
Rio. - Vem se accen- vo Armbrust e seus auxilí
!uando cada vez mai� _.0 ares, encarregados do gran
Interesse dos meios officia-. de acontecimento vêm tra
es e das instituições par- balhando assidu�merite em Dtrector-propríetaeto e

. ticulares desta capital e de attender ás numerosas adhe-
diversos Estados, pela feliz soes que diariamente ehe- Anno XXII - ,,- - N. 1 .......

suggestão da cruzada Na- garn á séde da conceítua-
.vI"

don� de Edu��o, em da In�lt��o nacional,de �.������������������.�F;�����������='��������������������
co�memorar em todo o caracter beneficente. Embarque: do casal. IGuer.rapatz a 19 do corrente a ,.

. Amaral Peixoto para
passagem do anniversario � ,os EE. UU. f

'

natali.clo do sr..Presidente Commissão de De- Rio. - Acompanhado de O Ine
Getulio Vargas. fiesa da 1C'-on-omia .

A
. . .

tí
'

d C
� sua. esposa, senhora Alzira

t
m�cla Iva. a r�zada Nanional Vargas do Amaral Peixoto, E' velho o plano estraté-

.

eve o írnmediato apoio dos embarcou para os Estados gico dos ingleses de matar
tntery�n!ores estadu.ae�, dos Rio, 4 - O Presidente da Unides o commandante Er- á fome o inimigo, antes que
murncipros dos princrpaes Republica assignou decreto nani do Amaral Peixoto, travar combates com os
Estados e de numerosos ou- concedendo exoneração ao Interventor Federal na Es- seus exércitos. A História
tros sectotes da vida nacio Ministro João Alberto das do Rio de janeiro. das conquistas da Inglater-

• nal. íuncções de membro e pre-
N t it I

ra em todos os continentes
.

es a capi a ,assocla.ções sidente da Commissão de Os navios' Italianos e
d I I b

resume-se numa série de
e c asse, .c u .

s
. sporhv�s, Defesa da Economia Nacio aUemães refugiadas bloqueies e sitias contra

,coIlegIOs, instituições e lr- nal. Para o mesmo cargo em portos brasileiros populações fracas incapa-mandades e empresas par- foi nomeado, em outro de-
.

ticulares adherlram ao pla- ereto, o Ministro Joaquim Rlo,4 - Sob a allegação zes de rompê-los.
no da Cruzada, sendo que Eulalio do Nascimento e

de ter em deposito judicia- Quando se afasta desse, .

no momento, o dr. Gusta- Silva. rio a quantia corresponden- sistema de «guerra huma-

te a 805 toneladas de pe-
nítäría- (para os seus sol-

troleo fornecidas ao car- dados evldentemerite) é que

gueiro italiano "'Thereza", teve ela tempo bastante pa

que se acha refugeado no ra instigar lutas internas

porto do Rio de Janeiro e, entre partidos, raças e tri

diante des actos de . sabo- bus, atirando uns centra os

tagem que' vem occorrendo outros, enfraquecendo todcs

BIomenau. 10 - Em grande Lealdade,' o novo a bordo de vários navios e, afinal. entrando como o

8 U b sti t u i ç ã o ao sem comandante será prestí da mesma nacionalidade, -tertíus gauder- vencedor;

pre lembrado tenente glado por todas as elas afim de salvaguardar QS se- é a formula, tantas vezes

coronel Floriano de Li ses so ciaes, como o foi us interesses, a "Asiatic posta em prática: .-;- divi

ma Brayaer, assumíu o fi illustre tenente-córouel Petroleum Corporation" so- dir para dominar.

comando do 32' B. -C .. es Floriano de Líma Bray- licitou em juizo a interdi- Na guerra atual a politi
tacíonado . nesta cidade; ner que deixou graudes ção do referido navio, o ca da vitória pela fome foi

o ar. Tenente· Coronel simpatias em todo o va. que obteve rnediante deci- tentada em grande estilo.

Otavio da Silvá Parsnhcs. Ie do Itejahy. são do juiz da .13.a vara Mas os resultados foram

O ato da passagem do criminal. ' nulos; a Alemanha soube a

comando desta dlscíplt- Cumprindo ordens da au- tempo assenhorear-se de

nada unidade, revestiJ Ce'I ••o V••el....a
toridade judiciaria, 18 pra- grande parte da Europae

se de muito brilho, com IL· ças da Policia Militar oc- exercer sobre o resto a sua

parecendo todas as au. cuparam o navio hontem á influéncia, Graças a isso,
toridades .de B!umenau.

Sabemos que, afim de noite, dentro de mais ab- .tem, hoje, para alimentar-

O novo comandante
substituir o sr. Paulo Ary suluta ordem, conservando se, desde os salmões da
Paiva agente.üscal de con Nt'

produaiu.., um, belo díscur- sumo nesta zona, foi -de
isolados todos os pontos orue,g� a e o «spaguetti»

80 prometendo colaborar signado o noss Ih,' estrategicos da casa de ma- de Itaha.

com todas as pessoas de. .. ? ye o i:I�1 chinas .sujeitas o/sabot�gem O �e!ti�o virou p�r cin:a
responsabilidade da Va. 'go sr. Célio VlsJra.' A tripulação do <There- do feiticeiro: agera e a Grã- Onda 25,31 m - 11855 K'clos Berlim, 10 (Transacean, I teira àtb.afiéia e realizando

le de Üajahy, Agrade- . O�. que t:abalham . �este za". permanece a bordo ne Bretanha qU.e se vê bloquea- Hora: 20 a 20,15 ag. allemã - Os matutinos a juncçào ent�e.as forças

CE/ndo o significativo im. Jorn.,t1 que ]a conhecem a nhum protesto foi apresen da pelo contra-bloqueio; a 'e 22 a 2215 ,pt:blicam em destaque um do 'Reich e Italia..

p!'oviso fizeram uso da � ca�aCIda�e de trapalh� �'tado contra essa medida fome que os ingleses que- , HORA LOC�L communicado especi�l do
�alavr9. os Srs. Dr.'Luna mteihgenCl8 de �el!o VIel que apenas visa prß{eger riam na Alemanha teem-na . ... . ISltO' commando, que mfor Raiq X ,para,O
Freire, Juiz de Dl.reito·da ra, sentem se satlsfeI!os em os interesses de parhcula- eles na propria casa. E co-

DOl§ notlClarlOs de ultImlJ. �a a o.ccupação de Salo- '

Comarca; .José Ferreira
rever e ,,�braçar o velhQ res e mesmo da guarnição mo s� isso não bastasse, hora, diariamente mca. Â.- imprensa resalta

'

..

'

Ho�pi.tal -

'

da Silva. Prefeito, Muni .

.companhdro" para o qu_al do barco. conspIram contra ela as for os exilos obtidos pelas for Num&' época de descaIa-

cipal _e Eduardo _ Ribelro
oS nos�as c?lu�nas estarao Sag1:lndo consta, seme- ças' invisiveis do destino. ças aUemã.s nos Balkans, bro moral, em que '�e'ia·

pantas, Gerente do Ban sem�re a� OIspor.
. ..

Ihantes medidas :vãO ser Ainda ha poucos diàs Bombardeada a. 'os guaes se revesJeríl de zem taboa raza de todos

c..o do Br&.t!il.
D.esde ]a; <t CellO Vlt�I.ra tomadas com relação a ou- informou u� te�egrama de '\ Inglaterra

. importal1cia tanto sob o as os valores éticos, é contor...

(2) ·Sr. t'eB€'nte:'COl'OIr�,
oI)n9�so f. anco e �orql!\J fros J;1.a:vios t1aliatlo�e tam- ,Londres, �o. Serv�ço a �I P:., Ber.{imi- 10- (T. O. :egM-

pecto militar cómo politico. tador adritira:r, ainda, cer-

.

Pa-raßhos nasceu na CIl-
a raço. bem allemães, �efugiados que co MI-nlstre da Agrtc�- cia allel11ã) _;_ O alto co

MOIi.tevidêo: 10 (Tran täs ilhas· de böndäde per"

pltal Federal no �no de
:0

.

d
em portos brasileiros, in- tura,

.

sr.. Hudson, estava mando ·allemão comunica socean, ag. allemã) - Pra- didas num oceano de tre'

18�5. .

