organizações po
ultíma lel de síndtcaltsa- eíencía cultural e a au

'O referido partído será líticas dos paizes 'do Eixo.lI
ção determínar que suas seneta do senttmento 88
disposições não atlngís socíatívo, bem como ou

.

sem .as classes rurais, neo tro Importantlssímo oton- OR.GAN1/I'!fO f/GO .

.
I

cessítades de oUtJ1�8 pro- meno de urdem psícolo I
cesso.s da organrsação gíca e moral «o seevüís m I!- LKA Le I n ADO: Conclusão de pontes terrooiâria« na França, sobre I) Marne e o _8en,a per'"
profissional. ,mo»', que ímpcestbtllta o

�

.,
to .2::.<.a>f.Cf!is, por tropas. �e ponto...neiros franceses sob' a

intim.
dêneia âe oti-

Realmente, &8 condi- . .

dí t i RESULTADOS SURPREENDENTES, COM poucos VIDROS,
C.'\t':w"",.,'"t< . c�a'/..8 alemães. Foto da R, D. V.

ções da vida rural bra senso remvia ica o� o e ._,--.

slleíra divergem sensível- rouba !lo proletarlo a NAS ANEMIAS. DOENÇAS DO PEITO, FRAQUEZA( Londres sob J Mais tonelada para o Roose.velt va.l ao sul

mente das dos centros oportunídade de figulal. FALTA DE MEMÓRIA. GRAVIDEZ, DESCALCIFICAÇ_ÁO,
.
• I. fundo do mar Washington, 20 (T. O.

urbanos, índustrlaís por
como person8.g�m na lu-] CANSAÇO GERAL, CRESCIMENTO, DENTI�Á mtenso aOgO Berlim, 20 (TA). agencia agencia alemã) _ .0. Presí-

exelencia. Essa díspar! '.

ta de classes, no ve�ho I
•• I. Berlim, 20 (T. O. agen- 'alemã) _,O alto comando dente Rooseve!t viajou ru-

'dade mesologlea levou os dra�8 da ttuesta.<! �oCl81.1 '. ••

eía alemã) _ Varias cen- alemão informa que subma- mo ao sul do paiz �m campa-
podere� publicos ri exce,

° lIberalismo polItIco f�. tenas de aviões�de comba- rinos alemães afundarão' n.hia do SecretarIo do Inte...

cutarem tiS classes agra.- l�u. no Brasil por �er dl-
Ouvidos _ Nariz _ Garganta _ Olhos -Dores de cabe�arebeldes te alemães lançaram bom- navios mercantes num to- rlOr Horald �ckes e de ou-

ri08 dos processos sindi- flCll obter se o votu cons CLINICA ESRECIALISADA
. bas de todos calibres so- tal de 59500 toneladas, as- !ra� personahdades de pro-

cais urgentes, acanse
ciente das grsndes m!'s. DR. SADALI?I'\ 'A,MIN bre objetivos militares im- sim como grarides destaca- Jecao.

lhando um estudo mais sas rurate. As oHgarqUJ3s I;.;.� p.ortantes de Londres, tendo mentos da aviação
.

alemã ----------

Profundo do. c.omplexo se perpe.ntuavam porque CONTINUA EM jOINVÍLLE
. .'

o�tido o ataque 'resultados haviam aproveitado o bom
os agrarlOs votavam 89 Consultas: jeronymo Coelho, 00 - Res.: Abdon Baptista 180

problema socisl. .

.

-

satisfatorios. tempo e bombardeado ter-
A e'conomia rural é �ente n.os càndidatos in·

I rivelmente obj-etivos de im-
- basilar ainda para o Era- dICad?S pelos emprega.

U E b' Auxilio a' In,. j portancia militar em Lon-
s11, e estd circunstancia dor�fol. O ecoroneh �atou, fi sta aIOOI"mOn'to modDlo I dres, inclusive docas e ins-
empresta·so asunt() im· no na�ce�ouro, a hb�ral , {j lJ ,U . u glaterra '

I talações portuarias, causan-portancia major,
.

exlgin-
democracli'l brasileIra,' , Washington, 20 '(T.n. �_ d? .�n:el1dios ; .explosões

do QUe' em torno d�le se Esse.i!! ,.erros .e.stAo aend,q -
. . .

I' "") _ O I

[vlstvets
e audlvelS a uns

fãQl1.�·patt'rQfi119' ,ttobatê;� -

tC6dN'.,lgNJ�9S .8.fg.;q;,-ad. E 9Q�' cee;rmncdé PMÓ· regí'S�t1'�'â!�C!Qã�1Ótictt dC)S ,n��a��W�liirta> �rr��1! 50 klm's.
- Uma. das dificuldades tt °t o�o aia.' (I� '�i�; ta com prazer a visita que IrmãosMlristas, pelo preen· ta' que o primeiro auxilioá'

._

premBnt�B da aça.o go··
ca os ura EI tOSt egd 1 fez ás nova� instalações do, chimenta dos mais moder· In'glaterra consiste em uni-

�......"""""-

vernamental é o périgo mos: represen antes. 08 Colegio São Luiz. nos r,e�ujsitos,da pedago· dad�s navais, tais como
A Allemanha sob o lo·

· de levar a desharmonia sE!ntImentos d.as, \B8pIra- Ornças ao gentil convite gia e ßêla 's'ad:.ia orientação lanchas torpedeiras e caças go da Ral _
I

às classes agrícolas pe- çoes dos �rasl_leIr08 que que nos fez o Irmão Da-
1
cultural está fadado a ven' submarinos. Berlim, 20 (T. O. agencia

la adopçllo de processos
trabalham na l(�vo�ra,�na niel, esforçado diretor do cer. desde que conte com alemã) - Na noite passa-

coeroitivos do trabalho pecua!'ia e nae :nd�strias educandario São (Luiz. es- o apoio do povo jaragua, da, a Alemanha sofreu ili-
nas lavouras e industrl- rurais. A sindlcalIsaçll� tivemos segunda feira em ense a quem desel'a servir t b b d'
ais rurais. O Estado No- seràag?fd. uma_ verdadel' rápida visita a esse m.ode· de um modo honesto r

enço om ar elO por par-

vo sendo coordenador ra retifIcação democ.rati- 'lar estabelecimento de ensl· criterioso. I ��r!�ç�:� i�riçae;��grt���por excelencia; nllo obje.- cs.
:110,' percorrendo o tod9 e

.

A Congregação dos Ir- bas de alto calibre nos
tiva perturbar o ritmo da tendo oportunidade de ob mãos Maristas, cuja folha bairros residenciais causan-
vida rural emostra se, por .

FRACOS E ANEMlCOS!
servar os melhoramentos de serviços prestados so. do danos e vitimas.

isso, _
obediente aQ pre· Tomem: J que o mesmo sofreu. pais é notavél, inicia, nes- Iceito sociologico que· ViNHO CREOSOTADO I Foi construido um novo ta cidade. uma página a I DOIS NOTICIARIOS

manda agrupar os ho. Do Pio. o. Joio' d. SIlw SI!WÚ. dormitaria para o futuro mais desse grande l,ivro.
mens"cDnforme 8ua'S ten, - E :

internato do colegio,obe- cheio de sacrificios e abne-
denc.as naturais para a To.... d�cendo ás leis de higienl.", gações quI.' ela fscreveu no

.entre-ajuda".' assim como foi aumentada
campo educacional do Bra

A sindicalisaçllo rural R·sfriectoe a alpen�rada que servirá si!.
"

.

