
)

o Departamento Admí- Este ato 'dá Interventoria

I'
-

ntstrativo . do Estado, em só, merece aplausos pois
sua ultimá reunião. apro- vem prontamente dernons-]
vou um projeto de decreto- trar como'. esta ecôando na I
lei da Interventoria Federal. alma Catarinense o aPêlO!que autorisa o Estado a a�- do Governo Federal em

quirir cem contos de reis pról da Companhia da gran-Ide ações da Companhia de siderurgica que visa.o
S��r���icad�a������ntoria ��s����y!���topafz�o�[b��= Diretor-propríetarlo r HONORATO TOMELIN -'-- Caixa 12 -.- Tel. cCor�.��,�:"=",:�:,,-�Re�:�,r:2����__Ct'����?que tomou o no. 54 está tando dos fornecedores ex-

S. Catarina "" N 1 079'assim redigido:' trangeiras e dando, emfim
Ano XXIllJI ".. Jal.'aguá' ." Sabado, 31 de Maio de 1941 .... • •

"O do�or Nereu Ramos ao Brnsil recu�os parn o ������������.��������������������������������������������interventer federal do Es- trabalho e armas de defesa. -.------

_ Instru'-ões para Inscrição de Candi..'tado de Santa Catarina, na Ainda ha pouco um gran- Campanha contia producente Qualquür inimigo sera 3'conformidade do disposto de credito foi aberto para
. .

f -o da
destruido com um uni datos a Aprendizes Marinheiros

.no artigo 6; no. IV, do de- o aparelhamento do porto O CeI. OORllvan Illcenllva, sem querer, a ormaça co golpe!
1. Requerimento do ca� I

manho 3 x 4 .. di- Iren ecreta-lei no. 1202, de . 8 de de Laguna, por onde se nova (liropa O Japão confia DO poderio
didato (feito do próprio e sem chapéu,abril de 1939, considerando f�rá o excoame!1t? da pre- O conhecido coronel Donovan

I'
1. Interpelação: Discur- de sua marinha e de seu punh�).

I

(
d _ autorizaçã� .10 res-que governo da Republica, clO!Sa, hulha, cuja Importan-I pronunciou, hà poucos dia�, um so do Sr. Eden. exercito

Sr. Comandante da Es-: ponsavel, para alistamentopara a realisação da gran- cia para o gra�de �mpre-I d!scurso
nos Esta�os' UnI.dos, I

Resposta: .o ínterpe Toquio, ·29 (T. O�I age�- cela de Aprendizes Marin no Corpo do Pessoal S�"de siderurgia nacional, en- endimento
.

fOI facilmente dlzend? �ntres ou ras COIsas,
lente deverá recordar.se c' ia alemã) __ O NIChl. heiros. bclterno da Ar.mada, redí-

.

h did lo precla o seguinte .tendeu de proporcionar ao compre en .1 o pe -, «Os EE. UU. si necessario, ainda daquelas premes- Níchi" escreve, a propost (Deixar um espaço de gida nos seguI':ltes têrrncsrBrasil o ensejo de contrí- ro. Sr. Presidente da Repu- deviam deixar que cada !ra�ces SI.1S que fi Inglaterra f?z to 'das declarações do por- 8 linhas) Exrno. Sr. Diretor Geralbuir para esse patriotico bItca. ,

I morresse de fome, S1 jlS.tO á França untes do armrs- tavõs do Quartel General Fulano (nome do candi do Pessoal.empreendimento: Natual, d'ai, o interesse f::�isse para a derrota de au- tjci�, e nas quaís se as nipónico: "O poderio da dato), residente á tua ... ,

.

Deixar um espaço de 8Considerando que é de- .que no Estado despert� a Melhor e mais rapidamente segurava que, embora a marinha de guerra e do no , bairro de ....•.,de linhas.ver do Estado apoiar a lnl- campanha da grande side-
que muitas discussões.e ne�o- França coneluísse um exercito faz evitar que ou' vidamente autorizado por Fulano _ nome do resciativa do Governo da Re- rurgia, a qu� nos achamos ciaçõe.s, semelhante afirmativa armístícío com a Alemä tras potencias se oponham seu pai (OU mãe, ou tutor) ponsavel; pai, ou mãe: oupublica. ligados conclen�es do pa= �n�e������: ���lae��rac;ã�P��::� nha, a Gr� �retßnba não no caminho do Japão. T!l' conforme a declaração que tutor, anexando o termoDecreta: pel que nella Iremos de
co-alemã e, concomitamente, a causaria dIficuldades. aos dos os pontos de apere a êsta [unta, desejando.ma de tutela, pelo. presen�eArt. 10.- Fica o Poder sempenhar. melhor base para a nova Eu- Ireuceees, como antigos I da esquadra estão podere- tricular-se nessa Escola, pa documento autorisa seu fi-executivo autorisado a ad-
proPda. t o certo que' o aliados. Entrementes Da, I samente fortificados. Qual ra o fim especial de servir lho • ou tutelado _ fulanoquirir para o Estado ações o e-se er com

k O guerra de . . .

rovo .

h d G nome do csndidato a

' ,

Assoe:ia«'ão Pro.. povo frarces, �elo m,:pos, nas ar. r,an e a '. quer numigo que fi. p. á Marin a e uerra, vem "
.

'da Companhia Siderurgica :s
proximas geraçoes, nao eS9�e- tome Inglesa contra a car poderá ser destruido requerer a sua inscrição. matricul.ar-se na �sc�la deN a c i o na I no valor de Preventorio cera a intenção da política França constitue provas com um unico golpe". . Nêstes têrmcs

.

Aprendizes Marmhen'os e100:000$000 (cem contos de A diretoria da Associa- estadunidense.
.' . suüeíentes da verdadeira Pede deferimento. assentar praça no Corpo

.

) b Não resta duvida que a inten- '.

's b
'

reis. ção Pró-Preventório aca a
ção de matar mulheres e crian- tendencla b�itanIc�, pa, (Ode e assinatura do do Pessoal U

A

alterno daArt. 20.- Para ocorrer de receber do Sr. Presi-
ças francesas pela fo�e, por ra com os amigos alíaríes. FRACOS E ANEMlCOS I candidato sôbre 2$200. Armada, de aco: do com aás despesas de -que trata dente da Republica, o te- vontade e_ plano �os. EE..UU., Nessa atitude inglesa CGn

.

Tomena: sêlo federal e taxa de edu- legislação em vigor. '

o art, 10., abrirá o governo legrama que abaixo, trans- despertar! .uma mdlgnaçao e tru 8 Françs. Duda mo- VINHO CREOSOTAOO lcação). Date_ e assinatura dopor conta de arrecadação crevemos, agradecendo as �alm����a�ó:�nà� a��a�:a�ce��� dificn o fate
-

de que fra. õo Ph. CIo. Joio cM'SIM SII.IA 2. juntar a êsc;e requeri- responsàvel sôbre 1 $200 •do corrente exercicio, o cre- felicitações que lhe foram nada poderá remedia-laI. .
cassaram totalmente os ·EooII ......._

_,
..... : I mento os segui-Rtes docu- sêIo federal e taxa dedito especial necessario ao dirigidos por ocasfão de E' sabido que os par!tdan�s esforços da. Grã Bretanha Touee mimtos : educação.pagamento das primeiras e

seu amversario,
_

de De Gaule de�re_sceram rapI: de causar desordens na
R-.d..:--

.

a cer.tidão de registro A firma do :espoIÍsáveJ,segunda prestaço-es deven D' t
.

A
. -

Pro' damente nestes ulttmos tempos,
l"t bio ......- .

d AI I'
'

-

{( Ire ona ssoclaçao
as intenções ora proclamadas França,.me( Hi.li 0 seu .

civil de nascimento, e não ou e quem por e e ass.do as demais contas dos Preventório - jaraguá pelo coronel Donovan servirão, queio de fom.e, deso�- Broacb�
pública forma; ne a ROGO, deverá serorçamentos vindouros." Presidente da Republica no enta?to, par� que De Gaule de'Ds essas que dEipms Escrophulole b atestado. d�� vacina, reconhecida por tabelião.l'ncumbio-me agradecer perca ainda maIs ad�ptos. . deverl'''ffi "urtir üB seus Conv.lec:ençea d t' I t"azer re

. A ameaça de pelluna na Fran-
. ""." sen. o pur ICU ar" ."

OBSERVAÇÕESUM AVIÃO PARA O cumprimentos lhe envlas-
ça. pode ser considerada, hoje, efeItos cúntra 6 Alema- VINHO CREOSOTADO cO:J.hecida a firma do mé-AÉREO CLUB DE tes por motivo passagem como afastada. graças á cola· uha. Ern cone:x;äo ·C(IU.l GI um ger.dó, d...ad.. I dico. a . As ins')criçõEsMs�rãÖJOINVILLl: seu aniversario. Saudações, boração c_om .a .A.lemanh>a e com' esse fato, é oportuno men_.

�-."._-

c ' uma fotografia, ta abertas em __ de aiO eAlberto de Andrade Queiroz I
a Oecofnaotom, lapodl·'sf"gJddea ndaeS�uJ'��Po� cionar O auxilio. múme�.. -

ntra a encena1as a 31 de AgostoEm tdegrélmà qu;� diri
-i Ataques co

. inclusive, e s6 serão acei'
' .

t t f�d Secret. Presidente interino. franceses de inanição, não che- tuneo e escasso, que <

).nglatnrra. Totalmente pe,r,dl" tas quando acompanhadas
..

gm ao sr. m erven OI' .',. e
_ I ga a ser um perigo., . L

Cruz Vermelha Norte- lIio<1'(\1 do Est�,do, sr. Na�u
Por nosso infermedio a O que se condena e a. mlen- Americada, em forma de Estocolmo, 29 (Tr:mso d., O "York I de TOp9S os documen ..Ramos, o ]'ornalLta Assis' •

ção formulada de praticar o." P ", • .,,<> de Vi-vere'" .

