
.. Nunca é dema!s respi�ar I .Manoel Luiz 'era um tipo I
· -no terreno da historia as de homem rustico mas di- .

espigas que nós pódem ser cisivo, e prova-o o
.

seu"
uteis. E vamos assim, gesto de, soldado, rebelan
como Ruth nõs campos se contra um superior que
doirados de Booz, apa- maltratava um colega e

n�ando a9ui e ahí as es- sendo ta m bem agre�
pigas cehidas no chão fer- dido pelo oficial, defende- Díreter-propríetarãc e HONORATO TOMELIN _._ Caixa 12' -

..

: - .. "Tel,
.

cCorpovo.� .' Redator ," )oa-o Cres.p o
til da historia, para nosso se com a sua ala!:>arda. ."1 ,-.-

regalo.' O incidente tinha a sua 'XXUJ'
.
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J:la' 133 anos, a 10 de gravidade e Manoel Luiz Aao
- jaracoá -- Sabado, 17 de Maio de 1'41 -- S. CItariaa - ·N•. 1.077

"!alO' de 1808, nascia na teve que escapar á i puni- .

,��Ig ��, �rr�!O,da s�����; ���ta���_��a i;��!ta� tr!rs�= 510 Bent� e 5io Ifffij_,••CO»»).DmI Coisas que devemos.saber
,d� nosso' estado pelo Ar- nho estado do Rio Grande, ,FranCIICO 1'1 Y' c p.

"

I
. _.' .

.

rOI? ,elas Torres, Manoel indo abrígar-se na casa do Me!l!0ramentos na es" I
",.

. .Quantos milhões de qut- São 10 017.000 qUllo�etr.os
Luiz OS?-rto, que

/

mais tenente Thomaz José Luiz taçao fer':O ,viaria local,
, a a . asa' le�er

.. lometros quadrados dornina quadrados. e _maIs de CIJ�·
tarde sena o grande gene- Osorio. Este tinha uma A convite do nosso I .

.
. . a In�latt:rra, .no mun.do_� quenta mílhões de habí

ral, Marquez do Herval. filha chamada Ana [caqui- particular amigo sr JO

II"
.

I
Trinta e CInCO milhões, tantes.· .

·

.

Osorio feito general nôs na, com quem o moço ca- _ .

de P I"! .

com uma população global. Na America: Canada,
campos de batalha, gal- tarinense simpatisou vindo

ao e au�, _?peroso 'I' i d J' i UI, d� perto de .qumhentos Terr� Nova. e Lavrador,
gando cada posto por a casar-se, por fim. Desse aç'�nte da Esta�ao local a o a o av �. milhões de ��bltantes. E' J�malca, .Hondura� Brita·

uma vitoria, foi. �omo ne- co�sorcio. nasceu Mans;1 visitamos em dla� d�s' I
e aproveite os preços .vantajoeos uma .�Upf'rfICle ,110 vezes mcas, Guiana Inglesa, Ilhas

,�hum.
outro Oflcl�l-generSll LUIZ Osorío, a 10 de maio ta semana os escritorios

II
ChapeUs Perfumar.ia Artjgó� para

I
superror a da "!etropole � Bermudas., Bah,ama,','. ,Bar!.a-�'o nosso Exercito, um de 1808. da referida esta lo e ti-

' '. . .. u�a população quast vento e Sotavento, Trín-

ídolo do povo, - do povo Manoel Luiz Osorio her- emo Çd _

homens, Espelhos e uma infinidade quinze vezes �alor. . ,dad�� Barbado, Falkland ou

..de onde ele saíra para as I
dou o enio livre e im ul- v. S O prazer. e apre .

de s f d t d
. Sob o seu Jugo tarn a Malvmas. São 10.388.000

grandes conquistas milita-
1

sivo dog pae, e cem �ste, cl�r �s melhoramentos e ar igos .
e � a especte 013 Bretanha, na

. Eu.ropa: quilometros quadrados e

.'res .

que são Tuiuty, Es- tendo apenas quatorse
ah clseraduz�dos pelo I_......_.,BB_�. a Irlan�a. ��lta e. Gllbl'a!. c�rca de 13.000.000 de ha-

,te�o Bellaço, Ayahy. . anos de idade, marcha e Agente sr. Joao de Paula .' I tar. �a As�aó Indla, Cei blta�tes. .. .

Agora a espiga. doirada adata-se aos rigores da no louvável interesse de
Ião, Bumanta! Estados Fe- �IS.O vastíssímo impeno

Que vamos respigar no vida militar assentando d t f -

b ,
à • I Aviso aos estrangeiros d�rados MalaIOS, E8ta�ele brftanico, em resumo.

campo farto da historiá. ra a a 2 de maio de
O ar a

.
repar içao s�

.

I a ç aN o�
címentos . dos Estreitos, Quanta terra! Quaqta gen-

Os avós paternos e o �82� como voluntario de
sua chefia do necessarro , •. " ,1 entra:::':�K:'�ecomo Protetorado de Beluchistan, te sob o dominlo inglês!

pae desse inclito cabo cavaiaria,
v

para bem servir as suas Palestina, Chipre, Aden. 'E' justO' que,'. possuindo
de guerra eram catharinen- .

E t
..

. ..

d "d varias finalidades. A primeiro do cor
Por tntermédío do cDiário Koweit, Ilhas Maldivas, tanta coisa, 0'5 ingleses fa-

ses: Seus avós paternos
s av� tn!cI.a a a v� a

T d d d
'

,. V.
�

Oficial do Estado», o Ser- I-long Kong, Perim, Kama- çam tanta foroa para coa-

Pedro Luiz e Maria Rosa ayenturelra, IpIC�, do I.n- .

() as as epen en- rente a
.

Rede la�o viço de Registo de Estran- ran, Ilhas Kuria Muria, cerva Ia....

era lavrádores na freguesia VitO. Man�el Lutz Osono, clas_ foram dotadas de �araná·Santa Catanna, geiros entrádos no pais eql Bahreim, �de��n, Nicobar,
da Lagõa, no interior da glona mil!tar de um povo aparelhamento conve· Inaugurou em sua r�de caráter temporário, isto é� e Wei HaI Wel.

.

ilha de Santa Catarina 'que
e frudto hlmortal de uma mente, o que vem sem dé transportes a passa- como turistas, representan- Silo 5.520.000 quJlome'

•
< 'raça e omens que mar- d -d' t s m ci's artist s des t d d .f1ua......._ Dla.l,

viveram e morreram sem t 'dé UVI a, ao encontro de geiros entre Hansa e
e co er ai, a; - ros qua ra os e uma po ......, - Ac

nunca terem sahido do Es-
cam seus ges os e I as

Ih 'd d té .

•

_ • portistas e congeneres, e pulac;ão de o�rca de um auzador
tado. Deixaram sete filhos, p�la grandeza de uma pa- ve as neceSSJ a es a S�o.FranCISco, uma C)l'r· . em trânsito, que o prazo 380.000.000 de

c

habitantes. .....táId
entre os quais Manoel Luiz

tna cada vez mais !orte e agora protelados ou re- dJ�eara:. para 16 passa- para o registo a que os SU.. Na Oceania:. Australia,
.

.

&'. CO J

que seria um dia pae do m�i� bela'l no c?ncelto das tardados. gel(OS, alem do condu' jeito o decreto-lei 3.082, Nova Zelandia, Parte de Berlim. 15 (Tr4nsocean,
invencivel «Centauro dos pa nas su -amencanas. Agrad�cemo$ ao pre- tor� e o motoureiro. expirará a 8 de junho pr�- Born�o. c: da Nova Guin6, a�. alem.) - Um subma-

Pampas.; M. de A. sado amIgo as gentile. "«jardineira» fará ximo.
.

Ilhas FldJi" Tonga, Nauru, nno alemão �tacou e af�n-
I

.

zu II nós dispensados d-·· t
O registo será efetuado Salomão, Tuamoto, Novaa dou no AtlanbcoSeptentno.

..
. lar_'amen e o percurso na Capital do Estado e a Hebridas e Sampa. Sio nal um cruzador auxiliar

BeaUzaçies d� aq.. Adoptadoofficialmente aquI conslgnamos·lhe o de Ida e volta, obede· êle estão obrigados todos 8509 000 quilometras qua· britanico de 20.000 tonel..

va direçio da r� no Exercito AOSS� 'aplauso .por t�do c�ndo o seguinte hora· os estrangeiros. incJuid?S d�ados e 9.000.000 de ha- das, apesar' da belonave
.' de Paraaa"Saatä BI.IXI·R "914" que ,lá c(\�segulu reahsar riO: ás 9,30 . partida de naque�a. categona, mesm,? bftantes.. .

estar bem armada.

I'_ i
na repartIção que em' Hànsa· ás 95') pllssagem

os que Já tenham requen �a Afma. União Sul-
......tar aa

,

bôa hora lhe f
.

" ""
� do prorrogaÇ'ão de prazo Afneana, ProtetoradO' de Berlim, J5 (Transocean,

A nova estaç'ã",' d·e Com. 0. seu,' uso. nota,�e em
f :d ,.

OI con· por Jarag�á. Chegada ou permanencié\ definitiva Niassalandia. Territorlo. de ag. alernA) - A' noite pas-

Jal'ag�á .

.

po�cos �a:�ngue limpoi de im ..
la a'.