Eden conversa com'não admite, no atual mo- BronchiM de recreIo para os alunos
mento politioo social, uma Escrophutoae no periodo do inverno. A eCorreio do Povo» agra- I Scaracoclu .

soluçllo pldiativa, um ma· ConvelecenÇ.1 cosinha sofreu modificação, dece ao Colegio São Lujs, ,.
Stockolmo. 20 (T. O. a

ro esforço administrativo bem como melhor aparelha· na pe.ssôa de seu diretor, gencia alemã) - As conver-
sem entusiasmos e sem

VINHO CREOSOTADO do,ficou o servi�o sanitario. !rmão Daniel o pr�zer queJ sacões entre Antony Eden. Dois noticiarias de ultima
é um gerador .d- laold.. y.

convicções profundas, Ao Para os Irmãos, foi insta· propor.ciono!l aos seus ré. e o ministro turco Seara hora, diariame.nte
contrario faz se mister a lado um ótimo dormitorio presentantes naquela mara I'. coglu, na i1hade Chipre, con- A Im[laterra pre{i�pada
maior energia estatal, com confortaveis instala vilhosa tarde ein que se forme. os circulos compe- Chegou a Sidney uma Ankara, 20 (T. O. agen ...

porque o Brasil NovO' A lei doGazogenio ções sanitarias. falou até de Catulo da Pai I tente, tiveràm pleno exito. csquad.: a americana cia alemã) - A Imprensa
tem 11 seu car�o a mar- Após percorrermos o mo· xão Cearense. I' Stocolmo, 20 (T. O. agencia turca publica com titulos

· cha para o Oeste e nllo Rio, 12 - De accôrdo delar estagelecimento de Vitaminas para0 Francps alemã) - Noticias de fon- garrafais � entrevista que
pÓde agasalhar pl'econ. com o parecer da Commis· ensino, tenéfo como cicero·. I Paris, 20 (T. O. agencia tes ingleza informam

_ q4e I Antony Eden manteve com

ceitos, nem viver d� he são Nacional do Gazogenio, né o seu simpático e bon· v. s. quer ficar bem servido alemã) - Serão distribui- chegou a
. Sidney' uma

I
Scaracoglu na ilha de Chi ..

e;ifaçllo em heBitação. o ministro FernaAdo Costa doso diretor, foi.nos ofere- em, suas compras? Não esque-l dos nas eocolas francêzas nova esquadra norte-ame- pre. Refem-se ainda á pre..

A coragem politica é o resolveu não prorogar' (\ cida uma lauta mesa de ça, procure'a CASA MARLY. I'
sessenta milhõ�s de vitami- ricana composta de 2 cru- ocupação da Inglaterra di..

prazo relativo � lei qu'e es- bolos e bebidas finas. nas. _

. zadores, e 5 destroies. I ante d<l: twca de mensagem
E

.

, entre Hitler e Inonu .

... tllbelece a obrigatori�dade sempre com prazer . -------......;.-.-----------

= de 'todo o pJ;opriatario de que o nosso jornal fala Xiiiiiiiiiõ!!!iiiiiii:_!-õiiiiiiiiõ- x. ...._.
------

..
-,----

�;;�;:d;;�:�:! ·!�iro�::isg::����i�s p��; ��oC;�f���e ;':ore����·n� 111-. maior\descoberta' III Instifuto 'Ro�ba� Loures Bicyeletas
..

'(1'rupo de 10. >' para n6s uma das melho- !II para a mui h e r III Exclusivamente para. molestias de olhos, ouvidos,Para a' regularisação de ,., . .

õ t' .

,- naris e garganta. d Ih dseu organismo é preciso Assl'm t,'era-o .os I'nteressll'
res aqUlslç es, q.ue· es a CI· III FLUX'n III

.

d d

I
as me ores marcas o

�e�i��r d� onde provêm dos sds mezes.a partir de dade fez nos ultimos tem, "'" Dispõe de �par���ses������a��. ernos para exame e.
mundo.

Se os seus ovarios 15 de Janeiro ultimo para POêiada escola que se abre, ,III SEDATINA IIlI Richlin. Rua do Príncipe. Fone, 334. jOINVILLE Precos: 400$000, novas

não se encontram sãos, :�re���uadrar na lei em
�ia o gran�e Vitor Hugo, III O REGULADOR VIEIRA III '--_------------------ I e usadas desde 100$000.

o seu e�tado geral tem (;} uma .?adela que se �echa. III A mulher nãp soffre� 'I _----[l1li-----1--------. PneusContidentalque se séntk havendo -'----------- O eVIdente, dos MIsera' • dA
.

,

I, '1 M- b liirregularidades mens- veis» tinha razão. A insiru· Fa ores

F E B'R ES' Dun op e IC e li
truaes. como sejam: nlE:'�il'�·t'RTE A BILIS ção. �m verdade, ilumina e .�� ,Alivia as colicas III a preços. nunca vistos.
,Menstruação Dolorosa, �i7i»1r·�·

.

norteIa,. t!ando ao homem 111 uterinas em 2 .,eras III somente na -Loja

ESCaSSjOu Excessiva! DO SEU FIGADO " ���rn�::� :�o'f�:�s� �� III Emprega
se com-vanta.II�:

(Sezões, Malárias, Impaludis.mo 'Lothar Sonnenhohl
Regu adorSian IM1Calomelaaos-ESaItanI .. elevação do seu nlvelmen ge_!11 para combate�'as II Maleitas, Tremedeira)
é o remedio indicado cama Disposto Para..... 'tal.

.

II Flor�s Brancas, Cohcas II I Vilkíe é desafiado
para as· Senhoras· e

Seu figado deve derramar. ..... . . ° Cõlegio São Luis vem
Utermas, Menstru, e a· Curam-se rapidamente com

I Washington, 20 "(T. O,
Jovens que soffrem mente, no estomaeo. nm Jitzo de bIIII. . I,· II' p6s O parto. II ) agencia aleimã) - O leader
dessas perturbações, !li,:e:�!Sn�!�ã:M:�ro::e:��\' !loluçionar o problema de' E' poderoso calmante, e. "'-'apsu'las &. �se"ADl·.cas isolacionista Wheeler desa·

T REGULADOR cem. Os gazes incham CI estomalrl" 't 'd cl '. b '1" III R I d 1'", II"
� ......

W'
.. ..

Qme O Sobrevem a prisiio de'Tentre. Voéa mUI as CI a es rasl eIras egu a or por excewn I : fiou i1kie para uma diS"

:��osqd: r:l1rHER,s��::, !�:sTud�a�i�':t!:om: :u:'d�né":' que não contam com· um

11'1'
cia. fLUXO.SEDATINAI·I' Mina,ncora" cussão radiofónica em torno

rifíque
.

como voltou· sua

.

JIlÜ:!i�imples evaouaoloDIo�' educ2ndario para a prePä. pela sua comprovada da politica externa qualifi"
côr natural rosada e como a causa. Nada ba oomo u famosaa

'111
eficacia é receitada por

II
. cando Wilkie de represen ..

o brilho dos seus olhos é !���������::; ração moral e intelectual de mais del0.000 medicos. Em todas as boas Farmácias
.

, tante' dos interesses da caM
differente.' :;-::s-:,nâis::����J:,�l!�!a� seus filhos, 'tornando a ins

III fLUXO SEDATINA Iii E' um produto dos Laborat6rios MINANCORA I sa Morgan.' Afirma aquelle, ".' : t>istribilidôres: '

:=a�ilh��;SB�r!u:::r':.e:N:�:� trm�ão cara e, portanto, 'ao encontra' se em, toda
.

!
JOI'nvl'le _ ,S, Catarina I leader que Wilkie enfro..

�

ARA1:J�O.F.��:AS & C�..f.-' ,. !;vremente. Peça lIIf PWulaa OAB-, alcanc� de poucós. W·' .' . p.ar.te. .

.

� nhou-se na 'politica ãpós a .

, TERS.Para o FIpdo. ,.iII a.;celte . I viagem que fez a Inglaterra ..�'.,'"�"""••".I._1IIi imibl,çé5es.Pnço3$OOO. ,Q Colegi�. São Luiso'pe· ·

__i 'iiIi@. i_ .•�!!�!!����==:�:�=:=���_�

Tel. «Corpovo" Redactor; João Crespo

Sabbado, 11 de Março de 1941 - s. Catbarina' - N. 1.071

o ..Japão sob O regime
tota-litario

Estaleiros Americanos
para a Inglaterra
Washington 20 (T. O.

agencia alemã) - A Ingla..
terra solicitou dos Estados
Unidos licença para repa'"
rar os se,us vasos de guer
ra nos éjtaleiros ·america
nos. 'Wguteja-se-.:Q.eCisão do
governo norte- iimericanO•

Torpedeados
no Atlantico

Seriam inglezes os ntlJ
vlos que emlttilani.