I D a-) 9 (U 't d ! tos eXigIdos'AssoC;l'aça-o Pró-Prevento-Imal o quena-o del'xa de ser de ".allS OA�V" '" cean - agencia, ae 1 -

L-ondres. 2 me '.
Ch'lteaubriand c0munkOl.J

t. b o candidato deverárl'a agradece ao comercio g;ra�e imo.ort.ancia para o con- para, a França., reme ,eu, O Ministro bdtalllco comu- Pr ....<::,.·s) _ O Almirantado " .'
"

.

haver o hscndeiro de Ub':-
I 1 I ' .

I lã ter 16 anos feitos ouf aba, de São Pauln, Sr. Si�' e particuláres que oferece- hneníe americano.. •
medld i essa. pe. a qUE! nica que os ataquas ,aéreos britanko 10rßfC�U o seguin: 18' .

I t 31 de
.

ram prendas e de qual- E�quanto '!- pos�çao das po- se quer obrlgflf a Fran al�mães �Ol1tra a Inglaterra. le cIJmtlnicado especial: O mcobmp Ed os em

d
'.

_

bastião Rih�ira JunqUtlf3
'b

. tenclas do EIXO amda era pro-
e nte o mundtJ a 't d f ram k b ezem ro o ano a inSresolveu du mn avião ao quer forma contn. ulram blematicÇl, podIam os ingleses ça P ra

. _
.

na nOl8 passa a, O'. cO cruzador cVor :t, so . _
.Para o brilhante eXlto que contar com a ajuda .norte-ame- 1.Im.a g,ratldao, q

..UflQt.O!! mais inten. ;;0-;'., que nas not·
o com:mdo do capítão R_. crtçao,

d'd t á
aéra'club de Joinville.

t t t d 1'< d AnimO brl ....i
'

b d -

c - o can I a o seralcançou a festados�Moi- ricana.AgQr.a,noenrea?o,co-. 18�'U_�e.( ...... j�.;m,!�"..Qrßs:_a.�r:�pgen «?1S. Port,,), se'-encoalravanay b Cd' enhos 'encantados» e que mo se encöntr.�m as COisas; a tan�ca, ao ptlsso.. que 81. a mtetlsa r{'gla� noroeste" baia de Suda reparando as
su _t�be l!:a0 a .Utm t exadmSmarcou mais· um' triunfo I ��ve�a��r�g�Jau����ose�o���= multaneamente se pr�ib� léste e sueste do pais. avarias sofridas ha algum vel.> 1. � ,r c��s.:a� e. d"dessa nobre sociedade. mado, que não poderá ser anu- á França. compra! vive

'( tempo, quando começou a �e3ul� e�Orr;� �Ias. dum I
Agradece muito especial- lado com pal�lVTas nem mesl!l0 res, a bom dinheIrO. To· Estocolmo, 29 Transo-

b t lha de Creta Desde a o e ,lU as e um
mente ás senhoritas que c�Il? o forneCimento de matenal davia, minhas palavras cean - agencia alemã) -.

a a

d t
'

«V�rk:t foi i livro de autor contempo.bellco .

f t" ;oe de'vem O
..

d d Mi 'sté cosa a a,o, I râneo ortografia simplifi-
Por varias vezes temos tão bondosamente se pres- Mudança, transformação do ln orL_ll8 IVM na.o ' COmUnICa o o �I . bombardeado varias vezes' ..'defendido a nossa operosa taram, tomando parte em que existe atualmente, não ha- ser lD.t�rpret6da.8 como rio do Interventor brttant-

e o Almirantado lamenta I cada, ..du.as contas, umagente de trabalha, deste numeras do programa, ao verá mais.
.

eu deseJßlwe adeanta:r me co informa qu�_ foram I�n- ter que informar que essa I �� ,�.ulhPhcar e, outra �t:!.município e, assim nos ba- Sr Ernesto Czernewicz A remessa de mater�al de

guer-I á reação da França COD çadas pelos aVlOes alemaes
unidade foi considêrada IVI!r' um numero

,

etemos contra uma medida q�e doou toda a madeir� �at��d�a��mde�t�:Ç:ofO�����:: t!:'8. o discurso do Sr. numerosas bombas, que. totalmente perdida. As uni'l Contmu�
na quarta pagmatomada pelo ex-prefeito, a

para construção dos moi� só dará em resultado o sacrifi- Eden.:t· caus�r�m g.rande num.e�o 1 ças baixas de que se tem
,

respeito da carne verde,bem nhos, ao sr. Leopoldo cio de mulheres, crianças, lílres 2fL Interp-elação: De- de VItimas, danos materIalS I noticias são dois mortos e l. • __
com0 da verdura. Vence- janssen e . padre Alberto e bens culturais que desapare- clar8çllo do Sr. Eden de e destruições ao sueste da I cinco feridos.'1

,Registre seu -DI"I
_

. cerão levantando uma tremenda
I It. p eten 'Ih .

mos. jacobs, vigano da paro- acusação perante Deus e a His- que. a ug a erra r I a.

i
' maMas o caso das caSas chia pelos donativos en- tória contra os responsaveis pe- dena nllú fazer nenhuma Berlim, 2? (Transocean! Comunicado ita.. Esc!'e�a pa;a o E{crit6'"condenadas não é motivo viad�s. Só assim, com o Ia iniciativa crimin.osa. diferença entre a França· - ag: a�ema) -:. O ataq�H! I•.aoo 'rio de Informações por

para comentaria justos. concurso de todos, poderá .ocupada e a _Françll não· da aVlaçao .ale.�a� na nOIte
Correspondencia. _ Caixa

Como é sabido, esses a Associação Pró-Preven- BerUm,. 24 (T� O.) -

i()cup!lda. passada, fO! dmgldo C?�trH �o�a, 29 �Transocean- Postal n. 15 (Lapa) _ Riapredios se acham em mau torio realizar a sua finali- Dutl-mte 8. e[l� ['eVlsta co- Resposta: cO Sr. Eden
as instalações portu�rltls, agencia �Ie�a)-O alto .co� d'� ,Janeiro.

estado e, assim a Prefeitu- dade mJ.xima que e bem jetiva é impr.e�8a estran- possive1menJe referiu:se indu'3triais .e abasteclmen mando .ttahano c�munIca'l _ra, não faz mais que cau- um pouco de cQnf.orto _e ge�ra In,ram !Hta� üs se· � intenç�o .ingle�a, al.ms tos na ,baCia do Mercen, «Na Afnca setentr,onal, na _telar a vida da população. bem estar aos infehze1) fi· gumteB l'e�pdßtr.Hi. Já exterIOrIzada na 1m provocando numerQSOS in. frente de Tobruk. f.oram· N .,.

C '"Futura en".Le·D�e". lhos dos lazaros. prensa brftanica, de bom, cendio�- Igllalment� foram rechassad�s,. c�m faclhdade egoclos na
. apl.u Ia.

ba.ldear Paris. E' signifi atacados os portüs da os ataque Inimigos. Na tar-
.

tal Fec;le,rqlcativo que hoj� em di� meridional inglesa. O ca de de 27 e na manhã de Informações sobre a mar •es:ão' sendo exterioriza, nal de Bristol foi obiéto 28 de maio os aviões bri- cha de processos em an.(los na Ingla.�e:rra. tais de ataques isolados. tanicos lançaram bombas damento naS ��partiçõesplanod, pois o interpela0- sobre Bengasi e Derna. Os ,Públicas. "".te B€ gUl'ameQte recorda
'5) torpedeiros italianos derru- Escritório de Info'rmaçõesos.' comentarios da im- / �'©llrlfi)� � baram dois aviões inimigos. por Córrespori'élên:ia Ca�)anssen BtCiao prensa brita.nic8, por oca-

, "sendo aprisionado, um afiei xa. PostaL 15 (Lapa)siäo da ofensiva. a.lemã«� U11,riJ (1\\ fP�tf'flfjrP�i1'\\ aI britanico. Na Africa Ori- Rio r,!e Janeiro.
P 'd'd 'I t I h no oeste, comentarios W lIJ1rn� U[!Âl)\W r � ��1U1J �'W ental as nossas tropas con-e 1 OS pe o e ep O·

esses, segundo os quais "=-"'=� lutando valentemente, nane n .. 53, ou na Casa 'um bombardeio de 'P�ujs, -:---.-,�-----=

região dos lagos á magem'May & fischer.
.

- que alias j8m8.i!l't�v-e »Áí'lJB-SÂ��M lEu_« esquerda do rio amo».
na rua Marechal Deodoro, logar por parte da avia"

ção fj lemã, - constituiriaum magnifico pr�dio. I

C7tt.['CEBIN'J'I. co cumulo dá barbRria», ._.�_Informações nesta redaçãc. nL ..MIL
3a. Interpelação: Con. Senhoras! Jovens!

O JOHICO POR EXCELLEHC,I� I jeturas do Times sobre Regulado�Sião
pretensas· negociaçõesft sande d!lis creanças . Para a I'egularisação deli � o ",·germafio'sovieticas. nas .