.' ',. �.: s, FranCISCO ás· U.30 e cujos processos ainda Tangapica,
. Ke.n�a, Sudão sa�a _a' aviaçã� alemã des-

No seu, louvavel ernpe- pUf_t'zas e bem �sta:r: géral. (lorto: de J,ac....a e' ,regr,essa
,
ás, 15,�0. não tiveram. s.oluÇão. " A!lgl� E(IPCIO, Somalia,. trUlu um naVIo. mercante·

nho. qe orientar Wllpli'e ':" ,,2;;:;:- . Des��PJl_mClmento �e e,s:
.

"Um' ei-edlto' dê. vinte. Cb�J�9�:L�:. �a!1�8': ��á� , .Os e�t�.anJelrQs nas. con- Nlgena, C�t�, ,de .i: _<?��fe! de 3!:OOO, tODelad,�s de,fr-pn·
para' melhor os serviços pr��". Ehel?�s" -p-lI'p�'!í, fu '"

3:1' M, I 1";(' . __ ,�.·r· J 730" . devendo;
.

hãssa'r " çt'�S'1l:"éi.tna �u� .�ef�at.�� ,s�r,a- Le,6&� ��m�rà, ,As 1 teMontcqse, .tla .costa O'nett· ..

bô fu' . I
,

_
runcul:s. C.meeIras, felldas bra· ,

.

mlJ ·CO'l1"O� .'
. , �. ".:.",.

• t;.
,

de. s,e" registrar ficam sUJêl- ce,nção, Sa'flt�: H�Jê'r.a, "Ilha> tal' de Escossia; "sendo gran:'
que em

t
a,. {>,ra h.�. �o vaj' B.!>bÔ, ..�tc "

No complemento do' por esta.; cJ(�a,de as, 17,04, tos a multa.de 500'$000 a Mau·rieia ,'e
•

Rodrigues' demente a'vaaadó na '·de-. '

���one�n�����' '3� I;�t�e pletç)de í{;rlú�;�TrS�ocâ� grande. problemíl da si '.
c

O novo:, ydculo:: d�:,15:000$O()O e .��SãO á órderit SeYch�lIe�':.e 'Zari�ibar, �.ui.: setnb()C�du.ra. :'�o,; 'Tamis.
li:., á testa d'a

.. r�de yiaç,ão P,a� re� n�! J3���s ea��ci�e��;a��ç:s �e�'ur�la, para" Q, qua!, senvo.lve . a, vdsc.lda�� �o Senhor MInistro da jus- Doesl� Afr��ano, �?desl�,. um naylo Inimigo d.e· 5 O�
ranà-Sa.nta Ç�tar'ina, tem mlinifestaçõefPsyphililica� e de e mdlspenSável ? .canf�o horana. r!e .55 l<�,

. .:..FOI t1ça.· B�sutol��dla, Walfls,h ,Ba,Y. tpneladas.

se desl!)c�rnQldo de sua todo� .o.s mcommodos .de fundo que Santa. Cataona
. p.os' constrmd0, nas ,ofICinas . .

. c

tarefa admiravelmente re- syphllJtlco 'b' ,t;,.J
. "_ c'. rJ M t" I

•

O'tt B" '. C· .

.

-d· d
.

� .' - 'd
' ... '... e.

b':'
'J

.

r- : d d 'f ·t •.. d '. . 5. - O �pparelho gastro·íntes. sue, as anuo apena� as - a e,� urgia . o, .en .OlDUDI a.'." e .�at:o
.. 1.,ca., .e ,1�a.·'·p.·.OCU,.S.. iDo'. ,.0.. ':.,.' .... :.ta I��n.o et·.a o.

f
..
a .mltnls- tinál j)e!fdto, p.ols ° <ELIXIR fadlidades de um, DOm nack, dt ]oinville, . F.un '

'

raçao pron a e e IClen e. 914. nao ataca o estomago e" .

_ A
'

.', • , ."

f"
. li. "

.

. ,

. Nesse louvavel, e patrio- não contem iodureto,
. porto .....e embarqlJ�, aca clona pe�.eltaIT,l�nre e Igreja (fe .Santa l\Jzia

, tico empenho. o ilustre mi., E'·o u'lico Depurativo que ba O ,Sr. Presidente
..

'

da oferece' todö o,: conforto ' ,

litar ,�ãO' po�pa esforços, �eemes���i�li���; :�1: 07hdrt�� Republica de assinar um e seguranç'a :t�os, SISo Cónvite. ,�. ".

e��:�mhan?? �, cop.se'" Dyspepsia' Syphilitiea decreto lei que dispQe I passageiros: ..
.. .. , . .. "

gpor.ta'.o .real�saçõ�s de Im- .. ,

em s�u «Artigo Un:oo 1
. Os preços d3s �pàssa· , . A dIretona da comumdade aCIma, conVIda :a.o' povo em geral, pa-

nCla nao' s'" para os V,Jdro.s·' duplos .

F'
I

_. .. •
•

t'
.. . ..•

'd
.. ..

d'
,

int.eress.es.
'

da' ,Rêde .'mas' i, . ,

_'. I' Ica, ,aberto,' .' pel'o
1
gens sao os segumtes:. ra asslS Ir a primeira ml,ssa �ue s�ra rez 1 1, na Igreja, aIn ci em construo

tambem pará "às localida- teJ�osb d�br�trd� I�q���ae ���: Mini,steri'ci, d� Vjqção e de. Jar�guá, BananaL' ção! na manhã de IS d?� cQrren�e.
'

.

';' '.
.

..

des. de am?os os estados 1 t�lldo menos 20 (l/o que .dois Obras Publ�cas um cre JOlllville;; Paraty, - Sã.o: .... Na mesma. oc,)slao.' sera tra.nsladada a veneranda Imagem de
por ela serVidas.'

.

VIdros fj'-'que!<os dito e�p�dal ,d�, .� .' . Francisco. Nereu Ramos· SAN fA LU�IA do �v�ll}o templo p,ua o 'seu altar na nova igreja.
rnuAl'tgooraA 1_l1etSfilO" e btlsto 20.000'000$000 (vl'nte e' Hansa,' .. _;,' 1$100: Após a mis?a, haverá churrascada, . bebidas e tiro ao alvo.

nos In ereSS3 o eve'
' . '.'.' .' .

o Sr. Coronel Dori�al de
Formas de refrigera- mH cpnfos de., rei§»), para 3�Soo� %(5.$900, . ida e

.

A'· D·I;r'eforl·a/, "

dores e a resistençia •

d It ) $7 S.B�it? . autorisaç�o _

do S�. dO ar do alitomovel ocor��r., a� :
.. "e�pe�as.lVO a" .:. ".O�,· , ..,oQQ, ..... ----.....;;;;; .......--------------.-...

MinIstro <!a Vlaçao·. para S'''',r'vI:ço Espec'l'al'da'RDV (obras, tlesapropnáçoes 1 $100 e 2$000, respe- .
- ., . •

ta c_?nsdtruçJao da. nova elhs:- -E�ames desenvolvimento e aquisições ele imoveis) tivamenteó' i. •

.
. Para:os .dias d7- cáJÔr. (,Moinhos encan- fina e$peiritualidade, co-

açao e aragua, - ve a . _

'. .'

b
.

.' . E' '" ,. t "d Ch
. o temedlo. sem Igual, ·tados d ·1

aspiração' até agora sem- pel.a cPesqulza Alema de com a:s � ras e apare··... . p_n�i'Jmen. o a . e� é' úm banho,perfumado ... / .'
',» op�ran O com as 'I us-

pre adiada _ e reaHsação V�I�ulo Automovels" per- Ihamento, .do
. porto .',de fia da Rede ado�ar den- com o sabonete OusaI.

. Como noticiamos em fresO 'damas' da Associa-:
de obras' de ajªrdinamento mlhraq: reconhecer que a

. Laguna, no' estado de trÓ' em brev� modernas é o. N.·l dos sabonetes' O' ROSSO· numero passactó,: ção Pró Preventórío ries-
'em parte da arêa ocupada formaçao e o eI?prego da Santa Catarina sendo e '. confortáveis 'mörinas PE-JAS')' , terá lugar hoje,· no salãp, -'3a ótira, sobremaneira
pela «gare» de Joinville.

. entrad� e da salda do ar 5030'00 $ ".
,.

'. .

q dr> -··e·
.

d' : Buhrt a festa dos «Moi· digon.',a e humana, de mi-
·

Igua.lmente, cónseguio o
de· refngeração comportam t' 'f:

O 000 Pbara In- _ue t_tveraot orSrerB· la:,

chefe ilustre áutorisação uma. po�er?sa influência e�sl Icar .

as
.
o ras da namen e, e.n re ' �nto (;) annulleio 'é á àlm� nhos 'encantados)), pro 'norar, a sorte dos infeli·...

para in�talar' estações de na. reslsntenpa .d? ar d�s batrll. e 15.000:000$000 e S. 'Fra9,C1sbo ,/ do .negqcio � movida pela Associação zes inexoravelmente mar;.'

radie-telegrafias em. Jara- velculos autom.o�els: . panl conclusão 'de aces, ---�--,.--:�--:__;_--'---:----_-_-- ... �ró. P.r.eyento,rio, que Jeu: cadas pela ·fátalldade•..
guá, joinville e São Fran-l

Contratou-se Ind.1�ldual- tagem de carvão
'

arma.
f'

. De 'as mais. Hust'res da- Daqui 1tugurämos a$
cisco, o que. como se verá; mente que a formaçao da \

d t" d' . mas 'da nos'S'''' socl-ed d .. r"s dA' os M'
representa muito para u'm' saida do ar de refregeração z�� .

es ma o a, m.erca·
. .