S. O. s.

Hora: 20 a 20,15
e 22 a 22,15

HORA LOCA�_

Lisboa, 20 (T. O. agen ...

cia alemã) - A estaçãO
radio-,telegraphica do'Minis"
terio da Marinha portugue..
za captou nas .ultimas ho ...

ras chamados de S. O. S.
de dois navios mercantes
torpedeados. Suppõe-se que
se trata dos vapores ingle...

zes «Clsn Macnab». de .,. '

7.000 toneladas e «Manda ...

lan», de 5.529 toneladas.
que se encoritram no Atlan
tico, longe da costa portu ..
gueza.

em lingua. potuguêza

Estação: O J P> - BERLIM
Onda 25,31 m - 11855 K'clos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Piaui; ! " r. 1 • , '1

Floriano
Parraiba
Teresina

Rio de Jantfiro
Barra do Piraí
Campos

FerDlento,Medeirosf Mato' Grosso N�al.atPec�roéul'
na

Campo Grande
, '., Corumbá· Nova Iguassú Aracajú

Produto de alta qualidade para DOCES, Cujabá Pefropolis Acre - Rio Branco

Esfà instalando as"seguintes sub· agencias:
BOLOS, TORTAS e quaesquer Amazonas _ Porto Velho. çóes, Amargosa, Nazaré, Jaco- São Paulo - Sorocaba, Mo'

PASTE'LARIAS I Pará - Santarém, Marabá,' bina, Valença' Bomfirn, Conquis- gí dCl's Cruzes, Itapetini!lga, Ava'
Igarapé Assu. . ta, Poç�es, Rio Novo, Uapira, ré, Santa Cruz do RIO Pardo,

1-----.---------II!llI-llll!l!I-!fIllI-
Maranhão - ::::axias, Pedrei- Alagoi�h!,s e Barreiras.

.
Pirajú, !'-ssis, Pa�aguass�,. Santo

ras. Codó. EsptNto Santo - Colahna, AnastaclO, Duartma, Manha, Tu-
Piaui - Campo Maior, Pe- Santa Tereza, João Pessoa, São pan, Pirajuí, Promissão, Araça·

riperí Piracuruca, Picos, União, Mateus. tuba, Valparaizo, .Cafela.n4ia,

I
Joaquim Tavora. Goiaz __

- Ipamerí, Rio Verde Bragança, Itapira, Pirassunungil,
Ceara' - Aracati, Iguatú, Ca- é Burití. Limdra, Rio Claro, São José do

mocim, Crateús, Quixadá, Sena- Mato Grosso - Aquidauana, Rio Pardo, Matão, Novo Hori-
dor Pompeu. Pflilta Porã, Tres Lagoas, Mam· zonte, Monte Aprazivel, Miras-
Rio Grande do Norte - cajú, São Ldz de Cácer,es e Po· sol, I Nova Grllnada, Olímpia,

Caicó, A�su xoreu.
. Orlanda, São Simão, Sertãosi·

Paraíba - Patos, Alagoa do Minas Gerais - .Curvelo, nho, Itu\erava, f1ibeirão Bonito.
Monteiro, Itabaina, Guarabira. Moates Claros, Pirapóra, Janua- Pederneiras, Barití, São José dos
Pernambucß-,- Carnarú, PHI- ria, Ar.assuai. Carlos Chagas (ex- Campos e 19uape .

mares, Timbaúba, Goiana, Vitó· Urucú)._Fortaleza, Pitangúi, For. Paraná _ Londrina; 'Toma .

. ria Limoeiro. Rio Branco, Mo- miga, São Domingos do Prata,. zina, União da Vitoria, lratí.
gados de Ingazeira, Triunfo, Governa�orVallldllre�(ex'figu!i- Cornélio Procopio.Bom Conselho.

. .

ra _do RIO Do�e,) . Almo�es, Sao Santa Catarinã'r.'" Cruzdro
AlagÇJas - Viçosa, Palmeira joaJ d' EI Rei, BicaS, Lima 0,11- _

Mafra
dos 'Indios, União, Sant' Anna' arte, Carátin,ga, 'Passos, Alfenas,e. ']'de Ipanema. _

.• . CampM Gerais, O\IJP fino. Rio Grand� do�"l.- San'

Sergipe '� Prepna, Marolm, D' t "t F. d' r' cam o
,to A'ngelo, JOlle Bombclo, San-

Estaneta e An4polls.
U" o . e era -:- P ta C�uz" São Borja, S�a Ma.,

Baia - Barra do RIo Orand�; Grande. rio, Lageado, Bent,o Gonçalves, '

Cae,tité Serrinha, Can�yjeir.�. Rio ,de JanWro '- Can �a.;, Vacaria/jaguarid, "'Iegrête, São I' Castro '.Ä ves;-Bõini:r.e'Sif&::lWILI(:�-4o, �·abo<_.-FriQ;.'" R�:{_eJlq�,-,- om ...Qa.brlel, ,J}.";,.Ped-rito,;Cruz Alta ,-,i.I :��.,

���_�� �_.���.�.-��_��__� p�MarndLMu�oN��U� Je&�de��a�am�
�.,

Q��L ��������__���������_.���

P��ava a noite
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ißm-" ti 'a' lDß'-;-n'COfB.. lt;ncar:�ga·8e. �� ,t9.9o_e qlil.a,I1Wer ser..YJ�o. relativo
-

.
'. ;'.. � .

.

..,
i

,.�
I

.

.

a sua profissão. "

ift D_(j('ci��reäe t.�.�ito. �ã '? '

.

','
, �',' �

f ' 'Pau o sr. Rodolp.ho Pajardo, J...Atende I-� pessâifs do interionêque Rle$1jatém naturafisar- pess de elevaa.a�pr�!\.vio . :f:i J
se, rec�tfe�He abrer slfO\Tenções; ·compra e Venda • de tituloS" da alli, escreveu o que se segue:

__íiiiii I _

dívida pública, Registro d�,;tit�lo�\ e dj.I?fo�as"qobrança�, s�níços S�. �uflrjo C. Sequeira - Pe-
gerais, perante o Supremo TflbunW Federal e tudo que. serrela- lotas; �

Icíone c�m estabelecimentos de Erlsinn secunöArio ou sdpertor. Minha� respeitosas saudações
_

.'

, 1��rH"9" nHp , ...,;l, I '+: ...' �.
_ !?

"

"

.

,. Correspondentes em todos es Estados do Brasil ,E. com grande contentamento
.

.; "
. . que !l'ovel1ho declarar perante o .

Escrit6rio: Av. braça Äranha;'126-Lll:0 :andaI'! Safas-"'U()'7 li' 1109- s,r. dfua importante. cura que

0�'1Tel. 2-7842. Edijido D. Pedro n. Rio de Janeiro. C. Postal N.3.897 .tíve com o v�sso milagroso <Pei

litoral de Angico Pelotense •. Es
tava -eu soffrendo de uma forte

I:: !It" • :toss( a qual me .Impedia de dor.
.

Pa"lace:' L.1.... o te I l��d��OiS pa'ssava as noites tos-

1 n . Dahi a pouco tempo vi nos
jornaes annuncios que davam
como extincta toda tosse com o

uso do seu
.

preparado, Fui de-
pressa' e comprei aqui numa mero

cearia um f. ansco do •Peitoral
de ,A:ngicCl Pelotense», prepara-

Todos os quartos e apPll.rramenros, com agua do por Eduardo C. Sequeira.
corrente quente e fria ! Passados 5 dias, eu estava re s-

I
tabelecido daquella maldita tosse.

Elevador . Frigorilieo : Coslnha de l.a ordem Só 3;genas com dois francos que
1

• I usei do seu preparado fiqueiS alas de amostras para os srs. vmientes bom: já durmo socegado. E'

I pois; cpm iusto.merecíriiento que
Automóvel na Estação venho declarar esta importante

cura que obtive. f sou com es

B,.. R"ASIL
tima e distincto consideração,
AmillO atto, e obro

Rodolpho Fajardo
...Confirmo estes attestados. Dr.
E. L Ferreira de Araujo (Firma l

reconhecida).
Licença N. 511 de 2611e Mar. I

ço de '1906 1. • _
Deposito geral � Laboratorio Pei.
toraI de Angico Pe lotense

I
.

Pelotas, Rio G. do Sul 1"-I O,.�ende.se
em toda a parte.