' regIstro e clu�ive o «WIndhuka, que res�lvldo a desencadearuma
que na noite passada" im. domina,m na imprensa uru mêndos egoismos. '

E praça de 1913 e to-'
d.

esta em Santos. ternvel guerra de gases con- portantes formações aereas guaya as noticias da fren Enquanto na velha ElI·

das as suas' promoções ra 105 _' - Telegrammas proce- tra mil�ões -de coelhos que re&lizar'am, graças os favo te gn:,go yugoslava. Resal ropa, os povos cultos e ci·

foram feltas por mereci, dentes do porto de' Rro destróe't� as' _plantações, raveis .:ondações atmosferi
ta se a f�lmi�ante' avançã' vilizados lutam esque�id.Q.

mento. . Grande qo Sul, 'informam dando a Inglaterra um pre ,cas, vi1rios ataques contra da allemfl ate .<,l.Mar �geu, .dos velhos principios cds-

Tem todos os cursos
O' Imposto, será cobrado ele· que o navio allemão «1\1on- juizo anual de 30 a . '. . .. a industria belica uylargal '3up:randoa a r�slste-ncla das tãos de amôr a.o proximo

de aperfeiçoamento do cutivameore apos 10 do tevldeu", que' alll se acha- �{).OOO.OOO de libras ester-
em Birmegauer, aSsim co'

tropos yuo�sla�as e anglo e paz entre os homens. na

Estado Maior e é um pro- corrente v� .refugiado, foi occupado hnas».
. mo contra os estaleiros de gregas, attmgmdo a fron America, os' pbvos conti-

fundo conhecedor de ar. mlhtarmente, em virtude de E exphcava: Um coelh,f) Ne�astle lançando bom '
nuarr. a afagar ideais paci·

ma de infanteria.
.

Segundo noticiam os co1- medida )u.diciaria solicitada co�e ta�o quanto um ca�- bas de' j.)�deroso calibre.
'

fistas, praticando os ensi·

Já exerceu importan legas da capital, os pr:oprie- para eVItar sabotagem. nelro, e evora os c�reals
.

I
Perdas da mari)" namento� daquele JesuS

tes comissões, tendo' si. tarios de aparelhos de ra-
antes qu� chegue a epoc.a 'T d '11:'1 'k I nba mercante

.

que morreu er:n holocaust!)

do, oficial de gabinete do' dio que não providencia-.
da colh:lt.a. Por essemoh- o�a a CI MI e j

",

' de uma causa sagradll' ..,..'a

Sr. Ministro, da Guerra e ram o seu registro, pode� Prefeito Tenente vo o Mlntstro da Agrkultu-
. BerlJm,_ lQ (T. O. a�en ,Ingleza '

libertação. de seu povo do

�Iretor do Ensino, Profis riam fazei-o até o di� 10 LeooidasHerbster ra se convenceu de. que só Cla aJ]ema) :- O AI!o co-, B�Elim, 10 -'- T. O. ag: jugo im�erialista romano

slOnal da Esvola Militar. do correQte pagando a mul-
mesmo com o auxlho d� mand� aler:naolco�unlca que alema - O alto coma'ndo e a valonzação de certos

POfJsue a8 medalhas de ta regular, 'ficando os que Em gozo de ferias, que gases'. venenosos. �odera n:: Afn�a Sdentnonal, apos a�emão comunica que a avia .sentimentos conspurcados

Cavalheiro da Legião de nã? satifizeram a exígencia lhe foram concedidas pejo destr�lr esses temvels roe- encarnlçad.os cU.l�b(;;tf�� de çao cöntinuouse>us ataques pela Roma decadente dos

Honra de França e Me. ate aquella data sugeitos sr. dr. Interventor Federal
dores.

_
r�a as t�opas Italo·gerilla <ttnos contra a navegação Oezares.

,

rito Militar.
..

,ao pagamento judicial. seguiu esta semana p'1ra � .. C�mo se nao b�stasse o n.lcas tomaram. EI Mikelli ":"crcante inimiga, logrando ,O homem que se' jacta

Organizado n 32. B. C. capital do Estado em com
InImIgo coelho, estao sendo, SItuado a 80 kilometros su- grandes exitos, Os bombar- de ser o animal mais in-

. o ilustre militar fOfã o panhia de seu filho Wálter ag0ra, os poucos �e?anhos d.oeste de. Derma tendo deiros alemães afundaram teligente da 'escala zoológi.
primeiro oficial i!}dicad() 41.aviões derru.. o nessa amigo sr. ten?nt� di' gado vacum, dIZImados SI�O apr-eslon�dos 6 gene 9 mwios com um total de ca, ainda é o mais estúpi·

para c'omanda 10·0 que bados em 4 dl"as
Leonida� Herbster, digno

p Ia, febre aftosa.. ra IS 2 co�omm, 2 mil sol 49 mil toneladas, avariando do; Em' vez de canàlizar

não se !''3alizou po,r te,r e operoso Prefeito Muni _

E � que s.e. �epreende da�os! nao pode.ndo pos gravemente outros cinco J?dos os esforços: no senf

sido escolhido para OUr Berlim. _ O alto-coman-
/ cipill.

deste msuspelÍlsslmo Atel:- sUlr amoa material bdico navios, moderro um des hjo de aperfeiçoar o ins·

tra cQmi�são. em pales ,do alemão ,comunica que, Em Florianopólis será g��1!l�?a Re�ter:< age_ncla capturado. I troiers e um ll'lvio tanque. trume�tc de viver, co!'s.o·
tra que tivera com o nos· entre 1 e 4 de abril do cor curta a demora do iIlustre °llcla mglesa.. Cont·mua . me o seu tempo- precIoso

O t· t S·
-, _ a armante a SItuação dos I

na man' I
-

d
.

8 re{)resen.an e Q' r. rente mês o inimigo perdeu gestor jaraguaense, seguin· b h b' 0" A osti'uto R b L .

IpU a�ao e Ingre-

teneßt,="Çor?n�1 Otavio um total de 42 aviões. Sen- do logo para uma estação
re .an os

. OV1�OS t..gleses, 0«= a ,oures dl�nte� morttferos e na fa-

Paranhos dIs.se que tinha do 14 d�rrubados por ba- de aguas, no sul do Esta pOlS. a epIdemIa de afto�a Exculsivamente para molestias de olhos, ouvidos, brlcaçao. de �rmamento.s
as melhores mformações terias anti-aéreas pélos cá- do.' c.onhnua a grassêr. em v�-

' naris e garganta. pat:� a� aestrUlções maIs

sob�e .BluIDeuau e que ças e marinha d� uerra. Durante sua ause�cia res�
nos condados_do.Remo Unt- Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de ter1lyels .

.aqUI VInha trabalhar con. 28 aparelhos foram d�strui- ponderá pelo expediente
do. Nta 1�I,andla, Igualment�, sua especialidade.

_ DIante.de um panorama

tando com o concurso, dos em�-terra. Durante o da Prefeitura O rrs er � pes e. Ja se alastra, o que Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. jOINVILLE ,tao contrIStador e selvagem,
de todos. ....

.

.

. '
.

P IVO e
.
parhcularmente grave, é nntural que nos extasie·

Militar 'brioso e de! �:��ot�nOd?õPerde-.:am os secretario, Sr. Renato Sans. p.OIS sabe-se que o seu prin- F t de' SIW M' mos em face de"outras pai�
_____________

e
__a_v_1_e.::_s.___ AC0":1 os nossos vatos de clpal recur�o econômico é es a ao arcos sagens espirituais que nos

��"!"""'�� ",-"" II boa VIagem, acompanham a exportaçao de produtos '
.

. .'
'

• I proporcionam mais prazer
Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos _ Dores de cabeçà-rebeldes ao Sr.

: T,enent� Herbster agricolas de toda especie e \ Padroeiro da capela de RIO Serro' I a nós que odiamos a guer�
CLINICA ESPECIALISADA' ,

lOS. nos.
so.:>

. des'?10.,s de que carne para a Inglaterr.a. O DOMINGO dia 10 de'Abril ra e amamos a felicidade
[J DR. SADA�L4, A·M',N sela ,provel�osa a sua sau sr. �yan, Ministro da Agri- ., coletiva.

.

. i ,.CONTINUA EM jOINVILLE ., .
• d.e a estaçao a que se des cultura do �ire, declarou Grande festa popuiar, constando de éhurras� Entre .. nós,'a iniciativa

Consultas: jeronymo Coelho,60 - Res.: Abdon Baptista 180
tm!!. tnum� e�trev�st.a que ca si- cada bebidas rifas tombolas' I?ilão etc' que o dr. Renato Cámarll

.

. uaça,o 7 traglca:. e pediu
'

.

-

I, ,.�,. teve, procllr!indó donativos

.Nós e a Radio Difusora de" 'Joinv-I-Ile Paulo Ary de
ao pubhco pa�a colahorar ConVIda a todos I para a aquisição de um apa·
com as �u!ondades, afim

,

.
.