,.

.... a e, promo.o.. ...
,

f. O· .

completo aperfeiçoamento nos mol�es de uma fenda donas .em geral, ,hnhas cujo resultado destina· se inhos ertcantados»j cöm ..

dos serviç0s. para a pêssagem do ar, tal ferreas, calçamento,. for" N'; DO' DI 'HO'MMEl' :8 levar um pouco .mais pleto exito; como pte-
E' com enthus-ia.sn10 que com_9 se conhec.e na cons� necimento de. energia

/, _$i
;:� ;de amparo aos; pobres mio ao trabalho' q�e ti-

aplaudimos esse. trabalho t�uçao é\eron,auh.ca, na� ho- propria e outros melho' filhos ,dos lazarQs. . veram e' que,' sem du-
do ádministrador consciente dlernas e habItuaiS persianas t

.. Para .. ':0. festa. de. hOl·e·, vl'd'a, serve' com"o ates";
'. '. 'di t' 'd ramen os necessanos a In 414 4 R b r '..

w

e aquI deixamos em n0me n?s gra s e c., e
.

consl e ._.
.

s•.•u.o 0-= a .Loures '

de Jaraguá, ao digno ges e rav.elm:nte supenor. �ela execuçao, p;or �qnele . . que promete o 'mesmo tado do quanto pôde, O
tor dos destinos da Re.:le apl�caçao de ar

..

de refnge- porto, das m.edldas a
Exculsi1Jàmente para molestias ·ie olhos, ouVidOS,

.

brilhäntismö da realisada 'carinhosO. interésse· 'da
ti -

d t
.

. naris e garganta. 6
.

' .

Paraná-Santa Catarina,' os raçao os ormquetes, pó- q!Je se rdére' o decreto Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de a de junho do' ano pas mulher jaraguaense pe..

mel:Qores �agradecimentös de-se. num carro. el?' aUa lei n. 2.667, de 8. de ". sua especiàUdade. '. .�. sado, foi organisado um. los grandes i�eais de
:pelo . que vae

.

reatisar em ve�scldade, cousohdar' a outubro de 1940 II
Richlin. Rua de Principe. Fone, 334. JOINVILLE programa de numeros solidariedade .cristã.·

oo�cld�� �o�oorrM� ���������.�����������������������modo, que a força requerida K
em que entram declama- E para terminar esta

'. ! para a exploração do ar de ção, canto, bailados e boa nota sobre a noitada de

Agradecimento I refrigeração recúo de modo

M A O'
.

A
I musica, a car�o do "Quin- hoje queremos .. noticiar

extraordinário, redundando .

.

.

.

teto J�raguaense". .'
.

que ela :sérá "abrilhanta ..

HenrJque . aortoUne e praticamente' nula.
.

'

,

É
�

seu IilJlo Albertoj' vem Devéras favoravelmente, .'

"

.

.

de. esperar.,', .que·. -o 'dá peIÓ·:'ja� «Alzira Var-
peir meio deste agrade- desenvolve-se a transfêren '. .

. " '. Salão B�hr seja péquelJo gas�, do Circulo " Qpe..

cer.Eio bom e humanita, cia da saida do ar de re- PROPAGANIDA,S --: PUSL.lCIDAD'ES p.antconter _lóg().Joda a, f.�rlo de "J.0"�nville, gtm ..

rio medico Dr. Reuato frigeração bara a frente do
' ...

a d d d ti t d d I
CfiDia.f-a pel()' es!qtçG ,e pàra-brisas.' " Encomendem seus clichés, rotados, cartjlze.s.; etc, dlriglnd:Q-se, á c� a e, ,eselç>sa . e apre· I men e ce I o pe o rev..

oàrinh.o com �qu,e tratou
C

.
.

. cJ�r'''J:l�gúmas ,höras de padre Alberto Kolbs.
e 'curou seu neto e I1lho

.

VENDE:SE '.�' 'SIXa',' ,PO'.st··ó/ 08, . �DI·n·',.' .17·;"e·.·,·.·F�mstln0.

I
.'.

' "' y ,-� t" ·'1.'11 � Ouvides '":'N'arÍz'" Ga��ai1ta'; ö,tios ':'Dores de cabeçarebeldes

::,G,fR.ÇA8 fi ,8.0,8. b,oa von', uma máqUina de escrevér : " ..' .., .•.
.

".'"
'

CLIN CA ESPECIÃLiSADA ... .

ta?e e� 6a.b0f.�W!s::u�til . .noy�.,.
'

�.' "" ��senhos e pinturas dß tode:) .genero" I"
' '.

" .E)R�"$AbAj.Jj�rAMIN'·
..

v,�z di::JX;;f;O"S :,qui �1 '!10t:·. ,Preço de' 'oca'3ião.
. 1;1 '.'

" ..'.. . '. .......... ." ,.,'
',. "

'. t

'�" "" CONTIr1tuA EM 'JQ'UllVILLlf, '.,
.

80 VO� de pötidão. Iinfurm�õ� M�a reda������1 �Oa�"�:)���oC�!�1��7R��AM�·B�tl�a I

':I,
t· <.," ,\'- �l'> _

' � c "\ •

�. ;:"t '{'? .;,,1'
. . .

. ;�.
1." o:,;, f �'?t

.;'�
'� 'i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..... lIIIIjIIIIrI...
Saude l Força�l

_ Vigorl�:

Dyna�ó�n�l.
EJ o fortificante dos
que se encgntr'ânlFRÀ
COS, 'DEPAqPÉRA·
ooa iNEURAST�NI,
COS e principalmente
para os convs lesoen-.
tes em' geral: ,

.

Dynamogenol
E' 5) grande renova:
dor des glóbulos ver:':)
melhos. Tomando tres
vidros .dêsse maravi
lhoso preparado .é re
tornar á [uventud-, é
criar Forças, Vigor
fisico e Mental!
Gose o prazer de uma
nova [uventudel-; .

E' um <,prod.\ll\O: .�M
Laboraecne: SiAN. ;;

.j �'Advogado"
, -:.

I . ". ,0'

Escritorio e residencia em
.. [oinväe

RUa (Abdon5 ßatistâ No. 109 - Telefone 683
't'

- '
..

1
1

3
J

lo

t •

�' .; �OJIl�Unpol'Ían�, po.
'

" :,J , tEm, é quc:.para senti"...
'." ..

' se bem e ter �p�to
.. .', saudável o TONICO
:. ':,PAYER dá .excelentes
,

.. ' !. 'f$lltädos, porque ea-
. �

,

"., , " ,'nqueC'e o sangue 'e ror.
'

.
," ';. tifica todo C) Ot'ga�ismo�

asa ar

BRASIL

ESTRE'LA HOTEl:.
- - Proprietario: PAUL0 T. POSITO --

... , QUARTOS SEM"PENSÃO
i tJ ' :,

ESTAUt=;.ANTE no plano térreo
Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante,1420

; A TODA HORA:
"

Canja - Camarão-Peixe - Bifes diversos' Frango de

grelha - Galinha com petit pois' Macarão á italiana
Filet de peixe' Omlette " Churasco- Saladas diver-

"

sas ' f rios sortidos I_!!_aça 15 de Novembro, 24:: FlorianoPo�_J

I
----:I!ll-- _'de"M A R'TIN S J A R U O A

\ ti i.)j......
' \'1 1 .... .)

1 Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos quartos de appartament.os, com agua
corrente quente e fria

Elevador - Frigorilico . Cosinha de I.a ordem
"

,

Salas de amostras para os SI'S. viajantes

DESP�RTE A BIUS
DO SEU FIGADO
$em��-E SIItar'.

CimaDispIIte'" TtnII
Seu flgado deve derramar. i!arIa

sne';te. no 'estomagQ, UIIl Utro de bUla.
Se II llUia não ,corre livremente, ..
alimento. não aio digeridos e apod....
cem. Os gaz� incham o es1Jomago.
Sobrevem a prisão d.. ventre. Va"
ssnte-se abatido 'e domo"que e!lvse
nado. TuM é amargo e a "leia é '1IJIl

martyrio.
.

Uma simples en.cuacão nio tocará
II eausa, Näda ha como .. fama...
PiIlulaª CARTERS para' O,' FilJdo.para uma _.,çãp certa. Fazem cOliP"er
livremente esse litro de bUi., e vo"
sente-ae disposto para tudo. Não eau

JIBJn damno; Ião suaves e contudo .ão
snaravUl!o�.fS para fazer,.a !>Uia correr
IIvrêniente. Peça as'Plilu{as CAR
TERS pa,ra o,Figado. N;Ã!>, "cceitll
tznitações: Preço 3$'000

Grande sortimento de íazendas, sedas,

artigos para inverno, brins, riscados detodos

os padrões e tecidos. {
I

'

, I

CURITYBA PARANA' '-

'I
I 6eneros 'l\lioienticios

"

\

Compra e vende produtos coloníaíe

BB_•...,'_D
• • ,<t i

.

Automóvel na Estação

'Hotel Jaraguä' (antigo Hotel Wensersky
'J I," Consultas:'às quintas- feir�s

�) i ,

i L:::CUlie 'seus,males .e "poupe seu bo_m'_dinhêiro
.' .•1,,:':, •

.' '.Lcompi''àndJJ na ' If1� s:_';,'"
"

t .{ \: ...... �.J.i.. ''_' .�. 1��,,:iA 't �

�� .� PharlDaeia �Nova'- I (",

,..