I Dr.annuncio é a alma
do· negocio!

:Uânc��,Agriwla! ·

�
,; GOJqofciaL

.:Matr�:Blu��eóau d(};,B: ln",·mribanl. f!liaes: JlJj�iI�
Rua "15 de loy. [j:>. . 511 Jara.uá, "amonla

; tàen�i�' �Ín 'M�fra ••
""

Cörresp. nas maior�s �r"�ç:!s d�.���s':'
�Capltàl autorizado. . . .' 3.0IJO:OOO$000
Reservas oa.·. . . . . .• 600�OOO$OOO

j Deposítos e saldes �m C/C. 22.0oà:OOO$OOO
fa-z todas- as operações bancarias no País, como cobranças,

f',des'€ontós ê caução de títulos de exportação I! outras ope
, rações, de ,cr�c!.ito ; pa$s�s para as prindpaes praçasdo- País,

mediante taxas modicas

� ....J'.. �-- ., "":, ;- •

.,..
•

"........., •

� '�,Va. Sa. já, abmr uma cCö.NTA-DEPOSITO
rpOPULAB-' no. Banco :Agricola e Comercial
"�·Blume.nau? Se·�8inda não o Iez, procure
.Imeäietamente nosaa. cS�.9Eló de Depneítoss
l que VPS dará prontamênre- todas as informa
, Ç'Ões :desejadas,
I• � 'I;' e e

- ..

t,� f .( I '.: • " í
. A.lér;n"dä. conta «Deposita· Popular- (De

.

posftos iniciais a partir de 20$000, subsequen
tes a partir de 5$000. pars ii qual s'âo 8bo·
'nados juros de 4�)/o a/a., o Banco Agrí.
cola e Comercial de Blumenau mantêm p.inda
,as aegufnt�s emitas:

'

I

C. C. C Á DISPOSIÇÃO " . . . . 2,0 %

C. C. C COM AVISO PREVlO, conforme con·
-

dições na caderneta. .. 3,0 %

DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,0 oro
DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses 4,5 %

DEPOSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meses 5,U %

Os juros säo pagos ou. capitalizados semestralmente.

FILIAL JARAGUÃ - Rua Cei- Emílio Jourdan
�
Caixa Postal n. 65 - End. Telegr.: cCAIXAJI

HORARIO: Das 10 ·ás 12 e das 131/2 ás 15.
Sabados:' Das 10 á:J 11112

"

.. � :'CH�', ,,'.} �'I""l)

�L,._ It ,I IljJ�1 Para(,Feridas?, '. J' r!
,-,

.

�II e
.. ��Ipes,?t� .. �. I, SENTIR-SEQ.Ueimadura�� ) '.

Balsamo ) BEM ••�

,G�,rbazzq,
.fi: o Assistente Caseiro

,� d·�· Infaliv.el.! ..

wAs ··mães, previdentes'
. .'fião.rdeixamde ter em

"seu, lar '0· r.emedio in
, dispensavaI para 0tmo
. menta, imprevjsto'!.
Ter o Balsamo OAR·-
BAZlA em sua casa

é ter o socorro ime'
diato para qualquer fe
rimento ou queima'
dura. E' o Socorro
Providencial!
BALSAMO GARBAl·
lA! E' um produto do
'Labcratmio SIAN. _

Distribuidores:
ARAUJO FREITAS& CIA.

�io�
....I_--....I�_...

e ter·

A.SP·E'C.TO'
SAUDAVEL

peça auxilio do

TONICO BAYER

que en.riquece o

sangue .e- fortifi·
ca' é> organismo.
Vendido

EB'.
em vidros BA�R
de do'is'- . R'tamanhos

ronifique-se com

�----------------

..�'

ELIXIR DE NOGtJEIRA
o r�.c:bo que tem d�p�rado,
d stnsue d•.tr..

-

gerações I

Empresado com �Ito ""1

, ferlde•.
·Ec.em..
Ulcera.
Manche.
'Darthro.

...ItlA... Espinhas
Rhauma'nlmo

úcrop�uJel �
,

, IYphll!tiW
SEMPRE O MESMO I ",.

SEMPRE O MELHOR I •••
< E:bl�IR-, DE NOGUEIRA

t" ' -\ � ,

Gr.nd. O.liureHvo do' Sangue

-CLINICA CIRURGICA
do'

"7 �,

Dr. RENATO CAMARA
. DIRECTOR Dá HOSPITAL. S. JOSE"

�rações, Dc,enças de senhoras,
,", .'u ,�rto.

" I.Cpnsul,tas'á,qualque_r hqra,' no
Hospital ou no consultorio

..... J..,,., ....... .l.vl4 ,1..)" r:".It, I
...

E�A' AJ..�O . ��.�...

"
_

";'-:.:..�,';;'-d.:_,��

Taxas para as Contas de Depositos
Depositos com Juros (sem limite) - 2 % a, a. Depqsitos de Aviso Previo (deposito inicial
Depos!tos P�p�,J)ares �mite lPOO l) (. i i. 'm"m 1 000)Deposltps LImItades (hm.ite 5(lao � (', ( ; ;

mI o

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

Depositos com retirada mensal da',rwda, por meio De 60 dIas ;
. - . - . . • 4 1/2 % a. a.

P d6e cheque (deposito m'ilJimo 1 00 [). letras Premio Sêlo propor�ional.
'.

or meses - . - • • . - 3 1/2 % a. a.
"

IPor 12 meses - , . • . . • 1/2 % 'I. a. Condiçõesidenticas ás de DepJsitcsá Prazo Fixo .

O BANCO DOBRASIl FAZ TODAS ÁS OPERAÇÕESBANCARIAS _ DESCONTOS, liMPRESTI
Dista 1 minuto da

-.
estação ferr�ã e da ag6ncia da

MOS EM CONTA CORREN-rE GARANTIDA, COBRANÇAS,TRANSFERENCIAS DE fUNDOSetc.1 Auto-Viação Cathannen!.a.

"
Tem age�cias nas seguintes praças:' I

R C I 'E' -.-.J d .. J _.�
. !hstnto Federal Mtnas Gerais, Rio Grande do Norte I ua e,. Dml 10 our an. ara.,_

Dlrecç�o Geral Araguari Mossoró IAgenc!a Central Bar.Qac�na Natal '., _. _ _ _ .. _ . _ . _' ,

Agemla Metröpolitana da Ban· BelloHorizonte' I ß'
.

P th P
.

. Age:c1�aMetroPol�tana da Gloria �:i:���!�s R�ag�rande do Sul

j InaSIO ar 0noo �ranaBnSOAgenCia Metropolitana de Ma· Ouóxupé Cachoeira (J, u lJ
dureira juiz de fóra Caxias I (.

_ )Agencia Metropolitana do Meyer Ponte Nova Livrawento .' sob lJl speçao federal permanente
Alagoa:s' Teofilo Otoni Passo Fundo Diretor : �Dr. Luiz Anibal' Calderari

MaC,'eló e Penedo Treis Corações Pelotas
'

Uberaba Porto Alegre
Uberlandia Rio Grande

Varginha
., \ Uluguaíana

Santa Catarina
Blumenau

1.;'
.

joinvilt
Flor.ianopolis

São,Paulo

,

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

Rua Barão do Rio 13ranco n. 62

C U.,R I T'Y IlA' . PARANA'
r,

,DR� LUlZ �E SOUZA
ADVOGADO

Escritorio '. Avenida Getulio Vargas
Telefo.ne, 34

Ch.LCL\DOL
. ,

., -

,..

--

GO/CH IRML\O/
.

I "

Jl\Rl\GUl\ - f.l\NTL\ CJ..\.TL\RINA

BANCO DO BRASIL
,

Amazonas
Manaus

Bahia
BHbia '(S�o Salv�d.or)
Feira de Santana .

Ilhéus
Itabuna
Jequié •

Joazeiro
Santo Am;Ho
São Felix

Pará
Belem

Paraiba do .Norte
Cajazeiras
Campina Grande
João Pessoa Araraquala

Barretos
Baúrú
Bebedouro'
Botucatú
Campinas
Catanduva
Chavantes
franca
Jaú
Lins
Pir.acicöba
Presidente Prudente
'Ribeirão Preto
Rio Preto
Santos
São João' da Boavisla
São Paulo
Taubaté

Sirgipe

" ' Paraná
. Curitiba
Jhcarésinho
Ponta Grossa

Pernambuco
Garanhus

;: Recife <.