A Comissão. : relho de Raio X para O

Paiva d.e ser ehml�ado esse pe- ,

'

Hospital desta cidade, me·
catharinense dentro e fóra . ngQ na medIda do possi- ��C!1!I!1l'!�C!1!I!1r!1!I!10C!1!I!1C!��1I!IC!1!I!1C!� r rece todo o nosso aplauso.
do Estado. - Acaba de ser removido

vel..
. A [;iii' •

r1
.

Com a e�ibição de «Da·
r:: mais �atisféitos ainda para a circunscripção dtf

Isso ep1 mgles chama-se l'! Paulo HerlO-' :: I na -a proprta vida», mais
estamos porque ii idéá es Laguna, o nosso presado ba�-I�ck, mas em portu- r-:::iI

'

" � 325$000 foram depositados
posada de comum acordo, �migo sr. Paulo Aty da gues e "azar» mesmo. .. CaixaPostal29· Rua IS' de Novembro 808 iJ no Banco Agricola e Co-
nôs põe á vontade para' Paiya,agente fiscal de \:on' , Bernq,rdo 86 � Blumen '._ S fit . c' .th .

. :� mercial, onde já ,se encon-

attingirmos ? finalidadei sumo, que ha àlguns anos ( Gazeta de Noticias) [;iii �u a a a arma
liJ travam 394$800.

prevista. , vitlh" exerCflndo cam zdo l'! Tinta� e vernizes _.... Materiaes � Por ·noss,,:!, intermedio, ()
. Assim" o ouvinte jàra e proficfencicía as �uas 'fun . ,[;iii ,

,

. Inl dr. R�nato Cámara agra"

�uaense' pooierá estar atpn ções em nosso municjpiO. R�gi'Stfe seu DI�,lo- ... para pinturas em geral' :I deee a ge�lileza de inúme·

t� ao seu ��ceptor, ás 18 e Lamentando a ausencia ma· 1:-3 . l" J ras senhonnhas que co'O'

trmta, ouvmdo pela pos. do velhofuncionarici.em nos Escrtva para. O Escritó � Tintas em biSÍl�aas '-1 peraram com éle.e: ao meso

s.a�te '. onda da'Difusora no' so melo, fazemos votos de . l'! '

_

....,.,., mo' te�po, feltclta o sr.

tlmas de t
!Ia de Informações por r E:..I . f

d f

sua erD po: to,; todas ,as felicidades· na no Correspondencia. Caixa [;iii para art.·stas r1 �erner .Buhr pelo gesto
os os cé�s do Br�stl. va zona pár&. onde d:!'ve P { ...

' ai filantrópIco quê teve, pas·
.�-'"," se,gu' s.t d os.taLn. 15 (Lapa}- Ric 1..3 1!1!1 sandG g t't t

'"' -y
__
:�:�> ;

�'. "lJ' pOt e es.. i;1&- ,dr: raneÜo.- y ••f À- \..,' �ill4����lf.�D�IiiiJ,�Ii::�IiiiJ��WlIiiiJ licula;
ra UI amen e a pe-

•
. .

. ',;.,' ,,� 1-1.';" �-
-

1:':'''''''''''''''''"""""_",,,1

Chefe da·'Naçl,o

-:- Caixa 12 Tel. cCorpovo' Redactor: João Crespo-.- -.-

Jaraguá labbado. 12 de Abril de 1141 s. Catbarina '

N

ai
I

o noyo coanandante
do 31. B. C.

No intuito' de tornar co
nhecida lá fóra a vida jara
guaense, nös seus multlplos
aspectos de labor e de cul
tura, acabamos de entrar

I

em entendi.mento com a

Radio Difusora de Joinville
para periodicaménte' irra

·
diar noticia� de Jaraguá,

·

por nós fomecidas. '

A�sif!1 agimos-famb'em por·
, que vImos acompanhando,
com saHsfação e interesse,
o trabaUlo louvaval dos di·

e rigentes dáRadio jb.invil-
í.lense em ,Plot .. dO',.·uome·

/

O Fuehrer 'palestrando com: o, Tenente-Coronel Galland puf
ocasião de &ua visita a esquadrilha de caça c,Sf:hlageter».

Os Estados Unidos entrarã na

guerra a favor da Inglaterra
.

Montevideu, 10 T. O (Ag- alemã). Ö diario «Montevidéus
divulgo«..

em grande destaque a noticia transmitida peló seu corresponden
te em Washington de que os circules. oficiais teriam afirmado que o Fueh
rer determinara para segunda-feira próxima o rompimento das' relações
diplomáticas entre' <I Alemanha � os Estados \Jnidos:.. .

DOIS NOTICIAR.IOS Os e�ereitos ger_anieos marcbam
em Jingua porluguêza vitoriosamente na luguslavia e na

Estaçã8: G> J P • BERLIM, G�ecia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
.

Leia,· quean soffre
dos pulmões, ·Ieia
O tratamento da tisica, das

J'

bronehítes, das anginas do peito,
d'essas tosses tenazes que mui
tas vezes só findam quando fino
da a vida de sua victima, é um

problema hoje publicamente re
solvido, pois quem conhece o

magnifico remedio tão :!,opular (

no Rio Grande do Sul, digo o
Peitoral de Angico Pelotense.
Não é um preparado' que cu-

ra todas as malestlas de todo
o corpo. A sua acção certa é nos
pulmões, rouquidões escarros de
sangue, larinEtyte, pneumonias,
bronchites, tisica em todos os

periodqs, influenza nada lhe re-

. "I'
, xiste. E essa maravílhçsa .medi-

�t.;':�::::f.:�: jI?pJ':.:�:� "PALUDISMD,' 'i:J!:' efficaz e de agradável pa-
�M;:�n' -".- "'11:::$ .:. ;:r I:� Vende-se em todas as pharma-
��!:"{�W i:if,' •. A "moleza" que o amigOlJen!e. das drogarias e casas de com.�*::!§f � '

....', I'9'. qao é preguiça: é apeDas u", '
•

..:x.:....
\\

.. t>' i'. ..

,sinIoma
da doenca que o clIlge. mercro •

....:;t/.,"
. :.... . �

• Vol1e a "ar ailvo. cheio de Conãrmo este attesfado. Dr.

�7?r1' .' ',aúde, o força. tomando o E. L. Ferreira de Araujo (Firma
, .: .

vljlrdadalro umé..dlo dOBo reconhecida) .
. - O' bg,p.a:1udadoB e t6nlco gerah Lí N 511 d 26" MI • ..

cença. e ..e ar·

ço de 1906 '

Deposito geral: Laboratorio Pei
torai de Angico Pelotense

Pelotas, Rio O: do Sul

Vendê-se em toda a parte.
'

lpara productos seccos e líquldos
- AFFONSO MEISTER '

_JJl(C"-,,,_•.,,mB.

-Rua Bom Retiro [ant. partie. Eisenhut) JOINVILLE
-

.
.

.

LATAS -com tampas pressão, LATA.S Origi·ll'erDlento' Medeiros'naes e com tampas pressão para fermento em pó, ,

LATAS para: COl''lSERVAS, CANELLA em pó, Produto de alta qualidade para DOCES,
PIMENTA em pô, TINTAS de 1/4, 1/2 1, 2 e ..:..
5 kilos, GRAXA de 1/2 e 1 kilo, COLLA FRIA BOLOS, TORTAS e' quaesquer
de 1/2, 1, 5 kílos com tampa pressão, BALAS, PASTELARIAS I »Âml-SÁDM TELL«�FE e.pua muüös 6ukos produclos. ���������'�����������������

fllliIlIJlilflllillililll1
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l!J
iii
III
iii
II Hotel Jaraguá .Iantigo Hotel )Vénsersky
&XI L Consultas: às. quintas - fei as
1IJ'
19J ", "

[§IlJj,
radio, etc.1

".-,

Conj,unctos Electri,COS
,

.

�(U N'IVERSAL»
para iDuminar seú, lar, sitio, fazenda, etc.

Fupcciona� seu radio,
Carregar baterias de automovel,

_ã.o se cleixe
. '

al'�.1aa�' p�la
GRIPE

-, recebeu e oferece"a

Batatas paraplantio

"

C S1\\
,

Bornarao . rll��a

asa ar
. .. '../ ,;....' � ....... � " ... \.

... ' �
, ;:r". .. /' / /' -' ,/ -'

. Reia ,M-árechalDeodoro, 637: : Tei. 55.HOTEL BECKER
----,I!Ii-----Raa Oel. Emitio ;iourdan Jaraguá do Sul

Grande sortimento de fazendas, sedas,
artigos para inverno, brins, riscados de todos

,

os padrões e tecidos.