) de. ROBERTO M" HORST
á que dis�õe de - maior sortirnento na praça e offerece

seus artigos_á preços vantajosos.

Rua Marechal Deodoro, '30
.

Jaraguá

"T R A6 O"
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d BI' I trabalhar p rra o deno d1
i -,8dftal ,te �"Io --EditaI OtlCl8S D urnen'an

;

casa e ainda para D, e�-.

ceia o' praz.' de t,De ordem' ao sr, Pre-

'

'.u
"

I b�e:irio ..4aHnha -,de ,("nI·-
lo.. dias .

feile Munictpal torno p·ú· O h
.

d Acresce mais que esse
O Doutor Arno Pedro blico que durante o cor- Um novo "Bar" orano 01-

operario apenas trabalha
Hoeschl, Juiz de DireI rente mês de Maio, ar- Sob a competente dire- onibus em remontes, pouco lucro
tp da C'6IDarCa de Jara -

Tesourari ção do arquítétosr Henrique Pela seis horas da man- usufruindo de seu trabalho
guá, Estad(j de Santa Ca recada.s� na e�o�r�rta Brueckhdmer foi construi, hã, ja os onibus, desta e, si fizer mais uma estatís
tartna, Brasil, na forma da Prefeitura Municipal do no porto destel:idade cidade, se acham em atlví tíca, cousa; que esta em
da leí, etc'. de jaraguä e na Inten- um elegante predio, onde dede, Operarios. caixeiros. I

uso, elle _ morrerá á fome
Faz saber a todos que dencia de Hansa a TAXA o sr, Mateus Fabian insta mecanicos e gente de traba si computar nos es «calo.

o presente e dítal dCl l�j DE FISeALISAÇÃO E larâ um confortavel «Bar». lho, emfim, se movimalam t(8,. que poderão advir ..
1Ao com o prazo de dez

SERVIÇOS f)IVEI{SOS O belo edificio foi levanta- em todas 9S direçõe. Si o
(10) dias virem ou dele

I ' Ã do sobre um grande char tempo é chuvoso, então
conhecimento tiverem, (1 LUMI N Aç O PU- co num local onde as en- esses veículos andam sem
que, no día 28 do cor BUCA). _ ehentes mais estragos cau pre superlotados. Vale á
reute mez, as 10 haras, l"ão satisfazendo o pa- sam. Naturalmente o seu pena ser proprietario des
á porta do audit.orio, des- garnento no referido mês, proprietario ja aguarda a ses onibus, porque, já ob
te Juizo. no EdIficio do

f" t ib int u nova inundação de 1941, servamos, a cousa rende .. ,
Forum, parte Superior da y::ara.o coo n,. um e su-

que é ínevitavel. desde que E durante o dia eles per-
Prefeitura Munfclpa! se- leito a multa oe 20 j. so- os afluentes ou confluentes correm os bairros da Ve'
rá levado a publico leí bre a referida taxa no do ltajai recebam chu�;ls Iha, Garcia, Itoupava-Seea
1Ao de venda e arrema- primeiro mês, sendo en- copiosas... E, sob o ruído e até Bom Retiro. O ehau
tação e será entregue Ci tão feita a cobrança ju- das fortes correnteza será feur com uma bolsa á ti-
quem maís der e maior :.,I' I" I t servido o trs.dicona! chopp, rac�lo, ao entregar o troco
lance oferecer, alem de meia men e: '

.

como é habito aqui na Co dos passageiros, mostra
oitenta. por cento (80'/) Tesouraria da Preiei-

muna.i. que ha ali muito nickel...
sobre o preço' ds avalia tura Municipal de [ara- O predio tem a altura As 7 horas da noite es.

çAo o seguinte imovel:. guà, ,2 de Maio de 1941. de 10 metros e seus alieer se serviço fica paralisado:
1.) - Um torreno SIto .

. 'T ,ses tem uma profundidade o carro vai para a Garage
na Tira dos Martins, á F.. ,yosgerau, ß esouretro de 8 metros, afim de po e o passageiro, depois das
Estrada Jsragué, Esquer ' ! derem resistir a impetuo 8 'horas da noite, tem que
do neste Município, con sidadE! das aguas.: em dias marchar no ealcante ...

. tendo 8 area de 25.500 Reumatismo de enchente. Entre Bars, Mas cabia á policia or-
metrot! quadrados, com cafes, hoteis, garapas, con' ganisar uma tabela que
aB con�ront8ções de di. Dores feitarias e casas de bebidas, obrigasse as linhas de oni- 'Um veterfDarfo
reito. e que foi avali!ldo lias Juntas? existem agora na rua 15, bus a trafegar durante al- opera uma vaca
em 1:500$00'E·SSENCIA 23 estabelecimentos! Para gumas horas da noite! O Sr. Claudio Xavier deImovel este que vae ao uma população tao peque- Não é equitativo nem Campos, auxiliar de vete-aludIdo leillio para pa PASSOS na, é isso uma demon�tra moral o proprietario dos rinaria na repartição degamento doa Impostos ção de que se bebe mUito .. : onibus encher os bolsos combate á epizootia da rai-ta A SIflLiS traz graves d

' ,

pera Deus d' 'tem a razo para com .

. I e que aquI Im durante o la e, a nOI e, va, praticou uma interessan.Fazenda Estadoal de Leo
-

consequenClas Bacho... recolhendo o seu veiculo, te opet:'ação em uma vaca.poId'J Jacob Martins. Pr!��:�s�ato::�advil:���ns O t"spirito de concurren· deixar os passageiros sem 'Não po�suindo o veterl_.E qara que chegue tiO
Pa

cia aqui em Blumenau é conduçao e obrigado os a nario processos de sujer..�onhecimento de tod08 Elsencfa ••01 muito interessante: o Cafê transitar muitos kilometros ção, assim mesmo conse-mandet passar o presen· Elixir Depurativo e Tonico Polar fora sempre o ponto e ainda em pessimas es- guio fazer uma tepanação.te edital que será afixa As dores desappare· de reunião familiar. Depois tradas que, em dia chuvo O animal ficou completa-do no lugar de costume, cem e s_ua saude será surgio o Sriffert. que ina_u sos, tornam-se intransita- medte curada. custandoe outro de igual teor pa·
.

perfeita! '

gurou o seu grande salao veis! apenas o trabalho 60$000 fra ser. publicado pela Essencfa PaIS. dansante, fazendo arrefec(er Nao seria peneso que a Si um medico fizesse talimprensa Incal Da for- Purifica o sangue e as festividades de Po ar. policia �brigasse ao.s res- operaçao em um humano,ma da lei. Dado e passa;!o fortifica, Il1augurou-se o botel EI!- ponsavels pelo servIço de não custaria ela menos defleRta cidade de Jaraguá, Senhoras! Tornem te, com suas salas de �al onibus que prolongassem var algum coice do animal'80B cinco diaB de mez de
seu sangue f o r t e e Ie. Todos os 4emais, flcOa. os' seus hora�ios ate as 10 visto que n'o dispunha demaio do ano de mil DO
puro, e seus filhos ram sem concurrencla. horas da nOIte! aparelho algum para auxi-vecentos e quarenta e um. serão saudaveis! Toenjes melhora o seu ca- Mas h:t, em tudo isto lial.oEu, Ney Franco, escrivAo, A' venda em todas as Oro· fé, c?nstruido no fundo do uma cousa interessante: em 800 'mil reis. E ainda Oo subscrevi.Assinado Ar- garias e Farmacias predlo u,�a grande, sala noites de espetaculo ate operador arriscou-se a Ie.no Pedro Hoeschl Juiz E' UM PRODUTO DO LA· que permitIa �o� flhabltué�" as 10 horas da noite, sur-

de dIreito, da ComarM. BORATORIO SIAN. contemplar o pItoresco no
gern por encanto, os ta�s .

O reflorestamentoÉstá conforme o original, Dir.t.AraujoFreitas&C.· Rio Itajai-Assu. Chamou toda onibuB que vem abiscoitar 'ti ,_do que dou fé,
(0\'

freguezia para si, os cobes dos .habifués. con nua �-
Jarsg'líá, 5 de -meio Agora vai instalar' se o dos cinemas e ou�ras di. Já, ha tempos. notici��de 1941. ,r,

"

C INA «Bar Blumenauense·, que, versões! _ mos,' que a C�mpanhla,
.

O eBcrivão, Ney Franco CAL EH . pela sua' magnifica pos i
'

Pois si esses
-

experta Hering fazia um grande
'o TOlíCO POR EXCELLEICII ção, irá prejudic�rá todos lhões, trafagam em noites reflorestamento �os arre<1o-

_______._
' i, os outros...

, de bailes e teatros. porque r es de sua& fabr!cas: Ago·v
C:::_enh'oras.' JO'VAiIll,s! a saude das creanças E tbd� esta gente vive não o fazem em outros dias! ra essa obra mentona a ser

�
.

,.' T"" ,

t .muito bem e não havendo Damos a palavra á poli, feita em outros pontos, 0-
ReguladorSian d·.A CALCEHINAarl�oosntee�l_ndl_os' questiunculas. Em Blume' cia· Sr. Vitor Hering, alias umos OS:,-liil�S necess ,

.