Ceará
Crato
fortaleza

. Sobral'

Espirito Santo
CachotÍra de Itapemirim
Vitória , . ,

'Goías
GoianA

Maranhão
São Luiz

E' a pomada ideal!
CURA TODA.8' AS
F E R I DAS, tanto
humanas como d a

animais.
NUNCA EXISTIU

.' IGUALI

IA Farrnäcia Cruz,
de Avaré, (S.PauJo)
curou com a cMl
NANCORAlP

úlce-Iras que nem 0'914
.

conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [olnvüls, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido .centenas. de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos' hospitaes, casas de saude a

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

'Iatinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem' imitações! Exijam a·verdadeira MlNAN·

CORA em sua latinha original.
,

REPAREM BEM 'AO COMPRAR!
E; .

um produto dos Ll1boratorios «MINANCORAII
de JOINVILLE

Marinho Lob;l'
Advogado

Escritorio e 'residencia em Joinvile
Rua Abdon ßatista No. 109 - Telefone 683

L

.

Estritorio em Jaraguá
Hotel Jaraguá (antigo Hotd Wensersky
Consultas' às quintas • feiras'_J

Dr.Waldem.iro Mazure(!beo
Medico

..

Consultoria e residen::ia: - Rua Marechal Deodoro

AUende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

Hotel Central
,

Proprietario: OSCAR MATTH!AS

BONS QUART0S -- BuA' ME�A
ASSEIO - PROM_PTlDÃO

PREÇOS MODICOS

Ru'a Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pl�t:Jo funcionamento as aulas de
admissão á la, serie do Curso fundamental-:
.' .

.
....

Nos mezes de Dezembro e Janeiro a� aulas deste
,

curs,o são GRATUITAS. E .

Faculdade de Comercia do Paranä
I (ESCOLA REMINGTON)

,

'1 fist'alis'ada pein Governo Felieral �

CURSOS: Propedwtico, Perito Contacor e Au
xiliar :je comércio. Internato i e Externato.

HildeJJrando - A. Gomes,·:
S 0.1 i C i t a d o r

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 compatlveis com sua profissão a quem deles precisa.

Gran�B Liqui�ação
na CASA DAS SEf:JAS de Joinville

30 di'as de verdadeira loucura.
Dur nte o mez de março a, Casa das Seda�
offercce ao povo em geral, em cornmemora.'
ção ao, se-u anniversario, todo o seu

'.Sto�1.C 'de sedaIe fazendas em leral
a 'preços de verdadeira pechincha. Seaas desde
2$ o metro e fazendas de todos os typos,
desCié 500 reis o metro. � .:Approveitem !!

•. [. J.

n�CASA
O Prillei e •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio dn Povo - x - 22 - 3=�I=Q=4"",,1==���========,/�.==========
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'.

"1i1111�-
:', _Prefejtura-'Municipàf' de jar,gua

" Portaria D�l
,

eili
_""""'I.",.,.",."�""""""""".,,,.t""11,.,.,........, R

•

t d --b- d o Tenénte Leonidas com, o prazo de""'� ." "
• , i �. eque.t'lme,n os esp.s ' a"" os. Cabrar Herbster Prefeito ,I""(dez-) dia. ":.

Ad I· Se'li
J }' ."

_'
, Mêz de mfHço·· ·Dia 5 do.Muntcíp!» de Jar8g�á, O Doutor Arno Ped,ro IO a'r Warz 2.814 - Guilherme Guma -;- Como requer. no U80

.

das atribuiçoes Hoeschl, Juiz de Direito
_

I /' I �' ,',.
2.82M - BIlt1at!1 'Al'aldi -. �xpeça se - elvara J que a Iet lhe contére, I e da Comarca de Jersguä,

,

, . . . . '"
,_

de abertura." I tentío em vista o parecer Estado de Santa Catari-'I;nd,ereço teleg, "DOLAR" Caixa po�tal,' '32, _ 2.815 - Carlos ßte,u - Oomo r�quer. ,- do, sr, Inspetor Escolar; Da, Brasil, 11a forma da
'.

2817 - Augusto "PaTelra �u'e:(')mO' l'eqU'er.:· Counede, a contar de
Ieí etc.: j'S.

1

Francisco do Sul St Cafbarilla '2.828 - f\lexandre Grubba - Como requer. 1O:do cerreute �êlJ, maJe Faço saber a tOt08 que- a. 2.830' - Augusto Fonterra � Como requer. dOIS mêses de l!cença á
o presente edital de Ieí-

2.832 -:- Alvino Llnzmeler - Como requer professota peovísor!a So Ião com o prazo de (10)'
Dia 6"

. ... fia Pomlano�8ky L�nzi, dlas virem ou dele co-.
2797 - Hardt & Eggvrt - A título de aqui da Escola Mlxta de Rlbei nheclmento tíverem que

dede; ecmo requerem. tão Grande do norte, com ne dill dois (2) de 'abriJ
2807 - João Coelho - A titul? de e'lutda. direito a 1/3deseusven proximo vindouro, aSdezj

de, como requer, Devol:va,s6 a quantla seltcítada. cimentos e designa, para horas' da manhã, á por-
2.824 - Relnoldo Rau - Junte planta do que substitui la, durante o im 'ta dos auditorios deste

deseja hzer, no presente requerimento e volte que. pedimento da efetiva, Juizo, no Edificio da Pre
rendo. Adair Lenzi, com direito

feitura MunicIpal, parta
2,834 - Oscsr Carl 08 Otto Nagel - Como a 2/3 do ven�tmento .dí-

Superior, pelo Oficial de
pede. go com díreíto aos,2/3 Justiça, servindo de por..

Dla 7
.

00 venclm�ntos, tudo ba-
teíro dos audítoríos, des-

2.833 - Honoratn Tomehn - Como requer. searlo ng disposto do art.
te -luíso, será levado- a

2.835 - Germano Enke - Ccmo requer. 75 dos, E8tatuto� dos ,�un� publíco leílao de venda
2836 - Edmundo Splitter - Como requer. ctcnäríos Publícos, em

e arrematação e será en-
Dia 10 vigor. tregue a quem maís lan-

2813 - Max Wl1hlem - Como requer, de
. ComuJliq';le se

ce oferecer, alem de oi.
aeôrdo com a i.nformsçäo. I' ",' ."

Prefeíture Munícípal de
tenta (80'/.) por cento so'

2.837 - Diretor CoJegio ::são LUIz - Como jaraguä, em 12 de Mar bre o preço de avalíação,
requer. ço tie 194.1. ,o seguinte ímovel:

Dia 12 ass.) Leontdse C.Herbster 1. _ 'Gm terreno situ-
2.838 - Sofia Pomianowski Lenzi - Como

. ado neste Munlcipio no
requer, de acôrdo com o art, 75 dos Estntutos dos Edital de primei.. lugar Morro do Jaraguádos Functonäríos públicos em vlgôr. ra praça com 124.250 mettos qua-

2.839 - Carlos Stern - Como requer. daados, fazendo frente
Dill 13 O Doutor Arno Pedro cem terras de Adolfl)

2.840 - Harr! Adalberto Grubbe - Como re Hoechl, Juiz de Direito KarBtner ao Norte com
quer. . da Comarca dEI Jaraguä., terras de Sílvíno Borba

2,792 - Fritz Vogel - Como requer, de acôr- Estado de Santa Catarina, e a Oeste com terras de
do com o n. 5 do contrato. Brasil, na forma da Iet etc. José Emmendoerfer, ava ..