, seu organismo é precIsoA CALCEHINA contem to· quai$ ti Alemaob.a �eria verificar de onde provêmdos os saes necessarios e indigo proposto. aoS russos que o' mal.
pen�ves ao organismo em for- éates ocupem Ears, atullI- Se os seus ovariasmaçao d;J.s creanças

' .

t t. ·t
'

á T t
'-

Alimenta o cerebro, lqrtifica os m�n e per ellee e u�. não se encon ram saos,
muscoIos, calcifica os ossos e os qUlI'l, bem como (I tarn. o seu estado geraltemdentes e saneia os intestinos

.

torio do IraD, em com- que se sentir. havendoAs creanças
.. que tomam CAL-

. peDsação por novas COIl- irregularidades mens.CE!ilNA S ao fortes, 'alegres· cessões ecúnomicas rus. �ruaes. como Sel'am:resIste ntes �

'Dae CALCEHINA aos vosso aas. Menstruação Dol0ros3,filhos e-ficarçis tranquilos' 'Resposta: cEssas con· Escassa ou Excessiva! .

________"� ,N_a�_·�P_ha_,_rm-àc-ia-s...,..,..--· jetuI:as nAo passam. de Re":u.���rSianpuras. fantasias,' e sua· "

finalidade consiste unicll-, .é o remedio indicado'
ménte em desconcertar a para as Senhoras e

opinião ptibÜC8 'em ou. Jovens que �offrem
tros países, atribuindo á dessas 'p�rttnbações.
'} h d' d - Tome o REGUlABORA �maJl 11· lneto D8, .. 08 SIAN 'que evita os $offri-quais se tem'" servldó li mentos,da MULHER, e ve.

.

Institufo
"

'Rd.rb.a .

.

PJoopág.e.rida' b r,i t a ni c fo, ri-fique como voltou sua

qUl.\ndo prelsllde.conse· côr natural rosada e comoExcutsivamente 'para molestias de' olko8., 'ouvidos, gult vantagens; à ,custa p brilhó dos seus olhos é
,,'

, naNa e gar.ganta.
. .

.

d'ti.
' differente. :

.

DispÕe de aparelhos os m:ajsrriod-e�nos para'exame:de .' :6'.ou ras pa S�8; •• ,

'.
Distribuidores:.

RÍ,':'�:·lii=;!t('i>.n" �; l(j'1!'�� ,:_ "i�l'i lit�,�;�, ;; ,"IIA���:S" CI�

I

.r-

Noticias de Blumenau
As casas condena"

das

Muita gente já está apre
hensiva e espera mesmo

uma nova enchente igual
a de 1911... Hontem chu
vas copiosas cahiram so

bre o municipio. A cidade
passou algumas horas sob
a impressão de um tempo
ral.
Apesar de não cahir vento
entretanto o barulho era

enorme feito pelas goteiras.

...._m IMMAI-.,
"

Feridas? �,:

Golpes?
Queimaduras?
Balsamo
Garbazza'

E' o Assistente Càseiro
fnfallvd !

As mães previdentes
não deixam de ter em

seu la- o (cmedio in·
dispensavel pata o mo

mento imprevisto!
Ter o Balsa:mo GAR
BAZZA em sua casa
é ter o socorro äme
dill,tp para qualquer �e'
r,imento

.

ou quein18"
dura. E' o

. Socorro
'·Providencial !
BALSAMOOAR6Àl.
"lA!

.

E' um ,pr9duto do
'Laboratorio SIAN.

'.

a
.
Da. Siderurgica Nacional

------
,

Tosse'
Xarope

Sto••ntonio

.

Lonha picadaUma est3ção de Radio Difusora
em Florianopolis

Na pasta da VÍI!çâo :foi
[jssinado decreto que con

cede 'pHmição a Radio
BrasHeita S. A. para ('�;!a
belecer em Fkilianopolis
uma tstação de Radio Di,
fusora.

fornece a domicilio

ALUGA"SE

Roma, 29 (Transocean
agência alemã) - O alto
cornada italiano comunica;

. «As nossas tropas desem
barcaram ontem' em Creta
para cooperar com as for
ças alemãs. Os bonbardeiros
e aviões torpedeiros ataca
ram repetidamente as for
mações navais 'ínimigas no

Maditeraneo Oriental. Três
cruzadores inglêses foram
atingido PGr torpedos' aé
reos e, outro foi atingido
pelas bombas».

DOIS NOTICIARIOS
em lingua porluguêzll
Estação: O j P • HERUM
Otida 25,31 m - 11855· K'c1os

Hor'a: 20 a 20,1'5
e 22 a 22,1'5

HORA LOCAL

'0019 noticiários de 'Ultima
hora� diariamente

Ouvidos., Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cab�ça rebeldes
CLlNICA ESPECIALISADA

,

DR. SADALLA, AMI,N
, CONTINUA EM JOINVILLE'

" .'
Consultas: Jeronymo Co..elhú,' 60 - Res.: Abdon �aptista

. , ,

�-nte$ das refeições?
Um. clice de '.';' Marca trag'oguardente .' .. "

. � .

DR."'LUIZ··DE ·SOUZA.

" � � ,

ADVOGADO
',' Escritç>rio - Ävenida \Getulio, .Vargas

.', 1,têlefon:�;, ..��
,� ·,},it:#ßt.

'

-,

,,",

"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o mais import;antt!, po- i

rém, é que p21'a sentir
se bem e ter aspecto
saudável o TONICO
BAYER dá excelentes ,I

! I

resultados, porque en.'.
; eíquece o sangue e for
tifica todo o orga.nismo.

Vende-se em toda a parte,

DESPERTE A BIUS
DO SEU flGADO
Sem Calomelanos- E Saltai'á da

Cama DisP!JSlo Para Tude
Seu figado deye derramar. warla

DIente. no estomago. um litro de bilis.
Se a bilis não corre livremente. 08

alimentos não são digeridos e apodre
cem. Os gazes incham o e.tomago.
Sobrevem a pl'isão de ventre. Você
.-ente-se aJ>atido" e como que envene

Jlado. Tudo é amargo e a vida é um
Dlartyrio.
Uma simples evacuação nã<) tocará.

a causa. Nada ha como as famosas
l'ilIulas CARTERS para o ·Figado,
para uma aeção certa. Fazem correr

livremente esse litro de bilis. e você
Bente-se disposto para tudo. Não·cau
sam damno; são suaves e contudo são
maravilhosas para fazer a bilis correr
livremente. Peça as Pillulas CAR
TERS para o Figado. Não acceite
i1nitaçães. Preço 3$000

�.

C�LCb:Óo.l
·

,

I
._'.- -"-

GO/CH I RMl\Of
Jl\RL\GU.t\ - fL\NTL.\ ·CL\TL\RIN.t\'

- 5 .;_ 1941

com

I capacidade de,
1100 .. 450 watts

lllrif 6, 11, 110, 110
1IIf§J

� �� .�
� �
� Peçam demcnstrações aos Dlstríbuldcres : &I
� �.

I CarIO�alt�f��Ne��e S.A. I
� Fil.iaes: BLUMENAU. JOINVILLE, 'CRUZEIRO, LAGUNA, III
iii· SÃO FRANCISCO - Mostruário em TUBARÃO' . 121

.

[II'
.

.

III

III .....;
-li

E:"'ço ,,,,g"Ph;: .HOEPCK:;_: ' II
__Gra_nd._D_.PU_MIIY_Od_OS_ang�ue_I��������� ���������

.Eczemel
Ulceras
Manches
Oerlhros

Espinhas
Rhaumalismo

Escrophula.
syphililie••

_1·��
__wm,7u,:Rid!Ní�.i&.wn»Ya*.l(.f;IK'ZlMiii:'��'

�
"

'End. Tet '{�ROMAIÁ: '1 <'.., " .,'" ! 0";·1'
� Codigos : '

' '

7iZ
� BORGES, RIBEIRO, R

I ,- A. B. C. 5.a Ed.. -: I' , ..

� CAIXA POSTAL n. 34 �

� Rua Manoel L. de Andrade,14 •
� TELEfONE n. 155 .

"

=:
= •

i Orontesmaia, I
;. REPRESENTAÇÕES .1'
� 'DESPACHOS FERROVIARios E MARITIMOS - REDESPACHOS ;m

.

Je I·" EMBARQUES IHOTEt,>BECKER 111'iiiiiiiiiiiõ ��"111 �
,"

.. ". _'

•
Rua CeI. Emilio Jourdan Jaraguã do Sul I maJOr descoberta � SÃO FRANCISCO DO SUL",

.

Estado, de Sta. "Catharina, Brasil _
E�ã si�ado nó mclhm �o�o da cidad� Qua� �s-á Wpara-a �ulherm��������������
vis ã Estação Ierrea. Dispõe de óptimas accomoda- 1'11 FL'UXO llllX.'llX.'llAlcraiXtlXllXllXIlX1 lAIlAllAIlAIlX&l'XICIillXt1Ãl
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes. .. �lXIlXlctllXllXIlXIlXIlX.I IXIIXI�IXIIXIIXIIXIIXI�

Banhos quentes e frios. III SEDATINA III 00 . � iii, '!XI

HYGIENE - CONFORTO - PRESTEZA
'

(§j III
Linha

de, om���:ietrf�'tC.rlos Al��.�?OS raz.oavei
s. ll � �:���;;;s���: � I POD,ill·Dct·o.s�.

.