-'"

h d' d ,.,_

Para a regularisitçill:r�d� pe'nsl1'\1ês ao' organismo em for· nau ha casos 9ue nao es .omem e gr�n es mlcla��,1
seu organismo é, preci.sp maçã() d),�__creanças . . capam á argucia do menor Para onde vamos Uvas, tendo Sido nCl1!eado �

I verificar de onde�g�êw· 'j\Ii�,��' e,�e.rebro, fortIfIca os observndor: O padre pro Ha nesta cidade grande fiscal Flo(estal., mandour
o mal. ,- ,;:,_,'?{., mtiscolOs, 'Calc!flca o.s OSSt?S e os

testantes rralisa uma .ker-
falta de casas d� aluguel, limpar uma grande area de

Se os S"us ovarias dentes e saneIa os mtesmos'"
Ih -

f' d W'.. As cr.eanças que tomam CAL· messe-, e o seu me �c; Muinta gente jÁ procura os terra no Im, a .rua .

m•

não se encontram sãos, CEHINA são fort�s, alegres freguez é O padre catholt·
arrabaldes afim de residir, denburg e ah val contmuar

9 seu estado geral tem resistentes co e vice versa... Noutras h' a plantélr ,�rvores d, tod2S
t· h nl-l D.ae CAL.CEH_lNA aos�ossos cl·dades os habl'tos sa-o ou' mas, mesmo a I, os preços

as qua�l·d·a-das formandoque se sen Ir, ave uo
fIlhos e fIcareIS tranqullos. são excessivos. Na rua 15: I ,

O 'irregularidades meps· Nas Phármacias tros: recorda nos de que de Novembro estä estabe. pitorescos bosques. maIs
.ruaes. como sejam:, ..� . ., -�� em Orleans, onde fomos

lecido um Sr. Vieira, .sapa
interessante é qu e o sr,.

Menstruação DólóràS"à,' autoridade policial, o povo teiro, que não encontrando Vitor nada percebe por es- I
Escassa ou Excessí�àL A bundancia de dia- não permiti0 que um Pas

casa para morar, foi para se t!"abalho ião proveitoso,
Regulado.,. Si,,�, mª�� num munici- tor Protestante realisas se

o Garcia ende alu�ou uma felicitamos:; a esse; presti·
é o remedio indfêacio'

.

-pio ..
goiano uma co�ferenci1!, Era o Pas

pequena casa pelo preço meso cavalheiro por �sse
para as Senhoräs é J11. tor Lenmgton !-Iue têndo

de 150$000 mensaes! E o se� -grande esforço, amda
Jovens que soffrem O'municipio de Catalão chegado da regl30 serra";a, obre ooerario terá que maIs Restes tempos em que. é um .dos màis ricos de arrastando com uma. vla'pPe"correr mal·s de 5 kl'lo os fazedores de desertos.dessas perturbações. d G

.

t �
d bTome o REGULADOR

Esta _ps ide olaz gem pe'no�a, -porque Ivera
metros, distancía essa que procuram erru ar, a,!.'vQ.r��'li

ff
- A.Iem"dl! irpalacacheta e ru· de' conduçlr um O.rgão no

f'lca ,ent.re a sua morada e que levaram tantos seculosSIAN que evita os, so. I'!'J _
.

.

mentos da MULHER, e ve" ,hlo, q,g�- � �_bundante .

em lombo �e u!11 �ocm_ante, f a casa onde trabalba. ,
a se formarem e peJa� quaes

rifique como voltou sua toda a,,1 reglao! contnbue o proprIo vlgano naÇ> per E numa tal distancia te seremos .responsevels �ara,�Ô�r?lh�r�O�o���� �i1���é p'ara a_ prosp:rl�ada da sua mitia!, que ele «sr,"!a�se a
rá ainda que fa'zer viagens com as vmdouras 'ger,açoes:

differente. s'tt!..aQao:economlca,a.e�plo·1 maqqmalt" como diZiam �s por dia, si não quizer pa- Ph�rmacia de Plantão<Distribuidores: raçao 'I. de, neste l!lltn�os seu� setan�s... N,a propria
gar ,o onibus que cobra-------••-----------... ARAUJO FREITAS 8t,CIA� tempor!l;m;Se desenvolvido fl.onanopohs, ali na rua
800 reis por Viagem. E as- Estará de plantão ama'.IRio. extaorfI�':'arla!1'ente. A extra- Vlscon�e_de. Our,o Preto, sim vai o pobre sapateiro nhã a Pharmacia Estrela-------_.- ção dlamanhfera do corren· um capltac mvadlo o tem·

te ano ,naquele municipio p10 protestante, perturban-
está calcul�da em 800 conto do os trabalhos de �utero !

Cachorros ge réis. importância estai Isto foi a poucos anos...
,

"

quebeneficiará exclusivame-! Mas aqui a mentalidade Acaba de sair do _prelo a 3a. edIção em vo... ._

Policiais te garimperios avulsos que1jê outra... umes, completamente atualizada e aumentada.
tr�balham por �onta pro'

d Oli- lo.' Volume: Historíco e Oeografico c/0441.de pura raça, en- pna. Dr. Emani e
paginas ,de texto e 201 ilustrações.

"

,

contram-se na rési- ----·------"---1 veio
dencia 'de 'd d Recomendado pelo IX Congresso Oeografico

'." E' um ,per'"'.goc ':l DChEegou � edsta .cOII'laveeI·rao 20,Volume Informativo e indicador comercial,�EINOLDO RAU - r. rnam e .' . ,

f'-' I I 534
.

T I DeIeg�do Regional do MI, mdustnal e pro Issiona c pagmas .

amortecer' a 05se. nisterio do Trabalho, In A unica obra no genera que publca não só 1

Trate-a, sem narcoticos �ustria e Comercio, a historia e geografia do Brasil e principalmente
S, S. durante o .seu tem do Estado de Santa Catarina. comp tambem co-

� .

"

. ",. POs�:vof:::�n���Iaati�?ctU�' locou sístemati7ament� um in�i7ador segLJro do:
l:mgeral.osremed,08 rontr�.a �oss�.

de
d' s'e comercl·o d'15 mdustrlas e da Vida geral de todo

em y.", de tratarem o mal. IO."OS'- de, percorren o varlos I ..

bili ..am o organismo. E' o erreito do tores das industrias e do Estado. '

�___" �......"....)B�
�:;c;:�:;p�::c:';.I:O�:�:c.p�!'�!-:�:: trabalho, semp�e acompa· Obra de grande utilidade aos candidatos a '

I:
:�,' �"(lI'iJ

I
J'la qua�i semEprt,,: hb. peioreao�tonra- nhadc. por fun�lOnarios da,

concursos para funcionarios Estadual. ' "

sequenc'B». a e OJ�. paro
-

I Ministeno, _'
,

'

Co,me"No' e- Ind'US"-.'-- _

tSßlcn!o da loue contmuam a pr .. - que e

P d'd d't LIVRARIA CENTRAL de.. -... ...,-__ - ... Iee,<'r �"rt_ plantas. muito conhe- e I os a casa e I ora .

G ERMAN ,O -,5T ' INS.
cidaoda,ntedicinac"seirn:agri�d"lio. Professor Abelar .. Alberto Entres Caixapostal131. End. Teleg."Entres"- A Il Jobdln� o rhu,n de Jamau."ß,o. •

'
." Ca'• �uaco e. B'Ohr.. tud,o..� agrião. F.is o do Souza Florlanopohs -: - Santa tanna

que uplicil o er(.�ncla do Xarol'r ."

O· d E t d 1 l' I 10$000IDfciaram a mstr.,ibui..ao ,de CIIEQW'lmliI!!! no .. A FE- Toss. �u'jà formula" " mais (..J;z 88- AssumI0 a direção mte· Preço; ula. o . s a o o.VOll c esquema� "�,,.... .o";açiiô-d""ea. I'luntB'. To•• não raz. rina do Grupo Esoolar t 20. vol. cl" ' 8$000

M G)4I �A '9' MO N- CDPO, .L �:.�tl;:,=�o;r:..t:;";;�cl�:la';;o:'� «Luiz Delfino". O inteligen' M�pa 'do Estado, papel publ.1939 6$000·
o tr,,�umento co"?,pl��o. <_'pertntentr te professor Abelardo Sou'

f d f·· t '-12$0001'00•• 1011:n, 6- pnm�I�"'. :119'O,r".,,,-
G do de muitas sim-· ,."" ora o p vlaJan �,. ,

çõe•. Só Ihe,:poU ..d, f""'��tp"l;n·il':"p,·- za. ,
.osan, Ih 'Í;I .' l 16$000Peça

-

ao ,seu fornecedor -somente éstas MARCAS e exil·'a o ",'envé- ciolm�nté"in:dicadó paro,,"""r("llnçao, pahas nesta cidade, o )0 "" It apare ��o
�OOO' [k: go.tc , ..íU�Õ u;;radw'l. I>T�Ç", do vem educador é tambem Esquema historico 'C 1.,_loppe ;de GARANTIA DE QUALIDADE que acompanha CADA �1f:�:t:o:;;��7;�:;;,:,,!:::r::::::� um apIica10 cultor da �u, Parà porte.mais 10,/. !"i..E. •

;;KILO de cafe, contendo CHEQUES de $500 até. 1 :000 009·' u do e m.. ri�e-,:, �om "CU endn-eço pa�a sicB, �ef1do um dos mal� Tambem ent'ontra.se riãs prlnClpaes raria., .