.

faça se as devidas anotações. Faço saber 80S que o l1ado em 500$000.
Dia 18 1 presente edital co� o I Imovel este que vae ao

2.841 - José Koch .JuniQr - Como requer. prazo de trinta d_iss virem aludido leilão para paga-2,847 - Hardt & Eggeft Ltdu. - Como re- ou dele conheClmen�o ti mento dos impostos, em
querem, verem que, fin�o esse atrazo para com a Fazen-

. 2.848 - Rudolfo Sohulze - Como reqner. prazo, hão de ser arre da Estadual e Municipal2.849 - Else Schmidt - Transfira·se. matados por quem mais de l.. isa TrImmer e her.
, Secretaria da Prefeitura Municipal de Jara' der e mais lançe ofere- deiroB. E para que chel.

guá, 18 de março dß 1941 cer. �o di� 22 de abril gU9' áo coclíecimenfo
-

a'e
Renato Sans, Secretario. proxlmo vmdouro, a8 10 todos, mandei passar o

horas, da mänhã, ás por presente edital que� será
&'l'JnllErooII16Iil][l}iEm�nmErmrmD. ta8 do Edificio do Forum. publicado pela imp'réoss

da Comarca, os bens pe lóeal, e outro ,dé iguál

C S
· Dr.PauloMedeiros nhoratlos a Adriano BaI· teor para se.r afiXQdo n.o

a·sa on I s
lock, a. saber: lugar de costume, na'

.

I 1. - Um terreno fa, formo do lei. Dado e pa--
.

ADVOGADO .

zendo frente na Estada sado nesta cidade (le J8.1-
" Nova, fundos com terras raguá, aOH dezenove di:

Casa especialida em roupinha::; para crean- de Adalfo Cava� 1:lxtre, as do mez de março de
ças, anllarinhos, linhas, fios, enfeites, rendas, Rua do Principe. 458. Joinville

mande: de um lado ,com mil novecentos.?' qu�
f· M t k � tenas de Esterano Bá'l, renta e um. Ney Franc��Itas, botões, etc. untem sempre em s oe lock e de outro lado com escrivãoo subscr.evi. As,.um bello sortimento de riscos IJaia bordar, 8S de Luiz Picolli, com Arno Pedro Hoeschl JuJ.

dos mais n()Vos modelos a area de 7.000 metre8 de Direito. Esta conforIWIJ
Meias de seda para sen�ore� e " EOO3EO:a)c

, "'!'''''!!�",**, q�adr8Id08, avali.ado �m o original, do que ,dou fé-
senhoras .. Meias de mouseline III Sangue· Saogue' Sangue III

�
C�,' -_ 1.400$000, Jaraguá, 19 de mar�1)

II I �' cujo bem constalnte do de 1941de pur a s e da, para senhoras, I SANGUENOL I" auto de 8vaHaçãü .8. do - O escrivão Ney Franoo

::�:����S� :óP:� éAS::-��N:; III 1111 f::� d�eS �����r�ad:ere��: H t I J
' 'l'

III (Form.ula alle�ã) '111: da áçäo executiva fiscal, O B « aragua»E' o unico Depurativo que ltt'l'JOO[OOlJJ1tl'E(1lIl'Itmtmnraililmm l'ão lev6ào8 em primeira
tem attp.stados dos Hospitaes, III Unico Fortificante nomun-lil praça de Hasta. Publica Proprielario : Aogelo, BeneH'.de especialistas dos Olhos e da HOTEL BECKE�

do com 8 elementos toni- I! .9tHAALA,";4 DA I1r#.rTRIJArA-O de vendae arrtIDßtsção'

� III cos: Phosphoro, Calcio, III
'''''-'J c. J t'

I 1 t t 1 d' 1 400$0'Dyspepsia Syphilitica. -. Arseniato Vanadato etc pe o va or Q a e, :

Vidros duplos Rua CeI Emílio Jourdan Jaraguá do Sul

II
Com o s.tu uso no fim d�

III
, I (um conto e quatrocentos

Já se encontr;;m á venda con- Está �ituado no mdhor ponto da cidade. Quasi vis-á 20 dias. nota-se: I Edital mil reis.) Assim 'Rerá o

tendo o dobro do liquido e cus· vi:. á Es1ação ferrea. Dispõe de optimas Recomoda' I d�� for�::a�la��::!oi�:�� III De ordem do sr. Prefeito Mu- referido bem ar!ematado
tando menos 20 % que dois

ções e offerece o .maximo 'conforto aos srs. hospedes, diata do appetite, I n!cipal, faço p.ublico que até o por. quem malS der e
vidros pequenos. Ba_n.hos quentes e frios. II 2. - O esapparecimento III dIa 15 de Abn� do �orrenteano, maIOr lance oferecer, no
/ por completo d.as dôr�s de todos os propnetano� ou ?CU- dia, hora e lugar a.cimaPharmacia de Plantão HYGIENE CONFORTO PRESTEZA

II cabeça,.Insomma e nervo'lll pantes de terrenos 'sao ?bnga- mencionados podendo os
• ., • < sismo. .. dos, de acordo com a LeI n.53, ".

Estará de plantão ama Lmha de Omlllbus a porta Preços razoavelS. !
3 _ Combate radical da de 24 de junho de 1937 a: mesm08 serem eX8mlDa-

,

A saude das creanças '

nhã a Phar.nacia Estrela. Proprietario : Carlos Albus. ' III depressão nervosa e do III .1. -. R?çar as .te.sta�as d.as dos por quem interesse ti.,, -

II
emmagrecimento de amcos

I
vIas pubhcas muntclpals na dls� ver no lugar Nova Re- A CALCEHINA contem to-

1iI1X1111[t11iJ1ll1i(§J1il (§I��IiIII1I111i11ll1ll I os sexos. II tancia minima de !5 metros em toréida onde fica loca-
dos os saes necessatios e indis�

r%Jt;eJ .

,

!AI :::g lXl 4. - Augmento de peso al?�os os la�os, nao sendo per-. '
. pensaves ao organismo em fõr-

CIO IX! 1XI IXJ III variando de 1 a 3 kilos III mlttda capoeIra em altura SQ- lIsado dito bem. E pafa mação das creanças.
III iii .

.

perior a 1.50 metros. 'que chegue 8 noticia a Alimenta o cerebro, fortifica 09

'o\:. IXI, III
O SANGUENOL é

.um!llil
2. - Limpar e carpir as vale- publico mend.el- passsr O muscolos, calc.ifica o� oss?s eM

IX]�'
•

t � I t
I IXI grande descoberta sClenh· tas, drenos, sargetas, corregos t edital que aer'"

dentes e saneIa os mtestInOS.

-
DO.

C o s e c r I c o S
III ca, - opinião do. Dr, Ma· e ribeirões, aHm de darem, es- pr.esen e q.- 'As creanças que tomam CAL-

� O D�UD'
"

CIO III' noel Soares de Castro. ·111 coamento ás aguas. afIxado no lugat, d� cos' CE.HINA são fortes, alegres
!XI '!XI '.

, Derrubar as arvores frutiferas, tume e public'ffdo pela resIstentes. '

,
_

III i

',"
,

,

_

111 ". JE03e:;::3E * J"
!lm!l vez que prejudiquem a pro- impre�8a local. Dado e I?ae CAL:CE�INA ao,s yO.sSOf

� I
,

..

_ iii Registre seu Diplo- Jei�o_!°P�â�rn!� e�!���:\ivas passado n�sta cidade' de �:�sPha���c��ss. tran4:udos'l
fi)

'.. iii mo em uma altura maxitna de 1,50 Jaraguá, aos quinz� dias
,

UNIVE RSAL!AI .
metros. ,do mez de marf,lo de 'mil

, '�J
'

»Ci!] •

Escreva para 0_Escrlt6 5,.- Lançar, no mesm? dia, os Ílovecenios e- quarenta e
III" '. iii riO de Infor�açoes �or detritos e vegetaes da Itmpeza, 'm. Eú Nez Franco ,:ea.
IA! .

IAI Correspondencia. CaIxa p�ra d�ntro dos. terr�nos numa U , , , ,.

IXJr'

para .'llum.·nar seu \Ia�, s.'t."o, fazenda, etc.
'!XI

po t I 15' (L ) ,R',
dIstanCIa nunca ·lnfenor a 2 me- crlväo oi.,8ubscrevL��ta

11.1 � san. apa '�r' 10 tros. '

, conforJIle, e" rrigiDa1-.. "do
IA!

.

Fuo"c.·onar' seu radio, Di:l1'Äl A metragem fixo será de 600

I
que' dou' fé., AS8., -Arno I

..