·Ele c·'t:r ,I C':· o" .s· IHJldebr.an�, A. Gomes, f uft�':::s '!:mC�I;.���s IIII! b � _

. II
S O II C I t a d o r . IIIII Emprega se com vanta- I1II iii '

s'
li)

provisionado pelo Tribunal de Apelação, registro n. 236, e devi- ge!f1 para combate� as til « U N· I VE R A L).\. III
damente �nscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção d.e III Flor�s Brancas, Cohca� III�. . r - III J

S. Catharína, com escrítorío em JARAGUÁ, onde paga os devi- Uterma�� Menstru e a . � li)
dos impostos de SOLICITADOR DE CAUSAS, oferece os ser- III." pOS O parto. III � para illuminar seu lar, sitio, fazenda, etc. III
viços compatíveis com sua profissão a quem deles precisar. IliE -poderoso calmante, e, 0000 lXIIXI

I Regulador por excelen (gi I OO� Funccionar seu radio, lXIIXI

eia.FLUXO·SEDATlNA'� C b t ...... .. I d" t I����r!I!'J���I!'JO��r!I!I�I!l��[!1iJ III pela . su� co�provada III arregar CI erlas ue aUlLoano.ve, r� 10, e c.·

TonifiqMe"!M� com
WI '1iiJ III

eficacia e receitada por

III INI Paulo Her.·ng· 11'1 a.maisdel0.00001edieos"
.

TRES '

L.:!. E:..J

III] FLUXO SEDATINA !",.[;ii CaixaPostal29 - Rua 15 de Novembro 808 liiiJ
.

encontra' se em toda ,li
MODELOS

"

� Blumenau - S�nta Catharina � W..............._::�����
� Tintas e vernizes ��* Materiaes I!]

� para pinturas em geral � ELIXiR DE NOGUEIRA

!i1 Tintas em bisnagas §l o rem.dto que tem depurado
L3 E:...J o s.ngue de tre. geraçõcsl

.. '. [;ji para
.artistas iJ Empregado com cxito n.l:

Broncbltes, tosses, [! � feride.

rouquidão, etc �i:l�IiiJ�iJ��iãJO�IiiJI;jr;;:�iiJ[;iiJ[.jji1iiJ
Custa a crer que haja:' quem

soffra, e durande muito 'fempo, -O W Id
·

M heas vezes, dessas molestías.quan- r. a emu·o azurec D
do possue á mão o meio certo e

rapido de tratar-sé usando o po- Med ico
pular Peitoral de Angicö Pelo
tense. Verdadeiro remedia das Consultorio e residencia : - Rua Marechal Deodoro
molesäas acima'
Usae-o, e vereia como por en- A d h d d' d

.

cante desaparecerão vasas Tos- ,Mlten e c amados a qualque hor.a o Ia ou a nOlle
ses, Bronchites, Resfriados e Rou
quidões, etc. As creanças tojnarn
de bom grado este xarope. E um

remedio tão bem preparado que
mesmo aberto o frasco, nunca

se estraga ou azeda, como suo

cede com outros xaropes.
A sua procura cada vez aug

menta mais devido ao povo ve

rificar que o remedio é eficacis
símo, De todos os pontos do
Brasil chegam attestados confir
mando a invejavel fama do Pei
toral de Angico Pelotense.
Licença N. 511 de 26 äe Mar·

ço de 1906 .

Deposito geral: Laboratório Pei
toral de Angico Pelotense

Pelotas, Rio O: do Sul

SEMPRE o MESMO I ., •

SEMPRE O MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRABar e BOIDboniére
"Catarinense"

55 ,"MA $;...... 'Wê8

,-

.....�-..

Saude 1 Força 1
Vigor?

Ißynamogonol
. Escritorio em, Jaraguá

.

.

U .
Hotel Jaraguá (antigo Hotel Wensersky

I
. Con�ultas: às quintas- feiras 'I -I'E' o fortificante dos 1 ...-.1.,

que se encontram FRA-
COS, :DEPAUPERA· Cure seu� males e poupe seu bom dinheiro
DOS, NEURASTENI-
COS e principalmente
para os convaiescen·
tes em geral.
Dynamogenol
E' o grande renova·
dor dos globulo<; ver'
melhos, Tomando tres
vidros dêsse maravi
lhoso prep?rado é re-
tornar á Jbventud!, é
criar Forças. Vig::;r
Fisico e Mmtal !
Gose o prazer de uma'
nova Juventude I
E' um produto dö

'1"Labotatorh
SIAN.

,

II Distrib,uidores': ' .•..

, •.�raujo Freitas &Cia. - Rio
pm;;W* MM_'-

II
.... , .. "" ',,"' ....... >' ,. .': ".. .

'

.. " .. ".. ..

DE JOSE' ALBUS

O preferido por todos IFermento
Grande e variedade de bebidas. Café artigos de

I
Produto de alta qualidade para DOCES,

conservas. Comestíveis de excelente paladar.
BOLOS, TORTAS e quaesquer

Pa Iace H ote I I ::::.�:!.,_,_.,_j!
�
Rua MarechalDeodoro,�I�.,"de M A R TIN S J A R U G A 11- E STRELA HOTEL

-

II,'; Grande sortiment�l!l de fazendas, sedas,Rua Barão do Rio Branco n. 62 II
.,

- - Proprietário: PAULO T: PO�ITO - -

II! artigos para inverno, brins, riscados de todos ITodos quartos de appartament.os, com agua QUARTOS SEM PENSA0 I {}
,corrente quente e fria '

d
- � .•

ESTAU r-ANTE no plano terreo � os pa roes e .eClQOs.
Elevador . Frigorifico . Casinha de l.a ordem M.

�tITelefone do Hotel, 1371 Telefone doRestauraníe,1420

I G·nnaReos N.l1"'mon4.·cl·OS

I�alas de amostras para os srs. via;antes A TODA HORA:. I'
I 'Ií>,;'�!\!, .nl � li

Canja - Camarão-Peixe - Bifes d ivel'sos - Frango de i1'
• _

.,
, AutomoveI na Estação we1ha - Ga!inha com petit pois - Macarão á itali_!ma- i

Q Compra e vende produtos colomais
FIlet de peIxe· Omlefte ' ChLt:'8sCO - Saladas dlvero �. _C U R I TV B A PARANA', BRASIL sas . Frios sorti�?s. .

I

I
Para suas comoras n.o �e esqueça da

1
r .

...
.

. :111�ç· 15 de Novembro, 24 .. FlorJanoPo�11 CASA MARLYiDr. ��:!�: Lobo p 'O· .m a,l a. MIl.nan nora. �B�I��I&»J»)I�I»»»»

Escrito�io e residencia em Joinvile U _ u H O t·e J -Cen· tr a I
Rua Abdon Batista No. 109 - Telefone 683

edeiros arsa

animais.

Propri(3tario: OSOAR MATTHIAS
BONS QUARTOS - -- BOA MEZA

ASSEIO - PROMPTIDÃO
PREÇOS MODICaS

co'mprando na

Pharttl3Cia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe d'e maior sortimento na praça e cfferece
seus artigos á preçQS vantajosos.

.

Dista 1 minuto da estação ferrea e da ag6ncia ,da
NUNCA EXISTIU

.

Auto·Viação Catharinen�e.

IGU�L !

I
Rua Cei. Emílio jourdan ... JaraguãA FarmáCia Cruz,

,1e Avaré, (S,Panta)
.

��N��RA= ����
an!

CL-:�I"A ""lRlI'TRGICA .1ras que nem 091411 lLL"1 '" " ',\\,I
conseguiu curar. II

Dna. Carolina Palhares, de 'joinvi!lp, curou CJm

1-UMA SÓ LATINHA, umaFERIDA DE 9 ANOS! Dr. RENATO CAMARA
Têm havido centenas de curas semelhantes ! I !
Adotada em muitos hospit,aes, casa:. de sallde e

.

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancàrà� nunca existiu, a não ser em suas

I
latinhas originais com o emblema simbólico acima.

"TI R 1\.
.. ,G·O �� .' Recusem, imitaçõe"s I. Exijam á verdadeira ,MINAN·

CORA em SMa latinha original.
,,,.,

� �;�r qu� é, O,!!?,�J���,! ," ,[. ,ç'ürn p�!��oRâ�� ���r�3����:i�RJCORA�Df�{Is.iíâ,riÔ .: João' O. Mueller Rua Marechal neodoro, I' '. '.. ..' de IOINVI�LE�" ': '.'-'!;
" '

:; :

........,,�WRM't=�§1if###àij@i�

Rua Marech,al Deodoro, 30 Jaraguá

E' á pomada aideal

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

do

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenças de senhoras,
(JIartos

Consultas á qualquer hora. no
"., 1 liospital 'ou no consultodo

:'I�lé:q,;�,::iJ':' l>:', '.-�' �:. �t '�'�..�
I'"

"

•
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j

Banco .Agrícola e Comercial.
Malriz:Blumenàu de Blumonau Filiaes: JainlJilie"
Rua 15 de fffJlI. U Iaraguá, Hamonia,
agencia em Mafra . CDrresp. nas maiores praç18 do País

Capital autorizado. . . . 3.0úO:OOO$OOO
Reservas ca.. . . . .. 600:000$000
Deposítos e saldes em C/C. 22.000:000$000

faz todas as operações bancarias no Pais, como cobranças, "

. descontos c caução de títulos de exportação e outras ope
rações de credito j passes para as principaes praças do País,

mediarite tâxas modicas

FILJAL jARAGUÁ'. Rua Cei Emílio Jourdan 0.115
Caixa Postal n. 65 - End. Telegr.: «CAIXA,

HORARIO: Das 10 ás 12 e das 131/2 ás 15,
Sabados: Das 9,00 ág 11,00 '

,Petrolina Miriancora
o Tonico capilar por exceiencia

Destina-se a manter uma higiene perfeit? do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evíta a QUÉDA DO� CABELOS e des·

troi a caspl, por mais rebelde que seja. E um

remedio soberano contra ,toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
Producto dos LABORATORI05 MINANCORA

Joinville.