.

.
(:, ;. :1)81, R,o:_pB�a ,�ce�«. ��::' 'es chabitués' do' RadiO

��J_ft������� a������m� ��efu����.
.

�
. ,<- -�.' " • _'" _."'--.. '.

·

Banco Ägricola fi Comerciàl·
Malriz:BI�menau A0Blumenau fililes: Jojnvill�.

I, Bua 15"de lov. Uo Jaraaua, Hamonla
agencia em Mafra - Corresp. nas maiores praus do País
Capital autorizado. . .. , 3.060:000$000
Reservas oa,. . . . .. 600:000$OQO
Depositos e saldes em C/C, 22.000:000$000

A caixa da coleta
tem a boca pe

queaL••

Possuimos um bom pra
dio para Correio e Telegra
fo, mas ressentese ele de
uma graveIalta ; os peque
nos massos de [ornaes não
cabem na -boca= da Caixa
da coleta... Serà .possível
que os senhores encarre

gados dessa repartição já
não parecessem tal aconte
cimento � Eles não são os

culpados, mas poderiam re..

mediar esse grande ma I,
porque, geralmente, quem
vai ao Correio tem algu ..

ma pressa e não póde fa
zer «frotmanns» ...

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

mediante taxas modicas

Va. se. já abriu uma .CONTA DEPOSITO
. POPULAR. no Banco Agric,oJa e Comeretal
de Blumenau ? se ainda não 'o tez, procure
imediatamente nossa cSeçäc de Depcsítoss
que VClS dará prontamente todas 8S informa
"ÇÕ2S desejadas. I"

Além da �onta .Deposito Popular, (De
posttos iniciais a partir de 20$000, subsequen
tes a nartír de 5$000. para a qual são abo
nados

-

juros de 40/0 a/a., o Banco Agri,
cola e. Oomercíal d� .Blumenau mantêm aínda
as seguíntes contas:

C. C, C Á DISPOSICÃO .
:\' 2,0 %

c-

C. c. C COM AVISÚ PRÉVIO, conforme con.
.

dições n1 caderneta 3,0 % '

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

DEPOS!fOS APRAZO FIXO de 12 meses 5,0 %

Os juros siio pagos ou capitalizados semestralmente.

FILIAL JAAAGUA - Roa Cei, Emilio Jourdan
C�ixa Postal n. 65 - End. Telegr.: cCAIXA,
HORARIO: Das 10 ás 12 e das 13·1/2 ás 15.'

Sabados: Das 10 ás 111/2.

Ginasio Parthenon Paranaense
(sob inspeção federal peI;manente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari·

Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná

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

. Nos mezes de Dezembro e Janeiro ad aulast deste
curso são,GRATUITAS. E

Faculdade de Comercia do Paraná
, (ESCOLA REMINGTON),
fiscalisada pelo, Governo federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Co.ntartor e Au
xiliar :Ie comércio. - Internato e Externato.

. 1

Dr. PauloMedeiros
·ADVOGADO

Rua do Principe, 458. joinville

Dr. Alcibiades Martins Fontes,
ADVOGADO

Encarrega·se de todo e qualquer serviço r9lativo
à sua píofhsão.

,; Atende �s pessôas do interior, que desejarem naturalisar
se, ,receber e obter subvenções; compra e 'venda de titulos da
dívidà pública. Registro de titulos e diplomas,· cobranças, serviços
geraiS, perante o Supremo Tribunal Federal' e tudo que se rela·
cione com estàbelecimentos dp. Ensino secundário ou superior-

ÚOÍ'respondentês em todos os Esta::les do Brasil
Escritório Av Graça Aranh,., 26· 11.0 andar Salas 1107 e ;11(,9-
Tel. 2-7842 Eqificjo D Pedro II·Rio de I Janeiro ·C. Postal N 3897

" -; .

FEBRES
Gula do Estado de Santa Catarina

(Sezões, Malárias, Impaluidi,smo
'.

'.
. ,f.t �

Maleitas, Tremedeira} .

Curam-se rapidamente com
.

"capsulas Antisezonicas
MiDaDcora" .

,

Em todas as boa!'> farmácias

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

Empregada
Precisa-se de uma na

residencia do sr. Mario
Tavares.

,,�""
oe .�" �!R""'6_

"",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia ·14 é o "dia da � Impre�sa9.; ,consagrado· a,es lq�e :;mo.�Jam aas' oficinas e nas redações. ,coa,....
do os tomaes que são os veiculos dàs ".andes idias -e. realizam as grandes aspiraçõos dos povos.
I"l'&.l.'.t.'.t.t.,.t.'.tllt.t.'.'."t�'.'.'.'."'.t.t.t.'.'.'�'.'.'.'.'"t.t.U".I.'.'.'.".t.'�I.'.',���lt.'�'.t""''''i.b''.'.t.'.'.'.'.,'.'.t.l.l�'�'_'.'.'.'.l.�.'.'''t.'.'.'.'.'�'.'.'.�I.'1

I
' Domin!!(1 dia 1$ de Maio á. 1i,311 em, ponto - 5l!l-'s:

. ,�p�er produção da Ufa Intitulada
"

-

,ATENÇAO:
-

.

'In·e'· "U' ·r
' "fm SOntaÔ :i}iJ."u"PaSSOU •• �:n�7�i:�.�����s29��h�qe�.:�;

, .
U�.

.

' '/ ", "
.

'., , , I intitulado
, ; (DiE POMP�DOUR) CO� ,�aehte von Nagy:- Letrei�ds em �portugueB -, Falado em alemão. ecO MAR,iDQ MENTiU"

Acompanha: Complemento Nacional .e 'Ufa Jornal '

I com Rl,cardo �ortez e
•

,
.

.

I Akim TamlroH
".'.'I''''!!'''''!I'.l.'.'.'.'II't'�II",.,.,.,.,.,.,.,.,.t.'.'.'.'.'.'II'.It�'.''''II�II",.,.,.,.t.'.'.'.'''=�I'.'.'.1.tlt.'.'".'.'.'.'II'ill''�''''''.'''.'''''.'.'.'.'.'.'II,.t.t'''
/

'Noll'GI'aS -dO 'Bluffi'OJ.ß·au
I( ,.' F3EU:ESP0'RTESI CiaeBuhr'i'1r ,'.� ,·,".'·r'·· I'U [í III Sangue· Sangue· Sangue III '. A Iígüra que Rfcar-do' '-'Orr010 y ,�OCIa
111 SANGUENOL ',I Seguírà umanhã.: par� Cortez foi encarreradQ, '

T.
, !' .

.' Blumeneu () ,S, c, Brasll l de viver (:lID
,
cO Marido

"

'.. ".
Um fen6111eno facilita a condução de III III que na.quel.a cidade, em�,' Mentiu,".'

o film qu�) Cine .

'Veio leve. �omo as suas

m.anhãs, Jrasendo�n�s os seüs =«.
celeste' seus passageiros, man-

"
. ". 'ftentará o Iorte conjunto Buhr nos prumete para CUjas ho�as pa!}sam tão sua'l!em.ente qu_e, como dzz ai �ro�a p�-

dando .leva los de . suto III (Formula allemâ) IBi d
.

H
.

't'á'F C
.' .'

'.

I.

4' pular, Cfznda nao "amanhece e Já é noite escura�'. Mata e ames

I
.", �i O � urnai , ,.. 1,9. pt'ü!'lllHl semana , a, e dos encantos que não fatigam) das le.mbrançÇt_.ç que nÇí? atorm�n-Dizem moradcres àx) móvel para a eídade.;

III' Unico Fortiíicante no mun- .111 E de �spe-rar que QS 15&, . tetra não é, como tan -iam: !'e'flSa-se e?"l' cousas_ que nunca foram' oistae .. , Ha ,uma lm-

'Garcfa", que no día 14 Até nisso Blumer.&u. do com 8 elementos to�i.c ,nOS808. rapazes Isçam [t�iS outras Vl,'8ttiS, no .' cl- pressao de deseje que na� chega a ser pecado, tonalisasuio a

do coerente, as 18 hoeas eallenta sel .

III cos : Phos.phoro, Calcío, II"' uma bela demonstrsçäo nema uma rígura de Iíc- carne mAoça. h 'Ad d ·t h t·e 14 mínutos auareeeu Arseniato Vanadato etc, I '

t ,..,. man eçe mc:zs ce, ?, e quan o f:l noz e cega raz �� con·
,

C
' f!" d e

em cODJun o 80 menos, f,ção, arrancada ao cere vite queos nervos nao rejeiiam, uma promessa,.que se espiriiura-um fenomeno celeste, 15. Pre&.el·to'Frederl·co li!
om o seu uso no im

-'111 f t s blum
.

b d 1 ncí u . b' t d ;... , ,.

.

•
. ".'. 20' dias, nota-se : ren e 80, t"naue,n-. ro e a gum rema .eIS, tsa no ?,m zen e, e mãos 'que se Juntam ao toque vmpressumam-

. minutos depoIs do Ultimo
.' Hardt· I '

I. _ Levantamento. geral ses, .reaf,umanclo 8,SSlm ta audHz. te aos smas.
'I A

"

"

trovão .du trovoada .que.. .' , III das forças e ,volta 1mme·111 � sua pUla.DÇ. a. de nervos
.