� IXCi
3

IXI. Ci!]D!:I metros, por lote, sendo que a 'H
- h'l' J" anSi3en a

I
....QAP 4ê&4iiib ;..... Prefeitura subvencionará por P�dr? oesc UIZ . de #I

carregar baterias de automovel, radio, etc. Saude 1 Forra 1 metro excedente com 20 reis, I DireIto. Pedidos pelo telepho ..

,
3' quando de um lado e.40 reis i jaraguà, 15 de 'màrço ne n., '53., ou n"", CasaI

.

Vigor, quando em ambos os lados. I
de 1941 ""

, _

Aos .h.frator:_s das disposi- O escrl'vão'Franco Ne May & Fischer.

n I çoes aCIma, serao multados na ' ---::;::-::;--'--'---:;:-';'yT.::""---:-----:---:;::;---�

YnamOUe.no ��g�;�fcn�J�s�:';����O��:����� ;Õ�"Hàemaloneí1do'c Dr'1: Honmie-,"t·:fi Cla, além da mdenlzaçao de que '� !II,..
,"

trata? art,.5. da subra referi-ir AUGMENTA"AS FQRÇAS DEFENSIVAS DÓida LeI. -,
.

. ORGANISMO CONTRA' AS DOENCAS 'DASlJaraguá,'13 de Março de1941 -CRIANÇÁS E DOS ADULTOS-,.1
João B, Rudolfo Fiscal-Gera I' •

...a." ,.,.", , '�

Em�arquos, - 'Dospachos
Navoga�ã�

VIAÓENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
_ Navegação entre Bucarein (Jolnville) e

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

. Encarreg,a se de classificação, medição E.' embarque
de todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em Ióros, etc.

Cereaes e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Pafz, bem como para O extt:rior.

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

redespacbo para, as praças do interior.

Tem sempre vapores em porlo, carregandO • Armazens proprios - Desvio da Eslr. ferro·

Serviço garantido e rapido. - Preços modicos
, 1.,'."'.""""""'.'."'.'.'.'''.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'·'·'·""'·'·'''·'·111
Adoptadoofficialmente

no Exercito

ELIXIR "914'
Com o s1!u uso, nota-se em

poucos dias :
.

'

1. - O sangue limpo, de im
purtzas e bem estar geral.

2, - Desapparecimento de es·

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

-

3, - Desapparecimento com

pleto de RHEUMATISMO dõ
,

res nos os�os e dôre� de cabeça.
4. - Desapparecimento das

manifestações syphilitic3& e de
todos os incommodos de fundo
syphílitico,
5. - O a�parelho gastro-in'tes

tinal jlerfeito, pois o -ELIXIR
914. não ataca o estomago e

não contem iodureto. '

,TRES
MODELOS·

Boa mesa. ,Completo ser
viço de restaurant. ChtjÍ'.
rascada todos os sabbadas
e domingos, Bons qllal'tàs�

CALCEHINll
O TOBICO POR EXCELLENCII

Lenha picada
fornece á domiciHó':

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Complemento Nacional e Ufa Jornal
�

"Garota Endrabrada"

il;,.",i.�,.",i.�••",i."'."l.iI_.",.i'�."l.i,�.",.i,�.�,.i,�.�'.�I;'�I.�'�"�.�t�.�I.M'••_'••'••Mi••'••M,••,••M,.Mi••Ml••,IMW.,I�__bft'.'.'.I.'.'.'.'.I.'.'.'.'.'.'.'.'�".",.,.,.,.,.,.,.,•••,.,.,.,.,.,...,.,.,••• ,•••,.,•••,.,.,.,•••,.,.,.�

Não estrague a sua. comidalGrupo �'$�ólar "Ab�· ESPORTES Reumatismo IRealsfroClvil "e ." S
·

I'. I don Batista" e Curso
.

' Dores OrrDIO O"la
Use sõmente AZEIT'E SALADA' Complementar Pllr;!:I. \ tarde sportive nas Juntas" Ar!�r'Muellel'�o Escri�ã? D, u

b id' , A d hã f '
o

,

'e Oficial do Registro CIVil ., .

O con ee O . '.
, ne�o e:d��a�OiS 0���:i��8;ol; ESSENCIA do 1. ,distrito da Comarca Anmversarws

,

,CONVITE que medirão forças no PASSOS'
de Jarag.uá. Esta�o de San- A 19 do corrente anni-

O corpo docente do campo do. sympatbico
ta Catanna, Brasil. versariou se o sr. José

Gr�po Esc�lar "Abdon Sport Club Brasil, á rua A SIFIUS traz graves Faz saber que. c0n:'�are Bauer, ex-prefeito desteMu-
Batista convida aos SfS. Marecnal Deodoro. consequencías ceram em cartono �x�bl.mlo nicípío.

. .

país dos alunes deste edu Os quadros tomarão os Previna-se tomando alguns os doc�m�ntos eXlgld!l:s - A 20 do corrente an-

candärío para uma reu nomes "Breítheup' e
vidros da maravilhosa pela Iei afim de se.habílí niversariou se a srard- Do-

nlão que tera lugar no día "Grubba" e integram ele Essencia Passos tarem para casar se o rothea Moeller, esposa do
30 do corrente ás 9 1/2, mentes pertencentes a Elixir Depurativo e Tonico sr, Frederico F,. Moller,

D,uma das sal8� d.o refe essas duas importantes As dores desappare-
Edital n. 1.194 Indústrial, residente nesta

r!do estabelecímento, a firmas [araguaenses. Dis- cem e sua saude será
Adolfo , Radtke e Olga cidade.

'fIrn de �r8tar. de assuntos putarão a preliminar 08
, perfeita! ,

Descher : - Tambem a 20 anni-
relativos ao ensíno. combinados "Submartno' Essencia PaSSOS

Ele, viuvo, lavrador, nas- versariou se o sr. Carlos
______,-___ e "Fulgor". composto de

cido em Indayal, no dia 2 Dorníense Pereira, sargento

Ad. elementos do sport local.
'Purifica o sangue e de [ulho de 1913,. domici do Exercito. actualmente

...gra eClmento . fortifica. Ii�do e residente. ne��e di� servindo no Forte Marechal

[oão Maria Tomazzelli e
Senhoras l Tornem tríto no lugar Ribeirão All Luz sediado em 8 Fran-

família agradece ao dr, HANSA seu sangue f o r t e e ce, e sendo filho legitimo cisco,
Livio Feifel Moreira, por Sientificamos aos nossos

puro, e seus filhos de Adolfo e de Berta Radt . - Anniversaríou-se a 20
.

d taa colcnasv o.cal assi t d H
serão saudaveis ! ke,

o
a menina Waltraudt, filhi-mero es as co unas, o, ca assignan es e ansa, que

rirrhoso tratamento dispen- até a presente data não ti
A' venda em todas as Dro- EI�, solteIra! domestic!il nha do sr. Willy Fillies.

'

d fílh
. -, .

ff
garias e Farmacias

. nascida em Timpó, no dia - Ainda a 20 anniver-sa o a sua I a e Irma veram a ocasião de e ectu- E' UM PRODUTO DO LA· 30 d t d 1914 d
Filomena, durante O'S dias ar o pagamento de suas BaRATORIO SIAN.·

e agos o e ,o- sariou se a srat. Mliria

que esteve internada na assignaturas do anno em Díst; Araujo Freitas&C.- Rio miciliada e residente neste Butschrdt residente em

"Oäsà de Sande" do referi curso, a finesa de faze lo ---------- distrito á estrada [araguä, Bananal,
'

dó medico, em Bananal, e sem-demora, com o nosso ORo ABELARDO F. e sendo filha legitima de - Hoje' anniversaria se

que a mesma acha-sé com- representante sr. Sylvestre MONTENEGRO Germano e Augusta Des o sr. A.rthur Quadros. ,

pletamente restabelecída da Bartnikowsky, que desde eher, - Na próxima segunda'
enfermidade. já agradece

Advogado jaraguá, 13-�-1941.\ feira dia 24 do corrente

Jaaaguá, 13.3" 1.941 A Gereneie. Residencia: Av. Getulio Vargas festejará ri seu natalício o
Edital n. 1.19:5' sr.Joäo f mmsndoerfer.ca

Paulo Huebner e Paula pitalista aqui residente.