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vi� á Estação ferres. Dispõe de estimes accomoda
çOes e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

, Banhos quentes e frios.
HYOIENE C<;>NFORTO PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preços razoaveís.

Proprletario : Carlos 'Albus.
Generas Allmenflclos
Compra e vende prOdutos coloniais

Pàra suas compras não se esqueça da

,CASA MARLY

Hildebrando A. Gomes,
. S O I'i c i t a d o r

,provisionado pelo Tribunal de Apelação, registro n. 236, e devi
damenfe inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de

S. Catharina, com escrltorío em JARAGUÁ, onde paga os devi
dos Impostos de SOLICITADOR DE CAUSAS, ·oferece os ser-

viços compativeis com sua profissão a quem deles precisa.

FRACOS-'E ÃNEMlCO$I
Tomem I

'

VINRO .

CREaSOTAD9
Do PIa. Clt. .Wo ela SIIwo SIMIr.

Toa. , .. ,

Re......
Bronchilea

Esc'rophaloee
Coo\f8lecença.

VINHO CREOSÖTADO
• Um gerador de ••Ode.

Reumatismo'
Dores

nas Juntas·?
ESSENCIA

P;ASSOS
A SIflLlS traz graves

consequencia s
Previna-se tomando a'lguns
vidros da maravilhosa.

Essencia PaSlOS
Elixir Depurativo e Tonico
As dores desappare
cem e, sua saúde será

perfeita!
Essencia Pa'IO'
Purífica o sangue e

fortifica.
,

Senhoras ls..Tornem
seu sangue f o r t e e

puro, e seus filhos
serão saudaveis !
A' venda em todas as Dro

garias e Farmacias
E' UM PRODUTO DO LA·

BORATORIO SIAN.
D'i&t. Araujo Freitas& C. - Rio

� " �
�!Frnl� l '

': �t uy I

:0) uftim@ r«�r�(Q)

E' a� pomadajideal !

CURA'TODAS AS
F E'R I DAS, tanto
humanas como de

TRES
MODELOS'"animais.

Peçam demonstrações aos Distibui does:

Carlos Hoepcke S.A,
...

Matriz: fLORIANOPOLlS
Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LAGUNA,

. SÃO ,FRANCISCO - Mostruario em TUBARÃO
,

....

CLINICA emURGICA I
do

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL, S. JOSE'

'Operações, Doenças de senhoras,
Partol

Consultas á qualquer hora. no
Hospital ou no consultorio

fALA ALLEMÃOI

Ginasio Parthenon Paranaense
(sob in speção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Com. Araujo n. 176 -' CURITIBA --- Paraná

Estão em pleno funcionamento' as anlas de
admissão á 1 a. série do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
/-

curso são GRATUITAS. E

Fâéuldade 'de Comercio do Para_
,

(ESCOLA REMINGTON)
Fiscalisada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au-
xiliar de comércio. 'T -

\ Internato 'i e Externato.
.

, ,

Dr. Marinho Lobo

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

Escritorio em Jaraguá

I
Dr. Alcibiades Martins Fontes

ADVOGADO"
Encarrega-se de: todo e qualquer serviço relativo

.

à sua profissão.
'

Atende �s pessôas do interior, que desejarem naturalisar
se, receber e obter subvenções; 'compra e venda de titulos da
dívida pública. Registro de titulos e diplomas, cobranças, serviços
gerais, perante o Supremo Tribunal Federal e tudo que se rela
cione com estabelecimentos de Ensino secund�rio ou super ior

Correspondentes em todos os Estados do Brasil '

Escritório Av Graça Aranha, 26- 11.0 andar Salas 1107 e 1109-
Tel. 2·7842 Edificio D Pedro II-Rio de Janeiro ·C. Postal N 3897

'Hotel
de M A R T J N S J A R U O A

Rua Barão do Rio Branco n.,.62

.,

rtltMJliilifllllJlIJlIJ C U R I T Y B A PARANA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



...-...--_.�
Peridas'

. 'Golpes!.
Queimaduras'
Balsamo
.Garbazza

. 'E'ô Assistente Cäseiro
, Infalivel !

As mães previdentes
não deixam de ter em

seu lár o remedio in
, díspensavel par,8 o mo

mento imprevisto!,

, Ter o Balsamo OAR -

I BAZZA em sua casa
, é . ter (} socorro ime
díato para qualquer fe �

rimento ou qu�ima.·
dura. E' o' Socorro
Providencial!

l

BÀtSAMO GARBAZ�
',ZA I E' Um produto do
Laboratotio SIAN.

.Dísíribuideres : '.

,ARAUJO FREITAS& CIA.
Rio.

Grande ElDpreza 'ADle_'icanop�lis ·S.· � ��Séde em SÃO, PAULO, ". Dieclor�rresideDte : Dr. 'IUalso üe O., Sintos AN�=eiRa��lh�iOI�igl:n:�rg,Rua Senador Feijó, n. 205 ,
.

8.0 andar
. Fundada ein 1921 Carta-Patente n, 32 2.0 andar

" ,\,. O Prazo para o registro e análise: 120 dias
Resultado da Loteria Federal,do dia 29 de Março de 1941' O, "

O' os fabri�anteB requererem regístro dos seus pro-

f
. dutos. findo o prazo, os "ylnag�, quaisquer

�---

...

'

-'---:,-,
_ .. --,_._

-i,
- ",--' , -,� � -PLANO MAO,Ne, - �mensalidade 5$000' O <que sejam as suas materias primas, nio-pode- .,

.. ','O· rio se« expostos á vend« e .consgmo pd

S 4•
'"

.

O
blico em qual9,uer pon.to do Pals�1.0 Premio,: .7 61., 'N.os 1.0 premio 74� ';10'10.0"0'0$'000

.. 3.0 premio 472, ,
•. . O Procure ou

i �screva â,
2.0 PrelDlO: 6.108 2.0 premio 208, 2

:'.

$" I"'" °0, ,Or�aniZa,"ão' ,Co,me!r.r�lal"

\' ;
,3.0 premio 472'

'Tl 0:000 000 e �

3;0 Premio: 0.471 '. .

,
,

'

'�
Cafarlnen$e

.. !.;'\ t4.Q premio,� 10:000$'000 ' -�

. �
� 178

3.0 prémio 472 Estabelecida á rua João Pinto n. 18 cB�ixos.-
, ,��� Premio:�. '.' 5.0 premio' 668

' I
Florianopolis, com casa filiada na capital Fede-

3
. '-4 5:000$000 ,

O ral, que está 'àpta a encaminhar e obter 'todos
,,'5".0 ,Pr'elDl·O: S 668 .0 premio 72

, .' ';, r
.,J

•

os 'registroa. I , ,I '-

! . ,
.'

Centena 742 100$0€10' - Centena 247. 50$000 O '

.' f'
.

Únídade 2' isenção da mensalidàde de
.

Abri1 �c::::o:::::IImJC::).x::::-:txCíêiCilCZlc;:oc-:a ..

'.. �

DESPERTE A BILIS
.

DO SEU ,FIGADO
tem Calomelaaos- E Saltani ..

,
Cama Disposto ParaT_

.

Seu figado deve dernÚnar. cJIadII,.
,

mente, no estomago, um litro de bllta. '

Se a bilis não corre livremente. Oll

alimentos não são digeridos e apod....
um. Os gazes incham o estomago..
Sobrevem a prisão de·ventre. Voei
aente-se abatido e como Que envene- ",
nado. Tudo é' amarsq • á vida é um

inàrtyrlo. :
'

Uma simples ev"acuaÇlo nio tDcará
.a causá. Nada ha como aa famosaa
Pillulas CARTERS para o Figado,
para uma acção certa. P'ui!m correr

livremente esse litro d. bUis, e voei
lente-se disposto pIOra tudo. Não cau

Sam damno; são suaves e contu4o lJ� ,

maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente. Peça aa Pillulas CAR
TERS para o FlpcIo. Não acceite

iini�ções. Preço 3$000.

Bicycletas

, O' r�!'Icd� qU� tem depurado
.

o s.nSu� -de trca 'gerações, I
'

Empregado com cxlto �•• :
.,

..

, ferfd.'
Eczemu
Ulcerai

M!lnclj.l:
OarJl1rol
Éspi'nhllS'" .

'R�.umaiismo
'Escrop'hulal ';

. syphililj�.
,.;. ,.�.

/

.Totai. dos immoveis sörteaveis mensalmente: 785:000$000 Os sorteios.do mês, de Abril
, ,

serão' realizados com a Loteria. Federal do dia 26.