Muito ao contrario, M�s de Mana.,�es das esperanças ,. das.naves chezas de luz

Passou A metade do céu I Acha,se, recolbido ao diata do appetite t"
"

, M'
' e de flmes, de contmes e de ensenso: ,

'.
"

".' I bOB Hu} Santa. ISnbel 'III 2. - O esa. arecimento III
e prep&to_ .equIno. Spade artl:D,. a p�rse- A al�� como que se eleva, calma, n� paz!. dos canticose�tava bem C,R,ra para o P . ,.,

I t Pj dA d A (�mb8JX6d8. do S C. 'nagern 'que 'RICardo Cor para as regws onde a graca perdera e as pazxões nao 'chegam .

. Sul, � cheia de e ßtrdas, . �1'8:�emen.te I��!en�w, :J
'III ��be���i�s��ni!S eo���"o� III Brasil 8eguirá em onibus I tez vaa 'Viver, existiu: . " Acu,çen� de,luz, ,Ma-ria Santissima abre pára n�.s o teu se�Q

Nt! dIreção du 32 gr. NE. llüS.:!O amIgo S .... freden
: sismo"

"

especial ao meio.dia, .

preocupou Ei polkia ame- zn:fznzto de mzserzco:dza, para gue possamos nr;.stes dza_s �e Mat?Dlostrou se uma acumu co Hardt ODornao Pre- I" 3 - Combate radical da

II O S 'C T>.. r '. f' .vwer e .sonhar, sorrzr e recompor. um estado d alma dzgno de, tz,
I' , _ feito de Ind8yaJ. I!! cte' ressão nervosa; e' do I ' «:., oraS III, PC:f ,fl<:ana, teve ama, t�ve capaz de �odas as bondudes e de todos, os sac?·ificiOS,. tonificadoacã� de enormes ,nu S S t� .. 'dil 't, !�; enfmagredmento de ambos ,

nosso �ntt:irm�dio, conVi- nome e acabpu tragICa,· peta bençao'consoladora dos teus olhosplenos'de.graças,.
vens (cumulos), lummo ,:.'

EID �q" mu}.(.

1110!< sexos . III da a todos os seus asso- mente assasáiUl'.ldo em . GIL VAZ,.

8�, Iucidas em terraç,o.�l V1Slti'ido lluquella' casa
4,.-. Augmento d� peso ciados de bnla p,o cesto condições Iílisteriosa8,' -----------,----------

CUJo foco não era VISI- de saude,
í'ö

' III vanando ,de 1 a 3 kilos III pal:a cómparec.erem .am! cflrta. no·ite do ano d� O' nosso aniver.. Aniver'sa?'ios

vet,. eobrindo e constela, Pronto res t . � e 1 e c l.
O Si\NOUENOL é uma

I
tremos das sextas-feIras 1934� Sflll.de fói talves o sario Aniversariou dia 13. o sr\lã!) do, pavão. ,mento lhe deseJ8.m08� � gramÍé d�s�.?berta scienti· I as 19 h..'orBB no saJão Buhl> maior jDgador de .. Nüv� José Peters, cqmereiant",.,Sem cessar os ttH06

'Serviros dOI Cor.. II
ca. - opl11�ao do Dr, Ma:

II e dommgol'J ás 7 horas, York, homem
.

a
. quem Assim noti.ciou o nosso

- Ainda a 13 f.es anosr�sl-l�lideceram extraor- s. noel Soares .de Ca,�tro, no campö, .

as cartas obe,:ü\ciam ce XXlI a�!v�rsario, ? �;i1han. ri sra, Wanda NéifosnyHar.dm�rIamenh\ e qUl:ltr� relOI .; . ME * .. * .. * "MC
.

..
"

. gamente EI cuja vida, colega DI� e NOI!e,' que ctt, esposa do sr. Vitor-vezes aparec�rElm relam 1'êm �cbegad() ao nosso I CLUB AYMORE brt,.stfl.ute acidelltad8, 'não' Men,ezes fIlho, dInge na
H()rdt" comerei'lnte, "pagos redondos, co� conhec�roecnto que ema!. Querem carne á' 'Assembléa Geral foi �:ais de que um e:t�r �aPltal do Estado. .)
-, Também a 13 feste,gr8.ndes estrelas, ,que se gll!'!f3 pmlt\1� rios municl· . domicilio e ver 2a Convocação' I no Jogo' com. ß po11O"a CoRREIQ DO PoVo-,

. ' t"r�' Andesfaziam logo côm tl.1iJ pú,s do vtüe do Itajai o '. com alil 'mulh"res co� � A cid3..de de Ja);aguà, no J�u sB(,utn.aka�lkO a r:,ra,

osa'tlav""las d'" ral""o ""
t'" t duras á porta••• ·

De cvnf·)rmldade coro
.. ..... '" n'orte du Est'do co li' na ·H nl o ,�, y, esp .

D
. '" <..I "c,' liliF'VlÇO' pos alo n�o es a ' '.' ,," "dinheiro CCID li socieda· .

' lt, 1"
d S'I t' B t 'kSobré. t)ste fonomeno sendo feito c:om muita Não fora pequena a lu {} § l' do f.l.�t. 25' ctn!) 6ß· ('l'e

,', 'um dor, melhores

semanaisl kO
sr..1 ves Ie ,-Ir nt I tOWS-d

' '.."

1
.

, ta havl'da rquÍ bem co t t t c ' . , .

I
,', y nosso represen an eeme forma se�ll Cl!CU ar, l'egulal'iedade, BravtJ nös . ...,

.

- li U f.lS,
,,' onyocnmos' (;8 '

E'HSa' é fi 'personulida que clrcu am ,no mten,or H�nsa'
.

,UB luziu explendldo es- ocuparemos d�1Stfé) assun- mo oíf COID8n[81'Íos que snrs. flbl'WCllidos p�la d� que Cortez vaa eo- d,e Santa Cat�nna.
_ ÍI t t" u'te!ldeu:se, como um ,�oné to,

' ,

se fizeram em torno de comp8reCei'em � AS8em- c;rnsr nessf'l film. em que
Trata se _do excelmte ior 'r,

on, e,m ra�coRrre l�ComprIdo . red, ndlaho ter o ex-Prefeitü proibi- bleu Geral qur '!Je reaH- , n' I "CorreIo do Povo" cu
dak n,,,tahGla do .. r, odo

. " <.J ,

'f 1
.

. , , -

ele aparece fW lado da d , .. fo fI'SCL er do "lto' corneruma região de nuvens li�.. .

• do que ß carne osse e· z�rá uo salão. Buhr, no �le antR €1 'sedutora ja data da fundBção ..
�trá, :' r li.

•

las como velud;; d& se Visitas e cumpri" vs,da.á domicilio, bem dia 20 do corrfinte ás 20 O''' "l�l p",,"'t·"l'r.k comemorada brilh"nh:men CIO IOHcill: .

f Od 'I" "
'

mentes c ror "ãr podc.rem ma' I'" h'" f' 1 dI", I.. <lo [ \,) , •

d' 1 d
- oJe az anos o sr s-

, 11. U araoJada, cur.tant� I.J ,) ... ) . ç n DI�8! a ,!U, e e egtlrem GaH Patrick B. mais te no prCXUllO' la ,0
.. _

o ,'. ._
Ij.m'tado nu parte de Cl' Por......'OtiV(1 de "'U8 pos· OB colol1öS vender verdu li dlretOl'lR. p"lr� o �\Xf.�r- "

'corrt'nte com urna edlçao car Sehne.lder,
.

estabe'lecl
� '. '

J .uA" .

, •

.

I
..,

.

J.

elegante mulher do ClD�- ',', <
_

. do com selaria n"'sta eidaPla e Da ligação com a se no cargo de Prefeito tas pelas partas CICiO de 41 42, ,'. Especlá! e mauguraçao de, ,'..)-.
,

.

T I h f d J á 13 IfI! M' I' f}la, Cl; atrIz perfeita, re- .' - de,acu�ulaÇão ,compacta... L::\edno, tem sido muito ft.vez que (I c e e e. afagu. ",{", � 8W(e cebec a incu'l'benCia. de slJ�s .. novas>mstaçoes:em Vi'djante8.' Gomo COlOfU a dita. cumprimentado o ilustre EdiJidrt.de· blumi?nauenB� 1941. A DuetUl8
encarnar a figura: da es- pre:llo propYlG, l,t::!:entemen '.,

.

" ,

vf@fio, passou ,sobre os Sr, .José Simeão de Sou: nunca l'Ioubesse dissO', ,

OBa. d�' S ade Mdrtln' te construido, O "Corneio Vw)ou'ate a captasl do
eUll1uloB um meteoro de za, digno Inspetor do De, mas o repol'ter sagd'z e, .

• ...
'. . Pune MàrtelPtantas . veze� do Povo" completa 23 anos Para,ná esta semana, ten·

Jàp!uecendo por detr(tz. p,lll'tamento das Munici observador, gempre em Definitivamente J
1 d 'fi 1 de circulação e, ha quatro d,o Já regressado a. esla

Apareceu este fenomeno' palidades. contato com todas as ca solucionado o ca- a,p ubu!i � at �e o nos
anos, na presente faze, es cI�ade,. a ,exma. sf'nhora

't
'

dI' ,

f'" mdd"'''' "'oeine'" f(}i laote 8,) pu co, SV\.1 a seu,
d

" Hlld" da Sllv" Hoeschl I'S'mUI o aCIma aB U tJmas O Jovem' unclOuarJO L\ ,<>"., ... "', _. ". d I d FI'
.'