I Mauwerk : - Tambern a 2 testeiarâ
,

,Ele! solteiro, lavrador, séu natalicio o sr. Alfredo
nascido em Joinvílle, no O" [anssen, residente ii rua
dia 25 de julho de 1915, Marechal Deodoro .

.

domiciliado e residente nes - Ainda a 24 trsnscor-
te distrito no lugar Itapo- rerã a data natalicia da, srta.
cusinho, e sendo filho le- Ellen Adele Andersen, fi·
gitimo de Henrique Húeb- lha do sr. Jacob Andersen.
ner e de Ernestina Baech
told,
Ela, solteira. dcmestíca,

nascida em Curityba, Esta
do de Paraná, no dia 2 de
junho de 1923, domiciliada
e residente neste distrito

. no lugar . Itapocusinho, e

I sendo filha legitima de Ja'
cob e de Maria Mauwerk.
• jaraguá, 13-3-1941-

Edital n. 1.196
Alfredo Guilherme Lar

�on e Elia Voigt:
Ele. solteiro, motorista,

nascido neste distrito, no

dia 4 de junho de 1921, do

'I miciliado e residente neste
distrito no lugar Rio da
luz, e sendofilho legitimo

! de Alberto Larson e de
Bertha Ramthum larson.
Ela, 'Solteira, domesHca

nascida ,neste distrito. no

dia 7 de desembrode 1917,
domiciliada e residente nes

te distrito ns lugar Rio da
luz. e sendo filha legitima
de Willy Voigt e de Ema Instituto Brasileiro de
Zmmders Voigt. Oeographia
j á 20 3 194

Da agencia Municipal de Es-
aragu, - - I. tatistica, recebemos o seguinte:

Edital no 1.197 Estando de posse dos cader-

H I h G
.

h nos A, e B. do Instituto Brasi-
e mut út! erme Pau· leiro de Geografiá e Estatistica

pitz e Amanda Santore : do Conselho Executivo Regional

I Ele, soltei: o, lavrador, em Santa Catarina, em Resolu

nascido neste distrito, no ção N, 91, que providencia sô:-
d· 9 d b

bre a campanha estatistica de
la 2 e novem ro de 1941, neste municipio, vem so-

1918, domiciliado e résiden licitar-vos para. intercalar em

tê neste distrito no lugar vosso conceituado Semanario�

Rio dó Serra, e smdO filho «Correio do Povo» o seguinte:
I 't' d W· P

Art. 4. Apelar para os Prefei
egl Imo e alt�r aypitz tos e Intendentes Municipais no

l: Olga Maul Paupitz. sentido de facilitarem, aos agen
Ela, solteira, d( mesHca, tes. de Estatística, todos os mei

nascida neste distrito. no os de forma que possam aque

dia 13 de maio de ! 920"
les funcionários percorrer, pelo
menos, tôdas as vilas do muni-

domicilíada e résidente nes cipio, para a obtenção, in loco,
te distrito no lugar Rio do das informações redamadas pe
Serro, smdo filha legitima los' seus serviços,

. �

d R' fe"l 8
' ,I Art 5. Formular c0rdlal ape-

� a at
,

antmo e de II lo ao Diretório Regional do Can-
na Santoro. selho Nacional de Geografia
jaraguá, 20-3-1941. para que seus i1iformantes dis-
'.

'

tritais facilitem, de especial má-
E p�ra qUê chegue ao, neira, aos seus cojégas, os agen

ç0!1hec'imento 'de tb�os pas-, ,t�s municipais .

de Estatisticà,
S'CI O presente edital que: toda a so�t� de mformações por

á bl'
o . esses sollcltadas.

ser pu Icado pela Impr'éh Art. 6. Solicitar aos sénhores
!'a e em cartorio onde se funcionários, estaduais e fede
rá afixado durante 15 dias, rais, que facultem, com poss),.

Si alguein souber de im v�1 presteza, tôda8 as info'rma-

d. çoes de que carecerem os Agen
�e Imentos acuse os�para tes Municipais de Estatistica,
fIOS legaeso Florianopolis, 17 de fevereiro

I'
Á.'l'tur Mueller de 1�41"y do l!ls.�itutoo Vi�tb e

E' . 'i '1'1', D' t �t I O''· rubricado: LOUrival Câmara,
I!Cr VQ@ IS,}" 8 e 11, sécreta!!o PUb,li.que-se: Virgilio

.. , cla},.do Reglstro Civil. '

Gltal'be�to, Il?re!:ll�enteJ ',_

,

t
I'

I ---="--

� n���J ...---.;�

Um gesto nobre
/ Aviso jm�órtant8

Bananal, Retorcida,

ORo unz DE SOUZA
Do destinto advogado

dr. luiz de Souza, recebe
mOEI delicada e expressiva
carta agradecendo as reíe
renelas nossas por ocasião
da t r ans c urs o de sua

data natalícia, a 17 do cor·

ren!t,

9 .Hospítc! S . .José terö O seu Raio X,
FeHz iniciä,;t'iva dó srtc, Adolzleo Piazera

� ,CQm imensa satisfação Adalzira Plazera, fino orna

(jut "Corrêío do Povó" co mento de n'ossa 'sociedade
munica aos Íleús leitores e com o, sro C. LitzénaoH
4s.si1úos, que a sehhö'rhih'a ilustre gerente da podido
Aàalzim Piazera conseguiu, s� empreza cinematográ
junto ao gerente da Para- fica norte americana.
mount, em, Curitib&, um

.

Este jornal espera que a
filme gratuito para ser exi· atitude da senhorinha Adal
bido no eine Buhr, deven· zir.a seja hem co�prehen
do a sua renda �er desti dida 'pelo povo d-esta dda
nada á aquisição de um a· de Que d'f.:ve concorrer pa
parelho d� ,Raio X para o ra o maior, brílhantl!õmo e

Hospital desta cidade. exito da exibicão de Da
.Trata ßt: 'de um ótimo riá a Propria Vida, filme

filme ihfilulaéo DARIA A -enlpelgante e sugestivo, ré"
PROPRI'A VIDA com ii atuo pleto de pas�agens emo

ação maravilhosa d'e T'em cionantes e rico d�� majes
I}rown, Frances Drake e tosos cem�rios. �
Sir OUy Standing, pelicula Todos ao Cine Buhr no
qúe o Cine Buhr exibirá ho dia 5 de abril, portanto.
d'ia 5 do proximo mêz.
"Correio do Povo" qCue

vem ap'oiando as in.iciativa'S
'felizes e os gestos nobres
tio ,p'ovo jaragu-aense, não

p,6de deixar de cúngratu
lar se com '8 senhorinba

.fi

aos nossos Srs. Consumidores, De..

Rio Serro,

Viajantes
Esteve esta s�mana em

Jaraguâ, éI serviço desse
cargo, o sr. Pi escilio Cor,
rea junior, Inspector do
Instituto de Aposentadoria ....,

e Pensões dos htdustriarios,
residente na Capital do E�,:
tado,
A 19 do corrente viajou

para a capital paranacme
o sr, Mé1noel F. da Cesta,
commtrcianle em .ltapocu,·
sinho, gur se, fez acompa·
nhf,li de sua filha srt2. Cle�

,

meneia F. da COS�g.

positantes de Cauçõesem J�raguá,

,Massaranduba e Pomerode.

Pharmacia de Plantão '

Estará de plantão ama

nhã a Phar.ndci3 Nova.
,Em vista do Decreto..Lei N. 3077

Assignem:
«Correio' do Povo� de fevereiro, de 1'41 relativo ao recolhimento das

,

�YOLANDA
cauções depositadas em nossa Empresa, -ao Banco

do· Brasil, r.,gamol aos Snrs.' Consumidores, De ..

'I positantes de cauções, de. mandar apresentar

até o dia lS demars. corrente sem falta,

21m ctfa.Z"'t"o.
'

bom no pNÇO�
, mG/fot" na qua.lidade

os recibos respectivos DO escritório da nossa Dis ..

tribuidora eai Jaraguá.

,EMPREZA' SUL BRAZILEIRA
.

, !
DE ELECTRICIDADE S. A.

.C� SOUZA Ç'RUZ

, EXIJAM O SABÃO

Virgem fiep
•

e�1alidade
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