ADVOGADO

Rua do Principe, 458. Joinville

Dr. Alcibíades Martins Fontes
ADVOGADO

Encarrega·se de todo e qualquer serviço rslativo
à sua profissão.

Atende 2S pessôas do_ interior, que ,des�j<lrem naturalisar
s�,. receb,er .

e obter. subvenço.esj compra e venda de titulos da
dlVld.a pubhca. Registro de ttt�los e diplomas, cobranças, serviços
g.erals, perante o S�premo Tribunal. Federal e tudo que se rela
cione com estabelecimentos d� Emlnp secundário ou superior
Corre�pondentés em todos os Estados do Brasil

TAXA'$
A) Plantas Vivas

Impor Expor
fação taçá"

, .

(por espeeie)

Correio do ?o'.:o --l( - 31 -- 5 - .. I9",H
============����

��_�ª,l'I· .!ii�t.ßl;rji.'l·· .l' 'Justiça do Trabalho 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÀ

Cemarus <-fe Jaragua cDiario Oficial> n. 109, de 1�5·!ll "'_ Pag. 9416/17 Tabela para cobrança da Taxa fitossanitaria,

Edital Decreto-Lei n. 3.265 . d� 12 de Maio de 1941 li que se refere o decrefo-Ieí n. 3.265, de 12

O Doutor Arac Pedro Ho. Cria a Taxa Filossanilaria ec'da ·utras providencias de Maio de 19�1

'eschl, Juiz de Dtrelto da O Presidente da RBpuQlic.a" usando (ja atrl-
Comarcs ríe Jarsgue Es buícäo que lhe contére o àrtigo 180 da Oonsutut
tado de .Santa Cats rtnn, çäo, decreta.-«
nf!. forma dp.. Ieí, etc. ,�rt. 1. - Fica criada a taxa IitollsB.citari!l, que
Faz saber aos que o pre- incidirá sobre. todos oe vsgetaís, e eS�8beíecímen n'ruutt:l"tlS

sente edital virem. jett - tos egdcola@ dt� muluplícação ou venda sujeites á 2 Fl<J!'estaÍa

HHi81H" pOS6� 1,11 d€de n: - fiscalização, tratamento cu qualquer medtda de 3 Olt·dillOSBS

Heia tiverem, que, na con I carater m08mlIliíario.
4 Oler+colas

fo-rmià1:lde (in disposto .

Art. 2.- Não !21ó?{à0 sujeitos ao pagamento da 5 Ornamenteís

no artigo 111 do decreto taxe f!tü€l88Ditaria:- 6 Text�is

u, 6 596 de 12 d,G de- a) Da vegetais ou partes de ve getats em trau- 7 MedicinE,is

zembro de 1940 e seu sito no terrítorío nacional; 8 Cerealíferas

Regulamento, designou b) as ínspeções e tratamentos feitos em ve- 9 Forragetras
es días . de sexta-letra, getals e partas de vegetais pertencentes a União, 10 Sacarlnas

Va, Sil. já abriu uma cCONTA DEPOSITO
pelas quatorze horas: fia Estados e Munlcípios ou que lhe forem destinados, 11 Tóxicas

POPULAR» no Banco Agrícola e' Comercial
"ala. das audleuclas do assim como 8. fiscalização em estabelecimentos 12 Odoriferas

de Blumenau ? Se ainda ä f
Edifício do Forum, ps ra agrícolas msnttdus pelo Poder Publico; B) Partes vivas de vege

n o o ez, procure I a realísação das audíen c) as pequenas quuntidades de vegetais tra- táis (por especte)
imediatamente nossa c5eçãG de Denosttos- ,'cia da Justíça do traba- zldas por passageiros em suas bagagens',

,
.

13 Bulbos
que vos dará prontamente todas as informa
ções déaejadas. I.I�O'

devendo quando te- d) os vegetais ou partes de vegetais, vivos n Alimentação

i nado naetonaí aquele dta ou secos, cultivados, produztdes ou fabricados em II) Plantio

I
realísarse a audlencla paises com es quaís o Br�Bí1 tenha assinado con- 14 Borbulhas

Além da conta cDepiJsÍto Popular" (De- no día anterior. Outro vênlo ou tratado e desde que haja prova de in 15 Estacas

posttos iniciais 8 partir de 20$000 subsequen- sim, faz saber que T.iB dêntlco tratamento em f9.vor de produtos brasileiros. 16 Tubérculos

tes a partle de 5$000. para a q�al do abo. conformidade das dispo Art. 3.- A taxa fHossanitaria será cobrada I) Alimentação
nados juros de 4�)/o el«: Q Banco Agri. ções respetiva de referi de acôrdo com fi tabela anexa, tomando se por ba- II) Plantio

cola e Comercial de BlumccBu mantêm ainda do regulamento, a!) SOL se a unidade, quando se tratar de plnntas vIvas �t J 7 Rigomaa

aB seguintes contas: ' Nl'y Fnuco, escrivão do o peso liquido, nos demais caso�, devendo 88 res 18 Sementes

C. C. C Á DISPosr Ã Ciyil da comarca, �s!ão pect�v8S !ffi;>ort.ancias ser recolhidas aos COrrêS fi) Frutlferas

C. C. C COM AVIS8 ?RÉVIO, conforme con- feltasto_das �8 8.trlb�lçoes pUbllC?,S lederB.!8 e imcorporada á receita geral b) Florestais

dições na caderneta 3 O %
das secletanss das Juntas da Umão. ,. c) Oleaginosas

DEPOSITOS POPULi\RES L1MITAQ.,OS 4;0 % de consilißção e Julga Art, 4.- A inspeção do material Oll e8tabe� d) Texteis
DEPOSITOS A PRAZO fIXO de 6 meses 4,5 010 mento 8 quem po ..tanto lecimento sujeito á cobrança da taxa fitoaBanitarÍa e) Orn,amentftis

DEP�SlfOS_ A PRAZO fIX.O �e !2 meses 5,0 % do trabalho. Fi: p8r� que só poderá ser exe�utada depois que o interessado f) OJE'rfcolas
Os JUfOS SilO pagos ou capltahzados semestralmente. ningoem possa alegrar apresentar l) recibo do respetivo pagamento, ou g) Medicinais

ignOi'áncia me.ndou pas- provar que possue dt:posito na Alfandega para h}. Forrsgeiras
sal' o prf'ßte edltl'li que satisfazê-la. ' i) Cerealíferas
será �fixado no lugar d.43 Art. 5.- As importaDcias correspondentes a '�) Alimentação $001 $OOi
costume e publicado De taxa fit06sanittH'ia serão recolhidas, por meio de II) Plantio $Oü5 $005
forma ,da Jei. Dado e guias fornecidas pela Divisão d� Defesa. Sanitaria· j) Toxicas $500 $100
passadG nesta cidade de Vegetal f3 suas dependenciss, as repartições arre· 19 Frutas carn088S $005 $002
Jaragua, aos dois dius cadadofas Da União, QUB ficarAo obrigados a for- 8) Bapanas, por cacho $10 $005 "

..,------ ea_' IlIJlliiiillfu!!illiilli_IIl!!liIllll&IIi.Õ do mez de maio do anú nec�r aos intereíiisado8 um recibo em duplicata. 20 Frutos secos $010 $005 ....:.:;...
de mil novecentos e qua· Art 6.- A s\Jnegação, a Jalta de pagamento C�)-P."""'rJ-e-B-s-e-ca-�-·-d-e-v-e-g-e-t'!'"'a�is-t---...p-·-----
rentae um. Eu Ney Fl'8D- ou recolhimento a nienos da taxa fit08sanitaria, 21 Condimentosas $010 1$000
co e?crivão" ß slJbscrevi. acarretarão ao infratüf a aplicação de uma multa 22 Medicinaes $001

Arno Pedro Hbeschl igual 8 importancia, devida ou Dão recolhida. 23 Forl'agell'as $00
Juiz tl.t'l Direitn Art. 7.- As infrações referidas no artigo an- 24 Industriais $001

terior serãü apuradas em virtude de denuncia de 25 Materiais não especifi-
particulares, representação de servid'lres publicós cados 1$000 1$000

De ordem do sr. Pre- ou procedimento EX-OFICIO da Divisão de Defesa 26 Conservas e frutos in

feito Municipal torno pu- Sanitaria Vegetal e suas depend�ncia8, obedecen; dustriallzados

blico que· durante o cor-
do na Instrução, endr:mento A desisäo do. respeti 27 Farinhas, pós, grãos par

rente mês de Maio, ar-
vo processo, o disposto no Capi!u!o IX do .,Ragu· tidos. fa!'eloe. trlitfments, etc

I $002 $001

recada-se na Tesouraria
lamento aprovado pelo decreto -

D. 24.114, de 12 D) Estabelecimentos·

I d P f· M
de abril de 1934. '

. agricolas
a re ettura unidpal Art. 8.- A multa de que trata o Art 6, desfê (por itíspeção anual cada um)

I de Jar"guâ e 'na Inten· decreto-lei será imposta pelo diretor ou pelos che. 28 De multiplicação ou ven·

dencia de Hánsa a TAXA fes de seção e de postos da D1visão de Defesa 58- da de vegetnif:i ou part�s
DE FISCALlSAÇÃO E nitada VegetaJ de cujas decl�õe@ caberá recurso de vegetais

SERVIÇOS DIVEDSOS para o Diretor Geral do Dep'artamento Nacional 29 De. plantas vivas ou su�
" da produção Vegetnl. pa.rtes, cujos produtos se

(iLUMINAÇÃO PU-
.