ã dIta sen o cntenosamente .. "
"

.

d d d' d
'

,
. muoha ocular desse bor SO a uz e o.. cargo a. creaQ o o pape d" 'd' I .. d" po"a do sr Arno Pedrocama 8S as nuvens ,a que lá tem se esmcun- '..

li da fpcem.cf,umda que te, Irlgl a pe o nos:>o IstlO
"

"

trovoada que voaram bido d� inoortantes co borinho. aliás inutil.,. rlanopo S .

-

d' b d 'f' to colega jornalista Ho Horschl, JUIZ de direito da
"

'

I'· .

.

C (é natural t�ndo OST'b I f d II ve ü 1888 or (l yen 1,· T' I" N' Comarcapara Leste, ocu tando'Q mic_?es, .semp!e revelaDo
, o,pl) . ,

,

' ''',
. upremo . ri una e era C/H que o seu m�rido nora!.? omt I�, a mesma _.�', ,

finalmente, do mtehgencIB e devota· ludo s�bstltUld(). o Prefel. deCidiU a favor do governo ca- "la um escravo do '0 o ccaslao da llJauguração , 8egu�u quarta fel�a,
Teve a duração total mento ao servitio publico to mUlta gente Julga que t'

.

r d 1
-

�

No elenco a' ar�c�� do novo predio, será ho ate a ��plt?1 da �epl.lbllca ,L
de 8 minutos, sem qual tem sido muito visitado. Q ato será agora revoga·

. arlße�Se, Icaß O O sr.
, O�O ainda üs nomes PdeAkim menageado o sr. Presiden a SHVIÇO, deste Jornal, o

"uer detona"ão acbava· do, kaclo sem qualquer direito T
'

ff T B te da Republica com a nosso dlrf tor Honou:to
... y,.

A
'

d' aIDlto 000 rowo '. ,

T I' t· á I'Ie presente o ilustre prof, Mez de Maria.
f1ID de DO er-mos agIr O 'Supremo Tribunal J M" 't 1

.

J' k L
I

colocação do retrato de '3, orne m, que er aI cur-

Rodolfo Hollenweger, neste sentido, fomos ir: federal, contra o unico vo .;tu:, ,�r e e ac a
excia, no gabinete do dr ta demora.

,As, noventis celebradas formado de que a medl- to do minis.tro Laudo de Ca 1 uD M ld ' M.' r'etor do "COi'r�in do Povo", Aco!"panha so ös nos-
nesta cidade em inten da do Prefeit,:! n,ão f0ra

margo, resolveu não tomar; qU� é v�rdr�rna ::'!�i� Antecipadamente ap�esen 80S �e1�ores' votos de bo
çäo ao Mez de Maria, na de or,dem higiemc8, �o conhecimento 90 recurso I tu"ão, drama de lances lamos nOSllOS cumpr,l,men- as�Ia�ens, u,igreja Matriz, tem ,sido me dIssera ele em edItal interposto pelo Dr. João f Yt d .',' tOB aos colégas do Cor- Esteve, est", seman�.
grandemente concurri e sim, apenss, uma exi Acacio Oomes contrà O!

?r es" r�ma q�e lmpres reio do Povo". em no�sa cidadt, (,l servl-

Ums folha' que se pu das, gencia. da Lei: o cO,ntra, alto do governo 'catari�ense ' �W�:8j:� R��U e,�!,�u�d� Por oc�sião do transcu,r . ço da, import�ntt firma Un
blica. em São Paulo no· to do Ma�adouro eStIP�I& que anulou o contrato .:Ie com tidmiravel me�!la so da data de 10 de Mal?, derbel h A�br",cht, o nos�o
Ite10u "uue quem tivel' Circo Continental tat praxb, tão absurdo, concessão para.fornecimen .

or Ed ar Ludwi em que transpomos mais ve\ho �mlgo sr, Joao
de viajar' para aquele M�s n�8 Bu!!teD;tamos Ú te de luz e força 8; Floria-

p g �, uma etapa Dá nossa exis A�ams,mspttor �m todo, o
Estf\do. de aviação, de· Chegou li esta cidade que Ja 8.vlamos 8fI�mado: nopolis,

H I J
" tencia es�veram em nos �alz daquela Importante

verà primeiramente es- o Circo C0otIn€ntal. que em todo Q �r�sIl não Votaram negando provi ote ,I" aragua\.\.
sa redaçao trase!1do nos fuma.

coever para um
.

amigo àpenas dará - tres espe, exi�te tal prOlblç,ão I mento ao -recurso os mi'. .'" . " um .. "braço cördlal que Casa"!ento ,

ali pedindo que leve um taculos, Trazendo Pl com ,l!ma clß8í!e umcumfm. nistro Cas.tro N.unes, Anibal muito. nos, sensib!lisou o� I ��altsou se hOle em. En·
autlJmovel para o Campo pallhia .grande fama. e teria a lucrar, cO,rn 17. er Freire e Otavio Kelly. Proprielario : AngelO BeneUa Sr:�. L,e.()poh�o Rem.er, pl c c�uzllhda o enlac� matnmo,
dos Congonhlls; pois su de pres8umir que seja dem do PrefeIto, 08 8B ,: f.m virtu de dl'ssa decisão prtdrllO (ja TIPograflH Ave' nlal da senhorl�a Aurea
'cede muitas vezes que bem sucedida, iJorque o ptl�eirosl. . nâo cabe embargos aI ra. Bo� mesa, Completo ser nida; �?X Mddola, geren,- �t�l1fzes �am o �ovem Er
os passageiros ali che- p'0vo. de Blumenau é L'jce.liaado () nosso Mer ferida questão, que fica viço de restaurant. Ohur. te da flhal do �anco Agn-' VInO, p, adI, que hver�ITl, a

..

gados . não encontram grande' apreciador dos ca.1(� á rUí1, �údre Jac,obs, assim definilivamente so' rascada todos os sabbadôs cola e Come:,clal de Blu genhltza de n.os envIar de·
cQnduçãol" . "palhaços"", Depois a onde em àHl chuv()so� lucion'ada com a aprovacão e domingos. Bons' ql.l�rtos, mem;�ll; Alberto Roessle e' licado càrtão, �onvidando-
Pois aqui em Blumenau, companhia possue gran- se forma eßpessa 18mt!, do ato 'do governo deste

C)'
Hubert Schussel, da firma nos par.f! assIstIr o ato,

a Agencia da Condor, á de numeros de animaes não ha caIç!fdo que te. estado' annuncio é a' alma "Engenho Rau Ltda"; Car DaqUi formulamos ao

cargo dá eas� Hoepcke, domesticados, sieta.!!! do negocio! los Hr.ss I: h'odolfo Reiner, novo par Prl1di Menezes,
--------------------------

.

de nosw comercio; p.a· !odas as' ff'licidélde8 de

&milIIllrl4i1.&milIIll••ra�BD1»lrmDW1lDßI.r.1
o

__o

dre Theodoro Becker, co que é mert;CedOf,
. =- adjunto da parochÍl1; Apto• .'

� , On'GANI/MO f/so . nio Tomtlin e Alberto D�'I fRACOS E ANEMfCOS!
§ m�LKA'LC InA D O

tra, agente postal telegrafl- Tomem:

!!Si � co da cidade, I VINHO CREOSOTADO

�
RecebEmos tambe';1' tele Do Ph. Oo • .ioio d. S..... S......

.

RESULTADOS SURPREENDENTES, COM POUCOS VIDROS. gl3mas, cartas e çß! toes, de
.

E - ...._.

�
NAS ANEMIAS, DOENÇAS DO PEITO, FRAQUEZA, amigos e assinantes; e des

. .. to_

I
FALTA DE MEMÓRIA. GRAVíDEZ, DESCALCIFICAÇAO. tacamos alguns: - da fa-

� 'CANSAÇO GERAL, CRESCIMENTO, DENT/çA milia Jour dal1, do Rio de Ja. Resfri."

� nrii'Ü; de S, Ex ia Rvma, O, S"rondam

�
'. • • • Pio de Freitas, bispo de Esc.rophutoa.

B I C I C L E TAS usadas, desde 100$000 � Jöinvilh:; do dr, Luiz de Coovelecenge.
Pneus, c�mara,s de ar, peças e acessorios �' ,

'

SOUZ?, �dvogado no forum
. para biciclet.as., a prerol vantaJ"osos ,

� DR LUIZ DE SOUZA d�st� Comarca; do Cap.
'S' �. ElUCIdes de Castro,

. LOTHA'R SO"NENHOHE �.'
ADVOGADO 7\A:-;:n:-i:te�s::-:::;di:;;a;-;:s--;:r::;;·�::r.;fe;T.ic;':::.O�-e;;;::?:::-<_,;>'5'.-==�IESl Escritorio . Avenids Oddio \/argas i Um ca/lee de

.

I--��-.·-�-I-�-.-�-!-������·-�-·-�--�������:�����'���D nlffun�.� �t.nk.Ma�aTrago.

Lá e cá...

..
,

A' 400$000 e 450$000 ,_ Novas

é um g�!' adt>r dtl .,gÖd•.

=&& ZU é HIIIZF uig .wm ES'"

LAVANDO SE COM O SABÃO
,

Virgem Especialidad'e
.
de . \X,(ETZEL.: & elA. JOlf'JVILLE (Marca· registrada),

," I
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