Registro obrilatorio
dos vinagres,

•

.Äntes das, refeiçÕeS?;]Umcalice de Marca ;Trago, aguadente ,

,

l,Entram em sorteio sórríente os prestamistas que pagarem suas DT;-slaçôes á� aceerde com o

regulamento, até a véspera do sorteio.'
'

'

Affonso .da O. Santos, Director" Presidente. :'

(

�rflII1lOC'E�lmErrmmrml'lll'Jn

CasaSonis
Casa especialísta em roupinhas para .crean

ças, armarinhos,' linhas, 'fios, enfeites; rendas,
,

fitas, botões,· etc. Mantem sempre em stock
um bello sortimento de. ,riscos para bordar,

'"dos mais novos modelos.' .

'

·

, Meias' de seda para: senbore., e
senbo'ras

.

III Melas de modseline
de p li r a? se-d 'ä ,-pàJ'a ,senhoras,
desde 8$500 ô par. '," '$eOipre n,..

· vidades. .., Só .na C"SA S,ONIS!

'DnR1lliif�l'lWJnmmWilDß '

':_'r. ·paulo 'Medeiros
ADVOGADO

,
.

Rua do Principe, 458. Joinvilíe.

I.

ClT R 11 GO" 1
I

,-�--__ I
Cure seu� males e poupe' seu bom din,heir;o

comprando na

PhârDlacia NO.Yä�
de ROBERTO M. HORST

. '
'

offerece·

, Jaraguá
.

i " __

'GO/CH I RM.6.O.f
'

. Jl\�l\GU'L\ - fL\NTL\ CL\TL\RINL\

.'

D..� Waldemiro ·MazurecbeD
',MedIco

Adoptadoofficla'lmente
no. Ex�rcito

,.

ELIXIR ",914'
Com o seu 'uso, nota· se' 'en)

poucos dias : 1
'

1. - O sangue limpo, de im·

purtZas e bem .estar gelaI.
, 2, - Desapparecimento de es,

pinhas, Eczemas, Erupções, Fu·
ruq�qlos, Coceiras, Feridas bra,
vas, Bôba, etc. '

,

3. - Desapparecimeilto com"

.pleto de HHEUMAnSMO do·
rei! nos ossos e dôres de cabeç�.

4; - Desapparecimento. das
manifestações syphHiHea-&. e de

. todos os Ißsommodos de fundo

S'yphílitico.
5. - O apparelho gastro·intes·

tinal .,erfeito, pois o cELlXH<
914. não ataca o estomago e

não contem iodureto.
.

•

E' o unico I>epurativo que'
tem attestados dos Hospitaf.iS,'
de, especialistas dos Olhos e da

Dyspepsia Syphilitica: . __
. Vidros duplos

. Já se encontram á venda con·

, ·tendo o dobro do liquido e cus

'tando menOs 20 ojo que dois

vi4,ro,s pequenos.
, , '

Consultorio e residendá:::':';_: Rua Ma�echal Deojbr�
_ , ,i. T';' ,

.

Atlende chamados It qualquer hOfa do Hia ou lia noite'

----���==�����====�=������

ES'TBE'LA HOT,EL
.. 'I

,

� � -=:"""" Próp:rtetifrio,' P1\'ULO T. P.úSITO<"__ -
'"

, QUARTQS seM PENSÃO
RESTAUhANTE no plano -terreo

. �elefone,do Hotel, 137-1 Telefone'do Restaurante, 1420 '

.

A TODA HORA: _. I '

elinja - Camarão-Peix;e:'- Bifes. diversos frango de
grelha - Galinha cóm'peHt pois' Macarão á italiana
Filet de pdKe :-Ömlerte ' Chm"asco' Saladas diver:

� -, sas ' f rio'SlJs(lrtidos "
[

I�aça 15 de N�lfeínbro, 24:: FJOrianOPo�i

'ORe ,(jUIZ DE,. SQUZ�
,

ADV�GAI)O !

Escritório • Avenida Getulio Vargas
Telefone, '34 '

Banco Agricola e Eomercial
• Malriz:8lumenau do Bl'umenau filiaes: Joinvill�,
Rua 15 de lov. (j Jaraguá, HamoDla
Agencia em Mafra�' - Corresp. nas maiorffpraus do País

. ' .

Capital àutorizàdo. • . , 3.0ÚO:OOO$000
Reservas ca.

"
. . . '.' 600:000$000 .

,Depositos e saldos' em C/C. 22.000:000$000
fa'� t�dàs as operações bancarias no País, como cobfa�ças,
descontos e caução de titulos de exportação e outras ope
rações de çr:edito; passes para as principaes praças do País,

." mediante taxas modIcas " '

'{

Va. Sa. já abriu um� «CONTA DEPOSITO
POPULARlI no BancO' Agricola e Comercial
de Bl.ymenau·? Se ainda não o fez,. procure
imediatamente �os8a «Seção de Depos·itosll,
que v� dará prontamente todas as informa'
ções desejadas.

'( .. ...,

,

.Além da conta «Deposito Popularll (De"
positos iniciais 8. partir de 20$000, subsequen·
tes a par'tir de 5$000. para 8' qual sElo abo·
na<Jos, juros de 4o!0 .s/8,;, o Banco' Agrl

, cola, .e, ComercJaI de -Blumenau mantêm ainda
.

8S seguintes, contas: '
.

.

C. c. é Á DISPOSIÇÃO .,' ." . ,�<; • 2,0 070
c. c. C COM AVISO PREVIO, confOrme con·

dições na caderneta . . . . 3,0 ojo
'" DEPOSITOS POPlJLARES LlMJTAQOS, ,'4;0 %

" DEPOSITaS A PRAZO FIXO de 6 meses . 4,5 010
DEPOSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meses. 5,0 %

:,ps juros são pagos ou capital�ados semestralmente.
,

1

. ,

.

.' )
Prefeitura Municipal

de Jaräg�á
Editai

De ordern- do sr. Ptefelto Mu·
nícípal torno 'publico que duran
te o corrente mês-de abril, ar
recada-se na Tesouraria da Pre
feitura Municipal ..

de Jaraguá e
na lnterídencla dé- Hansa, o im
posto Predial relatiVo ao lose
mestre. 01 ) .

Não saijsfaz1mdo o pagamen
to no referido mês�' ficará o con

tribuinte sujeito á muita de 20°/0
sobre o imposto, no primeirO
mês, sendo então feita a cobran
ça judiciahtteIile.·.. .._

Tesouraria dã' P"rlfeitura Mu
nicipal Cil,e Jar1!gu4 � de abril

. .de 1941.
" .

F. vosgerau, Tesoureiro

< ,

Proprietario: OSCAR MATTHiAS
'BONS QUARTOS .

�-

.

BOA MEZA

ASSEIO - �ROMPTIDÂO �

PREÇOS MODICaS'
Distà 1 minuto da estação ferrea e da agencia da

Auto·Viação Catharinense.
•

. <'{�, '

,Ruã Ce�. Emílio" Jourdan til: Jaragwi

o anjó"'protetor de seus filhos
é a

Lombricueira Mi.an-=ora
Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e' diéta!
, Serve pafa qualquér ids.de, cdtlforme on"

(1, 2. 3 e 4).
Proteja a saúdeJ de seus fijhos e a sua

'própria! Ev:Hará muitas doenças e poupará
dinheiro em remedios.. .

.' 'Comprp hoje mesmo uma "LOMBRIGUEI.
RA MINANCQRA" para seu mhln�o. '

:E' UIll produto dos' 'LABORATORlOS "MI
NANCORA" - ,JoinviJe

VENDE·SE
uma maqu�na de' escrever.

nova.
. Preço de oca'5ião

hiformações" nesta redaçãO•

Senhoras! Jove IÍs�

.�::a!��!�s�!�� irsa:ue�:':Esa:u:11,seu organismo é preciso II SANOU'EN�Lverificar d� onde provêm '

o

< ��. �� seus ovarios 'II
'

'

não se'encontram sãos, II (Formula allemã) I
o seu' estado geral tem

III Unko Fortificante nomun.
que se sentir. havendo do com 8 elementos toni.
irregularidades mens- II cos: Phosphoro,' Caleio, IItn:iaes. como, sejam : Ar�eniato, Valladatot etc.

M t
-

D I I Cgm o seu uso no fIrn d e

IIens ruaçaQ' .
O prosa, 20 dias. u,ota.se:

, Escassa ou Excessiva!

I'.
1. - L�vàntàmento geral

IIReguladorSian das forças e volta imme·
diata do appetite.