Art. 9.- Este decreto-lei entrará em vigor a destinam a exoortação, in.
_____-.

- BLICA). partir de 1. je julho de 1Y4t, revogados 85 dis- elusive &. fiscalisação da

. .
l'Tão satisfazendo o pa- pGsisões. em contrario. colheita ,5$000

II P th Pt f 'd Rio de Janeiro. 12, de màio de 1941, 120. (l8 ���;r:=!'-=="'!':";=="F.'7==:;=I·----I=--.....·��;;';O

� InaSlO, ar anon aranaonSB �.����OO_;�l��i;�in�emS�: lndependencia e 5�. da �;��;!caÍlar.lYas fJ' ru:�:��:nt;tossanitaria
.

I'
JeIto a multa oe 20;' so-

IS' fi) Plantas vivas (por pés

,(so.b Inspeção fad.eral p.ermanente) .
b�e a referida taxa ""iO

Fernando Costa e eSOécime)

O t O L A b I r':"ld
.. A de Souza Costa b) Parte:!! agâmJcas (por

Ire �r : r. UlZ OI a \....Ci eran
. primeiro mês, sendo en�

.
,

mês fl kilos)
.

Rua Com. Araujo n, 176 - CURITIBA - �ranált�o. feita a cobrança JU' C d·t M t Pd· I c) Sementes (por mês e

Estã? e_m ,pleno fu.neiollamentd às aulas de I dtcl�Imente:. .

re I O U U'Q 're Ia
·

kg. ou fração)

admlssao a la. sene do Curso Fundamental I
Tt:sour�n.a da Prefet-

. . fUND�DO NO ANNO DE. 191.4
,.

ten�s r�b:��:i:aes8::�f��)
, I tura MUniCipal de Jara- Malar emalS acredItado Clube de Sorteios do Estado e) Pertes agâmlcas (por

Nos mezes de Dez�mbro e Janeiro ao aulas deste

I' guá,
2 de Maio de 1941 FLORIANOPOLIS mês e quiio)

curso sao GRATUITAS. E F. lI: T'
•

. . v osger.au, 1 esOarelrO fi V' d d O P 3
f) Sementes descenden

Faculdade de Comercia do Paraná"
ua Iscon e e uro reto, 1 tee (por mês e quilo)

(ESCOLA REMINOTON) ,

I
Edlti:'l" Resultaóo do 396. Sorteio, realizado em 19 de Maio de 1941 Dl Escolha

Fiscalisada pelo Governo federal _ mposfn Je!rllOrlal CADERNETA N. 17,381 a) Plantas vivas (por pé)

CURSOS:
, ,Propedeutico, Perito Contador e Au. De ordem ao s:-r· Co-

b) Portes vIva.s ou secas

xiliar :Ie comércio. _ Internato e Externato'11et?r. torno pubhco que i>remios em mercadorias noya!or de 6:250$080 'fr�ç;:)getafs (por kg. ou .

, no decorrer do pr""sent Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no valor
�

, .... -e
de seis contos � duzentos c;incoent;l mil reis (6:250$000), a: caderneta 32 Pulverização

l mes de Maio, arrecada- n. 17.381 pertencente ao prestamista Arl e Maria de Lourdes, re- 8) Planhis vivas (por pé)

Dr PauloMd·· se nesta Coletoria, o im- sindentes em Flofianopolis. ,b) Partes vivas ou se,clls
. e elros posto acima, relativo ao BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS�o VALOR DE RS. 30$àoo de vegetais(por kg.ou fraçäu)

I' semestre do exercicio J.4732-Persilha di! Luz, Imbituba 33 FumigaçãO
.

5�33-francisco Osorio Pires, Corrego Grande a) Plantas vivas(decm.3)
10776-Emil Regusi, Indaial b) Ptl.rtes vivas ou' secas
18405-Adele Pointoppe, Joinville '

d t
.

d )
3414-;-Arím Rodolfo e Clarincla Masserino, Sorocaba

e vege alS por (acm. 3

'4581:":'Laercio e Juarez do Amarar, Joiriville· -'e) Vasilhams8
13052-Acelino Camilo dos Santos Fpolis. 34 Imerssão
5311-:-Joí).o dé\. Rosa, Lages .al Plantas nivas (por pé)
9035-Benta Maria Dias e Cia., Galera )..l4178-Ernesto Jaques de Oliveira, Palniital

b Partes VIvas ou secas

NO VALOR DE RS. 20.000
de vegetais (por kg. ou fra·
ção :,

35 Destruiç�o, ou incinera
çäo

a) Plantas vivas, (por pé)· $020 - $010 1$000-
b) Partes vivas ou SeC8tl

de vegetais (por kg. ou fra·
cjã'o)

$100 $010
$050 $010
$050 $010.'
$100 $010
$200 $100
$010 $OlC
$005 $005
$100' $010
$100 $010
$200 $100
$200 $20
$100 $050

Mini..
ma

1$000

"

.,

"

"

"

"

,..

"

".

$020
$200
1$000
$100

isento
. $020
1$000
$100

$002
$050
$100

$001
$010
$050,

$100 $010
$050
$001
$050

.

$200
$100
$(HO
$010

"

"

"

$500
$200
$050
$020

Edital

$001 $001

$200 $150

$020 $020

\!(100 $010

$200 .$050

2$000 1$000

2$000 1$00
2$000 1$000

$100 $050

, ,

$200 $050

$001

1$000
".

"

"

"

II

•. ,

"

.,.

fi.

.,

"

.,

. "

! ,

"

"

"

!I

"

"

••

"

5$000

$lOO

$.Ó50.
$500

t059

$150

$050

1$000
.

...

1$000

1$000

,1$000

1$000

1$000

1$00()

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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apresén,iad. a super produção da Fimi Sporl Intitulada:

I ...:... ATENÇAo: _

1"n" e:'· " u, ri. '. C71RRET de BfllLE ..

.

� ::-e�!;io����it:�':;�' �e d:��:=�
I .

.

com. Harry Ba_ur, Marie Bell interpretando <?hristine e françoise Rosay' I cA' QUEIMA RO,�PA:t r->
. ,

. Acornpanha; . Complemento Nacional e ,Ufa Jornal com Ralf Bellami
�.,.,.,!,••�!.!.,.,.,.,.,.,.,!",.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.'.l.'.l.'.'.'.=«��.'.�.'.'.'.'.'.'.'.'.'_'���.'.'''''.t".I_'.'.'.'b'bi.i.'''''.�.'''.'''''.l., •••t.'.'.'.''-i'.''

N t"" d BI ação conjunta contra 08 eine Buhr I'C· I I J4
•

{O� leIaS (J umonau aborígenes, não se enten.
.,

Orr"lO O/t.OO O díàm. E no entanto Peters cCARNET de BAILEII- '" ",
Os· I e Knoblauc possuíam fi- Com Harry Baur, Marie

ve bos educa- Noticias de Rio do Sul lhos e filhas, mas nem Bell. lnterpretando Christi-
dores E'cos da Exposição isso servirá para eles na e Erançoiss Rosay.

'Entre os anos de 1900 Agro-Industrial restarem relsções.naque. LEGENDA: Aos 36 a'

191{, 08 Padres Francís- le legar ond-e o morador nos Cht istina enviuvou. EI
canoa praticaram ums

Um produto que relem maís proxlmo era Ern.es. la possue recursos de so

obra de cultura e cívílí-} bra uma historia to PradeJ, dístante dali a bra para uma vida . isenta
saQã9, em toda a zona. fnteeessante.. . maís de 50 kilcmetros ! de preocupações materiais,
Fora DOS tempos em que Um doa produtos due Pouso Redondo era o Mas não sabe que fazer da
existia o graúde sertão maís preocupou a aten- logar mals perigoso da liberdade bruscamente ad
eatarínense, quando' os ção de todos que tiveram picada que ligava Blume- quirida. O marido' que ela
selvlcolas dominavam to. a felicidade de visitar a nau á Curítybanos l admirava, embora não lhe
da aquela graúde região. Ex,posição AgroIndustrí. Os assassinatos ali tivesse amor, era' uma des Milb"res

, de pessôasOs governos não po- aí desta cidade,foi aque .. eram constantes, porque sas ereaturas que' evitava d e b e
í

s ,

díam, Daquela êPOC8, de. le colossal pé de eípím, OB selvícolas não respeí- amisades, Levara uma vida �:��?:3e.:'
Jender asmoradore s, Dem que pesava 53, kllos e tavam nínguem, vasia e monotona, isolada mesmo as que são "magras de nasceu-

D ça", ficam maravilhadas com este novotão pOUCO' OB .víajentes, ainda medindo 2.4metros, Uma das cousas que de tudo por longo ternpo. processo de readquirir rapidamente ov

A
'

t d peso normal. É commum observar-se o
.porque a policia do Es- A expositora desse, aíptm, muito apressou & colonl pos a mar e o esposo augmento de 7 a 10 kilos num mez e de

'ado era pequena, e de- o qual. demonstra Ei fero sacão do Río do Sul foi sente necessidade de ocu 2 kllos por semana,