é O remedia' indicado . 2. - Des a p p arecimento I'

para as Senhoras e' por completo das dôres de

Jovens que soffrem ,1" c�béça, insoirinia,: e nervo· Id
.

t b
- '" SISmO, '

essas per ur açoes. II! . 3. - Combale radical da
Tome o REGULADOR 11 depreli!são nervosa e' do

SIAN que evita os soHri·

,�emmagreCimento
de ambos

mentos da'MULHER, e ve· Oll. sexos. '

rifique como voltou sua 4. - Augmento de peso
côr natural rosada' e como, ,.11 variando de'.1 a 3, kilos.o brilho dos seus olhos é .

diffetente.

I
O SANOUENOt é uma

, ,' .. ,'Qistribl,lidor'bs:.I• ,.gran:�e ,d.���..?berta
.. seie.ntf,'.A'RAUJO FREITAS Bi'CIA ca,,,-'-"oplntao ,do. pr. Ma-"

I.: , . noel Soares fie Castro.
.

.Rip., . .' '. , I<

..............,...... �E:a�F:3r:ae:3�
,. .,;X

<.$; 4l.
�i

..

,

CALCEHINA
O 10.ICU POR'EleULEICIA

A saude das cl'eanças
A CAlCEHINA contem t�.

dos os saes,necess.arios � indis·
pensaves ao 'organtsmo em for- p,?r que é o me'lhor!'
mação d'ls creanças" .

Alimenta o cerebro, fortificaos, DepositarilJ: João 10. Mueller .

� Rua Marechal Deodoromuscolos, caIcificl! os ossos e os

denbis e saneia -os intestinos.
.

As creanças que tomam CAL·
CEHINA. sãcy fort�s, alegres

, resistentes.
Oae ,CALCEHINA ,ao.s vossos
filhos e ficare,is tnmquilos. ,

Nas Pharmacias. T'

das melhores ,marcas do 'a que, dispõe de rrtaior ,sortimento na praça e

munqo. , seus àrtigos li') preços �rantajoBos.
Preços: 400$000;, novas . ,,'
e usadas desde 100$000 .Rua. Marechal Oeoä.ero" 30

--��--�--------�--------����--�

PneusContinental
,Dan.ope,Micbelin
,8 preços nunca �istos.
some}1,te na Loja' ,

'

Lathar SODne�hohl

Del�ga�ia de p�licia de.
.Jaraguá�·

R�gi�,ro de veiculos,
A delega�ia de' policia torna publico, que no corrente mês

p��cede ao, regIstro e emplacamento de vêj1culos autom6tores e
biCIcletas, observado o seguinte:
I - O� intere�sados apresentarão com os respetivos requerimen�
to.S, que. dever�� o�edecer �os modelos existe�!es na delegacia
e ,cartono, a qUlülçao escolar, prova de pagamento' d,os impos
tos! sobre o veiculo, ocertificado de propriedade e as placas an
tenores. .

. .' , " ...
.

.

,)1 -. ,Quanqo co.m o p,edido <de< registo constár tambem' o de'
matq.cula, d!,!-verá a ante�ior 'ser devolvida, àpresentantl6�se tam
bem a carteIra do motonsta e, se este ainda não possuir prontuario na delegacia apresentará pessoalmente uma fotografia de

I3 x 4 cm.
.

'

III - Todo veIculo, automotor (automoveis, caminhões, (motoci-
cletas etc) .

. '

. ,

,
.

'

de�er.ão p�ssllir equipameÍtto': completö e ·.em p'erfeito I estadoi
!re,lOs, bu,ztn�I' eSl?elho re�oyisor,)impa�pª*abriso; aparelho de
iluminação. dl�nte1Co e traz elr?, SIlenciador e parachoques; sen-
do que os ombus deverão satisfazer as exigencias espeqiais pá-
ra esses transportes, ,coletivos.

.

IV,::- Os v�icul?�"t}ue, não esüverem'nas c,oridições acima·ficam .
.

'
, A." .

. ','
. ..

sl;!leltos. a .vlstona. ppr conta dos"inferessados.,Tódö aquele-que� FILIAL JA'RAGU .;:;.. Rua cer Emílio Jourdaa
nao sflt.lsfazer regIsto e emplacamento,no prazo �ar.cado fica-; Caixa Postal Jl. 65 _ End. Telegr.: eCAIXAlI.rá sUJeito 'a multa regulamentar.. .

,1. .."," . '1���s,., ����:f�e�s���o:�:r?i:::':'�éU�ed�.aS:::td��ã�fi�ci�Tt:!en��}{j ,&H9�4:ªIO,:êJ)�8;,,!Q;\�n'.,1�,�e��JAa8;,.1:l!J/���4.� ,k5\,/
Jaraguá, 3 de abril de 1941.

I
Sabados: Das 10 ás ·,11 1/2.' '.' ,

Paulino Natal Bonin, Delegado de Policia _
\

IHotel «Jaraguà»
. Proprietario : Angelo BeneHa
Boa mesä. Complelo ser4

viço de restaurant. Chur·
rascada' todos os sabbadoS
e domingos. Bons quartos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Letreiros êm portuguéz '.,. falädo em alemão
I ;

,

Acompanha'.
'

,

'I '

(S I E 8 E N O H R F 'E I G E NJ ,'Complemento Nacional e" Ufa [ornal- ,

�.'��"""""""."J""""IÍ""""""""""""'."�""."""'."""""'.'1I'."""'.'.""'.1"".1''I"""".""'IÍI'''.'''''''.''''''''�''''''''''''''''., ••,.,.'.tll'.t'-'
Càixa 'Escolar "Aurélia Wàlter" ,. de

T.etez.a Franoeski. Fer- i :lC111_'__.· _ �xlll corroi4as de maio 11-1r,
., , . �

,

·

f
Ane,xa ao,' G. E. cAb·d·on' Batista'. -J·a.Jagua" razzJa" á 3-4-1941 I mamr descoberta

..

No dia 4 de maio pro, \"',,0rrfllO. \:Iocla
r ',aragu , .

III
'

III xrmo, terao lugar; ocn- ',,'

,Asembléa Gerar Ordinaria
'

Edital n. 1.120 para a mui h e r torme temos anunciado, .

'

, Pescbo«

São convidados os socios para a Assembléa Oe Façp publico, que pre- III FLUXo.- II 8S «corridas» crganíza. Vam?s partilhar em familia. o cordeiro sym;bolico da Pas-

rat Ordinaria desta associação, que se realizará no día tendem casar-se em 'I'íiueas III.
' das por amantes do turf choa, nunclO da Paz, da harmonia que deve -

re.
mar entre os

27 do corrente, às 9 horas, numa das salas do O. E. o sr. Jose de Oliveira Mal� SEDATINA I em nossa cidade. hàme�s de bor.;- vontade. Sejamos no lar o. que deverir.;-mos ser

J '

t
.

OI'
'.
M

.

dB'
.

Correräo nesse día na na Vtda publica, • sem luctas, sem compeiições mesqut1l;hali, sem

'Abdon Batista', afim de deliberarem sôbre a seguin a e nnpra ana e as- III O REGULADOR VIEIRA.II '.
pàixões baixas, sem invejas e despeitos. ",

,

te ordem do dia:. '

'

tos. .
' ,pIsta da rua Deodoro, di. Entre as quatro paredes do lar,-já que lá f6ra tudo se

1) Äprovação do', balanço:'geral 'e demals contas Ele, solteiro Dr. Veteri III A mulher não soffre- II vetsos parelheíros de,sta convenciqna ea verdade apparece sempre mascarada,-: sejá,,!,-!!s
Concernentes ao ano de 1°40, '. nario nascido' no Estado

'

Tá do"res municipio e outros que puro�, olhando �ada um como d,e (a_cto é,' com defettos, com

� '. .

,..

II 'I i Imente ví ä d <jualtdaq,es, sentindo .o amor que edifica para o bem, a constam-

2) Organização da associação conforme o decre de Mm�� Gerais, �o.m' 29 • • • I e��ec a men e VIr o
'. o ,eia !lu,e fortalece a virtude, a renuncia que se divinisa pelo sa-

to no. 961, de 5, de março de IP41. ' , anos. de Idade, dornielliado Ah.yla as colícae VISInho município de Ro Criticio., "

,

3) Eleição do Conselho.· e residente neste distrito I uterínas em 2 horas III deio. " ,Assim, ao menos no lar, tenhamos aviSa0, biblicada Pas- '

4)A'· '" I t id d d J á' E'
.

'
.

'

Como [a uma vez su choa, partilhando o cordeiro symbolico á mesa em festa. E,olhos
ssuntos gerais. �es. a CI.a. e e aragua, I mprega se com vanta-

II'.·· ooitados para o alto, onde as estrellas são como tolhos de Deus

[araguâ, 8 de Abril de 1941 filho legitimo de Florencio gern para combater as cedeu, os organísadorea seguindoamarcha âa« geraçÕes que se succedem, communguemos
·Malta e' de 'Marieta de Oll- III Flôres Brancas, Colícas I'

.das proxiPla� • corridas' I a hostia branca da Paz, santificando a Deus., infinito perdão ,

Drausio Cunha - Presidente,' veira Maltà. Uterinas, Menstru e a' de maio resolveram que tudo que em nós existe de amor, tudo que e;Yf1. n6s ainda existe

Ela, solteira, domestica, III p6s o parto. I o produto das entradas. de bom,
'GIL,VAZ. '

. ..' ,_ •
nascida em Tijucas, neste E' poderoso calmante..e destína-se 80 pagamento

"

fdltollle primeira praça ReelsfroCIVil Estado, 'com 27 anos de 111 Regulador por excelen !II da ultima prestação da er- Änn';v"rsar,;o's'
,

" ,idade, domiciliada e resí eia.FLUXO,SEDATINAI ma do Coronel Jourdan. ,""" Nascimento

; 0, Doutor Arno. Ped.ro Ar!�r Muellet,. Escri�ã� dente na cidade de Tiju, III pela SU2 comprovada I 9u�sf ,conclulda ja 'no a· - Aniversariou-se dia 8 Acha-se em' festa o lar db
Hoesehl, Juiz de D.íretto e OflCla� d� Re.gístro CIVil

.cas,
neste Estado, filha

le'I'
eficacia é receitada por teher do escultor Fritz deste a senhora Elsa Hardt distincto casal N aír Rena-

da Comarca de jaraguà, do 1. distrito da Comarca gitina de Manoel Olímpio rnais del0.000 medicos.1 Alt, em Joinvile. Albus esposa do sr. Car to Sans, secretetario da

Esta�o de Santa Cata.rina: de Jarag.uá, Esta�o de San- de Bastos e de Maria Ro FLUXO SEDATINA 'Ii
los Albus, proprietário do Prefeitura Municipal, com

Brasil, na torma da leí etc. ta Catanna, Brasil. ,sa de Bastos.
.

encontra' seI em toda II a b A
' cHotel BeckeT». o nascimento de um lindo

F . b
" Faz saber qu� c0":1�are' Jaraguá, 30-3-1941. I-I', -, :parte. III

U . ymore - Dia 8 çompletou mais bebê que receberá na pia
, 89° sa, er aos qUe o ceram em cartono eXlbmdo I De' ordem do P. i um natal R interessante baD,�ismal o nome de Er-

presente edital de primei os documentos éxigidos Edital n. 1.203, x-----..;..-� d t f· bli�r. res -

Guidinha, filhinha do nos
nam

,

la praça com q,praz.o de pela lei afim de se habl'll'. Hugo Ziele e Leopoldi.
'

,enhe faço Ptu d
\,lO para ri

q I (11:.) di
' con ec men o os srs so so amigo r,aulo Ary Paiva' ','

'

'dulnze nh'0,, i �s, vlrtism, tarem para casar se: na Liesemberg : '" cios q",ue nB proxima 'te�' agente fiscal de consumo Vw}antes
e e co ac mento ve· Ele solteiro operario '",-IDe Buhr' .

d
' De passagem por esta

rem' oue findo esse pra. , Edital n. 2.201 'd' O'
, .' - ça feira dia iS ,terá logar e e ��a fxma. esposa. 'd d d d

h, '3. , nascI o em aspar, no dia ATE'lÇAC ema reunião no saläo OUldmha offereceu as
CI a e, eu nos o prazer e

·zo a de ser arrematado sel's ;-te m ço de ml'l n '

'. ..' , sua visita, o H. Bruno Cor-
, . A

.

li t P O 'Ih
... ar. . o. Apo's a eXI'bl' (>a-o dos· »uhr ás 20 h"'ra8. afim suas mUitas ümlgulnhas

por .quem mais der -e ug s o ens e UI er- vecentes e qUlDze domlCI.
. � D.' v

• I f
. -, rêa, representante do "'con-

maioI:,)a,nce oferecer, no min'! Orutzmacher:
-

1i2do e residente �este dis, films, domingo (1. di a de iserd elteitacla nbova dIle. �ue ,a ora� cOdm�rtmentaT ceituado Loboratorio Cas-
dia 18 de 'abrU proximo Ele, solteiro, lavrado,r, t 't t'd d d de. festa) havera' 'tor 8 es eu, para o ma mesa e oces e ga' S.I·O Me'd'el"ros, de Blum'ena· ....

" ,

' ri o, nes a <:1 a e, e sen o 11
•

I 'd "1.041 1942 zozas
,,' .. ..,

\'tln'dollro, a8 10 horas, nascido em Timb6, no dia filho de Frederico Tide e SARAU' OANS ANT E
a o soel8 e l ii

-

•

•
•

• .'

ás portas do Edificio- do 18 de fevereiro de "1914. de Margarida Siele. 't;>ede.se o compareCI,
- Ola 9 com�letou ma:s

,
Em companhia do sr. O.

Forum desta Comarca domiciliado e residente nes· EI It
.

d t' I menta de todos os srs. um anno o menmo VErgI' Rodolfo Fischer, socio da
()� Den'8 penborados a' t d' t 't R' S �d' �o eltra, A' °t":1es Ica, Ela solteira d'omestl'ca' socios.

' lia, filho do sr. Leo Rasch

W'" ,

e IS ri o, em
,

10, erro, nascI a nes e ",IS rito, no ,

..

'1- d· H' , 'JaraglJá 9 de Abril· de' ke firma Mey 8t fischer, 'visi·�,

alter, Kruger, na ação e sendo filho legitimo de die, vinte e cinco .de a os.
natura e_. !l!1sa, oD.de' "

.

.. tau esta redação quarta fei-
executiva que lhe mllve A.ugusto Penz e de Maria t d'l t gd nasceu no dia vmte e cm, 1941., Hontem festejOu mais

ra desta semana, o sr. E'mi-
Penz;

O e mI novecen os e e
d' Ih d

. um natal o menino Reinol

AdlãO BUauer, a s8bder: leseis, domiciliada e resi, cloOs ee J�ntO edml_} n,odvec�� do, filho do n. Walter Pro.
lio Koch, �igno Inspetor

. . -:- ma vaca e -pe· Ela, solteira, domestica, dente neste distrito, nesta .

'. VI e. e CIS, oml�l' h' .'
' da Compahla de Seguros

lq branco e J?reto, coma nascida neste distrifo, no cida1e, e sendo Uiha de h�da e resl�ente neste dl�' '.

c now, pronetano. de Vida "A Equitativa", r.e·
idade presumlvel de'qua--- dia 28 dê agosto de 1917, AdoUo Liesemberg e de tnto, em Jaraguá Alto, fi NegÓCIOs na Capi'- S dA"

' sidente na cidade de Mafra.
tro ano�, avaliada em domioiliada e residente nes Oreta Zaemaitat Liesem lha de Ricardo Bolduan e tal Federal ra. r. Ino oeschi

300$000..
,

te distr�to, em. �io Serro, e berg.
. de Ana, Janke Bolduan. lnform'ações sobre R mar· - .Trans�orre hoje a da

cujo l;lem cQnstante �o sendo fIlha .legitIma deOer-, Jaraguá, 4-4-19410 Ja,r,agu�,. 8-, +-1941. cha de processo,s em an· ta a�lversarla .da exma sra.

8utO de' avaliação 'e do mano Orützmacher e de Edital n. 1.204 EdItaI n. 1.206 damerito ,nas Repartições .d. Hllda da SIlva Hoeschl,
,

'

..
auto de penhora de fo- Ouilhermina Blank Grü(z· Victor Kath e Alidia Volk Alfredo Honorato ja sn Públicas. virtuos!! esposa do sr. dr.
lhas dos aut08 'da referi. macher. mann. .,

"va e Ida Meldola: Escritório de Informações Arno Pedro Hoeschl, digno
da açäo executiva será Jaraguá, 3-4 1940.

_

Ele ;solieiro,lavrado,r;na" ,EI�, s,olteiroj, operario, por Correspondên:ia Cai Juiz de _Direito da Oomarca,
levado em primeira praça Edital n. 1.201 tural .de !aragua, nascido: nascl�o �m Mas�arandub.a, x� Postal.. 15 (Lapa) - ,�elacl�nada em n,osso
de Hasta Publica de ven- J

-

T'
.