Y
d I

o

P ,Vikelp, o 'novo concentrado de míne-pois não tinham 'gente ttlídade de nosso solo é 8 iniciativa do Governa. par-se e a guma coisa. en raes, íodo-vitamíníco, extrabido do mar,
á

.

d S B iajar
-

Ih" ataca directamente as causas da magre-propna a para um tBI a t.: ra. erta Peters, de dor Coronel Vídal RamoB, sa em via ,mas nao ..
za e do esgotamento, augrnentando o

Serviço, que era feito 45 8T.10S de idade e regi- no ano 1913. agrada vagar atôa .pelo ����rrtr dois modos em um só processo

através de matas terrítí dente em Pouso Radon- Esse chefe de �Btado mundo, Quer ter um obje Primeiro, suas grandes reservas .de
CB8, do. Seu pae, Augusto Pe- mand rvu, por veríss ve tive certo, Principia ras- 'mineraes facilmente assimilaveisnutrem

LA v v J. "'� as glandulas pfoductoras do sueco gas·Então E'rarn chamados ters o cusado pioneiro, e Z08, f.orçB de policia afim gando os papeis que a li tricu necessario para digerir gorduras e
e d N d amIdos, factores do peso na alimentação.para' prestar seus servi luu-ßÍonarl0 a posentado de defender os morado· garn ao pas:.a 00 o ecor· Segundo, o IODO NATURAL contido em

h h
� R I,' -

d T I b 're'" de�ta ta'róf" e'ncontra Vikelp nutre e regula as glandulas in·ÇOIil « umanos» OB COD. e (la �eplHilçao os e e· f€él CCI}tra c� ugrüs e • - ,_ ",. ternas que controlam o membolismo _

cimen,tos rb U g r e i r o alt

I g.!'iifo&, pois, fora guarda- aindf�, pOl' tre8 vezes, um "carnet" ide baile no processo p_elo qual os alimeut'!s digeri·
I t

.. dos se convertem em carnes flJas e DO-

MartInho, José Verisslmo" Imh.a naquela. perigos8 ala;_'gar a picada, para qua cons avam �anos no vas [orças e energias. Além disso, Vikelp
H h 1· S

. contém a dóse diaria de lerro, 'lúlm, e

� fi, Castanhei"a, Ro- região', onde ch€'gari� no que üB tropBlK'OG pudes mes ma!!cu mos, eu prl Dhosuhato de ealeio, bem cOmO da im.

drJgues, Nicolau e Anto.. 8,no de 1892.. Conta 90 ,sem enCher!lllf os nos�ós meiro baile! Tinha então ·portàote vitamina B, de que camC(l e Elixit Depurativo It Tonico
=

6' ol'gallismo.nio Bento. anos' de idade e ain.da h'mãos das selvas, qUill!' I anos. Tres comprimidos de Vikel[J contêm As dor�s desappare.
Perigosissimas'er<>,m ,8". trabBlhll na .lavouro,. d'" '''tra <'tl"'''' f.\mbol>:cad""l. 8eria interessante saber mais [erro e cobre do que 1/2 kilo de Cem e sua s['ude seráu _"' <O" v -. ., v,.... ., "''' espinafre ou 31/2 kilos de tomates f"es-

estradas de Pouso Radon- Bel:'ta, desde menina Achando, sc JOa, mJ.que. depois de vinte anos'o des, cos; mais caldo do que G O'IOS: UH!iS perfeiti.l !
d A t• h' 1 <T d phosphpm do que 680 gr:a.Dlmas :Ue ca· 'Ie' •

P0, r&fBQguà, Limeira, dedicGu S€:!; tiOS rudes trv.· Ie tempo, c.readü {) Ser· mo que aVIam eva o' nouras e mai� IODO NA'llJRAL ao que a:..SSenCI3 assos
Barro Bra�lco, Santa Isa balhüs da lavoura, e quan viço de Pacificação dos A idéia cria vullo 110 ce· '26 kilos del��O�'ATORIOS Purifica o sangue e
bel, Esteves Juoior e ou do Beu velho pae lutava l,.radias o re1erído gover· rebrc de Chdstina e, afim ASSOC:IA[}OS DO BRASIL, tIDA. f tTt .1

'

t
.

cl d t' f(, Pauiino Ferna,ndes;49. Rio
' ar·1 ica.

ros onde os üldio8 ia- contra 11 iurin dos bqgres, nador ffi1:ll1dou tambem e In euar,se o eS.mo Senhoras! Tomemziem suas terríveis incur- eia IHJOI:nlW,nhavliJ, o em prohibir q!10 (iS cbugl'("i· dos mesmos pôe se a ca-
1'/ •. �t"��� � fff� s.eu sangue f o r t e e

sões.. �lH18 viageas por aquelas, rclS» Martinho e Rüdl'Í- minha de conseguirlhes os !.A/Y..��2&'f1.u�� n1&w. LW'"
pUlO, e seus filhosPouca escolas, haviam matas então t�rrmC8S do

I gUßa
fízefi:sem as habitu respetivos endereços, Quan· ���� serão saudaveis !

naquela data. Trate.düs i'amoBo Pouso Redondo! ses chaci�aa. . to no resultado final que A' venda em todAS as Dro-
.

Instruções
com gumde crueldade, I Pbtel.'5 ViVB nsduele As UltiU.HHl «batidusll resulta em desilusões, nOi> Pharmacia de Plantão garias e farmacias Oonclusão da la. pago
OS selvicolas, dlmmte IJogar ha mais de 60 anos l neste municinií_" foram será apresentado no desen ,E' UM PRODUTO DO L.6.- 6

-

algarismos por outro
I r

I d t f'l Esbrá de plEmtão amamaid de dois seculüs, e durante 30 sol'reu 8S feitas no snu (I,('J 1910, pOl' ro ar es e super I m, na BORATORIO SIA.N. de 4;
Ilj�guem a,e atrevia a ca I maioreg perseguições de I Martinho e AntiJ.i1Ío Beno tél.a de.ste.OINE nos dias nhã a Pharm,lcia Central Di�t. Araujo Preitas& C. - Rio d • O candidato qut' nãommha!' em taes estradas nossos irmãos das selvas, to, tendo sido estemOi"to aCIma mdlcados. soubl.':r lêr, tscrder e con··
que eram 6penus tranSi-, visto que ali haviam ape· ,na cabeceira do rio daa

D
..

d· 8 d J h tàr correntemente não ted
tauns pelos tropeiros que Das dois moradore'"a ele l Pombas pelos bugres e �11E.:3E::::3E:::3E"fiF""Z'E:iI�1 omlDgo la e un o ingresso n,lS E'3cDl3�,;
cavalgavam seus muares. I e Leopoldo Knobl:mch.1 tambem' morto, no mes-Il Sangue - Sangue· Sangue � e - é condição essencial
Ate 1904, ainda em mui-j E residindo ambos a um8. mo logal"; Castanheiro, III SANGUENOL 51'Gra'nde rl:esta popu.ar que o candidato tenha
tOB desses oa,minhos nãu I distancia de 50 metros,' que acomptl.nhava Marti- j ,

' .1.1 JI �audé perfeita;trafegavam os vehiculcB .. ainda e�8m inimigos fi- nho. III lai' '" f "o candidato deverá
E levando o conÍorio I <lagos E esta, pois, uma A grande raiz de aipim I !D na Igreja de S5ma. Trlod. Jaraguá, 84. tmzH, no dia do exame

religioso a toda essß. re hiBtorl� ,interessante: _du de Berta Petere motiva III (Formula all�mã) I�'I A's 9 horas da manhã missa. Em seguida vestibular, um lápis preto
gUlo inhos,pita, os padtesl88 famIIH:lB que poderIam uma longa narra t i va, . . . ii,,, f

I

l-:,
. não serâ permitido o

Franciscanos, viajando, reunir pare. fuzer uma grande tambem... III Umco fortificante nomul!-111 fera lugar a ,esta popular, ..que cons�ara de.
uso de borracha;

apenas sos arrisoav' m I do com 8 elementos tO�I- Churrasco 3ebldas Doces Rifas Tombolas Ti· g o os I'ndices minimos
"

ti

III cos: Phospboro, CaIeIO, II'
.

, I " I

SUßS VIdas preciosas, Ha-

H t I J
'

A' �
. Arseniato, Vanadato, etc. II ro ao alvo, de de altura e :peso, em re·

ja vista ae;; Frei �uchard O e II aragua\.\. VBn a
uma esp�n 1'11 Com.

o seu uso �o fim de

III ,Será abrilhantado pelo Jazz Band Brasil laç.ão á idade, são os se·
pua, no Trombudo, tive. " . ". garda hro 20 dias. nota-se o '

"' gumt"s :
,

ra O seu animal morto
'

80 alvo pou II
1, - Levantamento.geral

III'
TODOS A fESTA DE 8 DE JUNHO 16 all0s - ln' 52' " 43 kgs.,

'

, das forças e volta Imme-, _

". ",p�r uma flexa dos abo- Proprielario : Angelo BeneUa co usada, duas maquinas diata do appetite. I· Jose Panstcln, PreSidente, 17 �nos ' Im,5� . �6 �gs,IJgenes! de costura marcas «Pfaib II .2. - D esapparec}mento III1 . E paca exame, pnmelfOS
E la e8ta�llm, naquela Boa mesa, Completo ser· e «Singer» duas bicicle- por completo doas dores de

,
' .

dias do mês de Setembro,
zona desconheoida os viço de restaurant Chur- tas usadas, �ncontram' se á II' �is��a, Insomnla e nervo'lll! SA Pernambuco Powder Factory .Inspcç�o de saúde:' será
saudosos j Pad�es Roge- rascada todos os sabbados á venda na resid,encia de 'III 3, - �ombate radical da

"II' FABtJ<ICA DE POLVORA 'DE JARAOUA' feIta termmado o e.xame.rio e Gabriell Ja faleci-, I depressao, nervosa e do

I
f\. ,

"

,. I L0cal do exame. na Es
dos, bem como 08 Padres e domingos. Bons qllartos. Relnoldo Rau

II
emmagreclmento de amhos

'III
. '- .. . cola, o nos Estados onde

Jac{jb Buchard e outros oa sexos
I AVIsa que fIca dete:rmmadarnente proIbida a I não houver Escola será fei-, " 4 - Augmento de peso h

'

t d
'

' ,I dabnegódos de uma cru- OnGANI/MO �.I"GO II va�iando de 1 a 3 kilos 1IIIpessoas est.ran �s a en r� a·em suas prop�l�ua es to na Copitania do pôrt�.,Z8da p'tamente gloriosa! ,.
OSANOUENOL é uma 'Isem espeCial hcenç�, nao se, responsablhsando Local�ainspeçãodesau-Foram eles 08 fundadores m�·LKA Lt I' 11 n n �" III grande descoberta scienti·111 pelo que acontecer a quem deIxar de observar o de: na Esco�a, e nos Esta-

das Escola Po�oohi8es � n lU U
III

ca, - opinião d.o Dr. Ma- III presente aviso, ,dOS onde nao houver E�-de Lages, Cuntybanos

I'
noel Soares de Castro

.
cola dependerà de prOVl'

e Canoil,lhas.
RESULTADOS SURPREENDENTES. COM POUCOS VIDROS.

jaraguá, 24 de maIO de 1941 dência do :::::apitão do Por-
Noste cidade ainda vive

NAS ANEMIAS. DOENÇAS DO PEITO. FRAQUEZA. '

: to.
um desses pioneiros da fALTA DE MEMÓl1lA, GRAVIDEZ, DESCALClfICAÇAo,

Adoptadoofficialmente
- - ..

.' ,"

-- � E'poca da matricula: So
elvHiB8�1l0, que e o Pa· CANSAÇO GERAL, CRESCIMENTO, DENTiÇÃO

no EXf!rcito Pelles Silvestres (Wildfelle) I hf.lVerá uma época de. ma-dre FreL Bedn O. F. M, ELIXIR "914"!" , tncula, em 15 de JaneIro .

. Eduo�dor por exceleu- r-�o CURTUME - jARAOUA Compra·se qual-! Os cilndirtatos quando
CIa, a.mlg(l das. crsaDQfls S

-

d d d At- d 'J á Com O. seu uso, nota,se em. quer· qu::mtidade, Cc.uros secos, de Lontra, Gato � chan:a��s ;par� exa�e de
e aindtl bemteltor, eBse oele a e e Ira ores arag':l poucos dIas:

, M."'" t I, o" ,L" �. D
.

'

,
, 'i:l.:!mlssao e mspeçao de-

verdadeiro apostolo oe

I
.... 1. - O sangue limpo, de im· do ,ato, I\ll.hílo, e. "rgi:ltos, p,Ecomendo pre�ar I saúde, devt!rão traze. rccur.

Deus, e €) (-Itual Direto!' Programa dos festejOs de �It'o-Rel, no dia pllrezas..e bem esta.r geral. OS Couros para secar na sombra, para dar maIOr sos para permanecer em
d 1 P 1-,. 1 S- I de Junho. 2. - Desappareclmento de es- I OS L ti" m 't r � I r FI' 1"

,li Eseu a.
.

anCuIa �o
.

, pinhas, Eczemas, Erupções, Pu- va or aos mesm , _o� arga .05 Ctve e. cl a -

�H1anopo 15 as � Uí:lS pr?-José, lOctiJ�BadfJ, !lO ba�r I As 9 horas desfile runcul�s, Coceiras, ft'lidas bra· gum mmlma de 22 Cmt.
, p�Ias cus!a.s ,durante tres

lO da Glúfm, no GarCIa., 91/2 inicio do tiw vas, Boba, etc. ,Cferf,�c e pi"ÇOS No CURTUJ\'11-.: jARAOU 1\.. de dIas no mlmmo e para re-
H .. , 'd'"

""
- . ,3 - Des2pparecrmento cem " .�" � •. ., H L. "" "

, d' ,(,�e 1� de H.eu O�;). " J2" Pl'oclámflçao do no�o �el pleto de RHEUMATlSMO do-I
,

.

� h
. �I'eSS�ff:m as su:!s mEra las�

nll�stlco fOI e1t� mUlto rum- ,,121/2 " almoço de confraternlsaçao res nos ossos e dôres de cabeça. Arnoldo L. à:JC mltt fmdo;:. os '!lesmos, � os
prlmentHdo pelas Profes, "15,, domingueira 4, � Desapparecimcnío -ó.HS que com.tgwrarn rnatncu·'
soras e seue alunos" 21 baile social mun:festações syphiIilica!t e de

S' t &'. cl" I'.» d
.

J h Ia para 1942, sedio chama·'
Felicit"ações sincer,as 'I O festel:o',,� ,

- 'b','Ih' j''; I J"z do CI'rcll"o todo� .�s mcommodos de fllndo ex a,.,.elra Ia ../I e UD o dos em Janeiro àêsst' �mo
.
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'. "
s - serao a "o an auo� p� o ii SyphllIbco, . ,

,.
'

t;

I

envwm(,s ao v(;lho edu Operano de JomvIlle, 5, � O �pparelho gastro.intes-IG ai de "esta popular
so devendo _.e

. aDresEnt�rcadCf,' A diretoria tinal perfe o, pois o -ELIXIR r 1 .I. na Escola, no d�a que for
914. não itataca o estomago e

'

marcado em Circular quenão conteI1� iodureto
. :..:iIe S Al!Il"Iltotll!'Ql·O Retor".·da lhe selá dirigida diretamen-E' o U;lICO DepuratIvo que

I
U s liUà aa.. . A •

tem att�stados dos Hospihes, .

te para a sua r�SI�encJ�.de espec_ialistas .�.o.s Olhos e da

I'
Missa sokne, cantada pejos canJores de Cam-

�

Nenhum c,andldato 1,lca·
Dyspepsla Syphlllhca , pinas. Em seguida terá lugar a fegta popular, que ra morando na Escola.

Vidros duplos t ..
'

d . L iJ- Ch � B"'b°ct '-' O nem durante o tempo de
, . , c�ns :;t.a e, e. ao, ,urra"co, -- I a�, oces, exame f'. nem agußrdenteJa se encontrnip !l v�nda con-! Rifas Tornbolas etc. It' ,I'tendo o dobro d<? liqUIdo e

CU�-I" m� rtC� a.
. ,

tando meno,S 20 p/o que dois TODOS A FESTA DE "13 DE JUNHO I V'I,(9��no da S�lva Ma�a,
vidros peq11enos ' Capttao da Corveta- Comandan

MAGROS DE
NASCENÇA
PODEMAGORA
OßTER 2Ks.
,NUMA
SEMANA

Era uma vez .. ,

A historia que eu ouvi certa vez distraida.
.

Ja pertence aos sem-fins do passado distante.
Igual em toda parte: um amceio. .. uma vida
Que se desdobra e cria outras vidas... Instante

Felis mas que não du?·a.· Ext?'emo anceio .. :
Lida ...

Um desejo que inspira; um lenço drapeJant�
E depois, não sei bem, mas penso que, d partida
Não ha quem não vislumbre uma incertesa adiante ...

Como se em nós, mau grado a luz, amoitecesse.:
,

Como se em nós mais nunca uma ilusão qualquer '

Chegasse a resumir o amor de �tma muiher', ..

Como se o coração, no peito, emudecesse
E alguern nôs segredasse:- "Extranha incensatezl
Essa de não sabe?' que a uida.: Era urna vez...

GIL VAZ

í Annioersarios

I' Dia 29 aniversariou o

sr. Luiz Satler.

I
Trancorre hoje o natali

cio do sr. Lindolfo Mabba,

I Visitantes
I

Esteve esta semana em

nossa cidade: o Sr, Abe

IlardoGomes, advogado em

( Joinville.
! Rêgressou do Ri� de':Ja
I neiro o nosso dirdor Ho-

l norato Tomelin, que ali
fôra li serviço desta folha.

f

Sociedade de Atiradores Jaraguá

Reumatismo
Dores

nas 'juntas?
ESSENCIA

PASSOS
A SIF!LIS t:'az graves

consequencias
Previm-i-se tomando alguns
vidros da maravilhosa

Essencia Passos

Cachorros
I"
.. Levamos ao conhecimento de nossos associados

pO leiaiS que no dia 2 de junho, as 15 horas terá lugar uma

de püta" faça en- Assembléa Geral� on�e alem de outros assll':ltos a se
,

. I rem tratados sera deliberado sobre a remmcla do p'e-
contr,am-se na resl-1 sidente e con!>l!quente eleição 90 substituto.

'

denclo ,de I Jaruguá, 21 de maio de 1941
t-=<EINOLDO RAU I A di?'''itoria
--

Vou tomar o onibus,
que segue p'ra Blumenau.
Levo sabonete da PE-JAS,

p'ra agradar a «Frau».
(Marcas Ousai, Margot e

Pejas)
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Virgem Especialidade
de WETZEL & elA. J01�,jVlLLE
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