S f F .
no dIta tnnta e um de ou·

no dl� vmte e dOIS de maio RIO de JaneIro. meio ha .alfluns anos.' onde
. da 6 arremata,çl1o, pelo o�o ISSI e an �na er, tubro de mil novtcentos' e de. mil nsy��ent0s. e �eze- -

• ,

a� sua� J.I�lmas qualidades
:valor total de· 300$000 razza.. , liezeset,e, qomiciliado e I'e' S�IS, domlCl)la�.o ß reslde� ''''; E' um perigo: � d� espIrlto � de

. cora<;ão
Ctresentosmil'reis),Assim, EI.e, solteiro, lavFador,

sidénfe" neste
.

distrito', em
te nest�' dlstnto, em RlQ Isao reco�h:cldas e aprecia DENTISTA ANTONIO

Berá o referido bem �r- nas��o, e� dBarra Ve�ha, Estrada Rio Serro, filhQ del Serro. fllh�: de Honorato amorfec:e'r a TosseI daB, a, d}stIR.cta ani�ersa,�i ,10S'E' RIBEIRO
rematado pg'r quem. m· �o 1��8se� � 'lry�vem ro,

Augusto Kath e de .Berta/Jo.ré da StI'va e �e Alexan Trate-a, sem na,reoUeos
ante h:ra hOle a satrsfaçao

t�re8se tiver, na reaiden-!! ,0mlcl_la !l e re-
Roepke Kalh. ' 1rm� Rosa �a �Il.va, .

de �ectber �s' homenagens Estabeleceu-se com

Cla do Depositario Publt. sldente �est.e _

distrito, em
\ Ela, solteira, domestica, EI�. soItelra, �o�eshca, _,__

_
a que �az JOS, ,á:s quae s gabiuete dentario, nesta

co Sr Arnoldo Kriege" Braço Rlbelrao Cavalol e
t I d Já' I naSCIda neste dlstnto no .... -Correio do Povo· ped-e cidade, 8 rua Presidente

, "" ... sendo filho legitima de Ju· na ura e aragu , nasCl- ." .'.' , I' . ,

'E p,ara que chegue a. ..

'

d m' AA' d t dia trmta 'e um de-maiO de Emgeral.o.remedoo...ontra,a'-l>08�. Icença para Jur.tar as suas Epitacio Pessoa, (antigo
. .' 110 TISSI e de Elesaberth a no la ....ulS e agos 0'1 t

. em nz de tratarem o mal. moeno'· _ '. •

noticia a publIco, man I T'�
. '... 1e mil novecentos E" dez, mi, nov�c�� os e vl�te e biliaam o organiomo. E' o eHeito d� nao menos Justas e sm- gabineté' dentario Rob,

dei passar o, presentel:>SI. > ". domiciliadda e residente ,.um, domlClhada e reslden- narcotico. No emtanto. é pr"cisu fa. ceras. Mfll'cuart), o, d�tl distaAo,
edital que será afixado EI�, solteira, domestlc�, d' t'

.

E d' te neste distrito,. em Rio zer d"oa!"parecer a !(J'ooc., que che-, tonio JO$é Ribeiro.
.

' naSCida em Jaraguá no dIa neste ,IS rito, em s,tra a
d L f' h 'd' lia qua.1 s!'mprt', a. pelor". con-

A'
.. .,

no lugar de costume e . . '. Rio Serro, filha de Augus- a uz,_ II a e Alymo M;el aequenciao, E até hoj�. para o,tra-
•
-, mda em data d� ho BroÍÍssional ccnipeten-

publicadg pela imprensa
vmte e n�v�1 de abr.t1 de

t V Ik d Id R h doia e de Oullhermma tamento da too.e contlnu.aro a:'pr .. - Je faz annos o nosso ami te e' possuindó confor-
I 1922 domiciliada e resIden' o o mann e e a anS h Id h M Id I

' .alrcrr ..ertas planta0. mUIto c.onhe.
Alt'..· O f'

.

ocal.�Dado e passado t 't d' t't N Volkmann. ,

c a ac e oa. cidaodaroedicinaeaoeira:agrindelia. go, sr. verto utra.ope taveis, e IClentes e mo-
, nesta' cidade de Jara- e nes e ,

IS n o, �m ere� Jaraguá· 8-4-1941 Jaraguá, "8-4-1941. a)obelia. o rhum de Ja�aic�: o roso agente postéll telegra delares j'nstaJações, es-

guá aos vinte oito dI'uS Ramos. e sendo filha legl ' .

.

E nara quê chegue ao guaco e
•.
8ohr.. tud.o. � agroao. F.IS �. phico. desta cidad" 'tumúB certos de que o

, . 1 . Q. r' d R Fe z .
' ....

. que uphca a err.caela do Xarope. ...

do ,mez de março de mil Ima e pque rraz a e, Edital n, '1:205 I c0!lheclmento de todos pa,s- 1';:'so. ruja formul�é a mais r�!iz ao, Por, tão aspicioso anteei l1o'va / dentista satisfará

nove:cenfos e Quarenta.· e Oermano Haffeman e Er· sei o presente ,edital que 8ôcinçiio de••a. plan las. Too. nao faz., mente apresentamos. ao ,á,S ex.igencias, da va§ta
- B Id

'

bl' di" apena0., parar n lo.se. com uma ou

b .

b
um. Eu, Ney ,Franco" es- ....- � na o uan.. sera,pu Ica' o p� a Impren' dua. do.ee, Tr.,. "droH ha.tarn para .o.m amIgo as nossas fe· clll2ÍHela que "em reve

crivão o subscrevi. Age) d
Ele, �ölte,ro, lavrador" sa e em cartorio op.de se' o t.ß�nm"nto co":vle�o. E,peri�llent" hcltações. tei'á.

J Sau e 1 Forra 1 tu I d J " 'd á f' d d t 15 d' TOlOS. !o�() á. pr"meira. mamre.ta·

Arno Pedro Hoeschl u- ,S na r� e araguu, naSCI o r � Ixa o uran e !as. çõe8, Só'ihe pod�rá fa:m bem. E.v.-.

iz de Direito. da Comarca.
�, ,ViR.•or ., no dia onze ,de agostQ de SI algu�m souber de Im· cialm.nte indiead� pa<a a. cre"nç"., •

Está .c{tnfMme o origi'nal,.

D'
-�

1
m�1 . nl'ovecentos. e treze, do f�edimentos acuse os para ��r��·;:5;;,Ut�: ;:;:::;�h:::��i�.� .,.

do que -dou fé. ynamoge'no
mlCI lado e reSidente neste ms legaes. Orfe.''; ..spreial: reCQrt.. .,.te anmm-

�OLAN-'"'D'.A'\Jaraguá 28 _ 3 . 194,L' distritp, em Jaraguá, Alto, ,
A"tur. Mueller cio e mande,? com seu endereço pa�a

O eserivßo Ney Franco
.

..

filho de Carlos Haffeman Escrivão' Distrital e OU., �.!� 1��:�d�'�;8::i:::;��;;e!:açt�:�
-'-- '_' -_ E' o fortificante dos e de Irma Witt Haffernan eial do Registro CIvil.

10'
,

'

qu'e se encontram FRA·.
COS, :DEPAUPERA. >

DOS, NEURASTENI
COS e principalmente
para os convalescen·
tes em geral.

.

Dynamogenol
'E' o grande renovà
dor dos globulos ver

,melhos. Tomande tres
vidros· dêsse maravi:
Ihoso 'preparado é re·

tornar á' Juventude, é
criar Forças, Vigor
,'Fisico e Me'ntal !
Gose o prazer de uma

, nova Juven.tude !
'

) E' um 'produto do

•' I Laboratorio SIAN.
a ,Distribuidores l

................._...I!!fI_I{. Araujo freitas & Cia. - Rio
19IHA A fAlJA DA I'IlAiSTNUAfAO,

.

:> ,

e

Desembargador' Lucas
Bhering

Acha se e'm Jar:guá, em
visita a pesôa de :sua familia,
o sr. dr. Lucas Bheting, in
tegro desembargador de
uma superior Corte de Jus�
tiça do Estado. "

,
-

LAVANDO-SE COM O SABÃO",

Virge,...�' 'Espê'�iáli�äde

21m cfjarro.·
bom n6 p'Peço.
melfo'P Z'Zd 911lJ.h"daàe

, ,

fornece a domicilio

I_asseri Sela.
, \P�qido�' pelo telepho
necrl. 53, ou," na ' Casa

,

\

'CI�. ...... ,:qf,DII)IV1k,t.E (�a!ca regi'strádi)'
',i Ec6NO�ISA-Si::"TEMPOJ� DINHéIRO.

"

����__�� ,�,�4_'__..__�a;)�=���'�====�J
ii_-"

.""': Y •

L ..
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