
Peaapolls, 28 O "Locke
ed", sob. o comando 'dó'
capitão Nero Moura, des
ceu nesta cidade ao meio
dia e meio para reabaste
cimento.
A,s 14 horas e 50 mi

nutos o "Lockeed" 05 par
tiu desta cidade sob calo
rosas aclamações.

Oorumbà', 28 - O "Lo
ckeed" 05, pilotado pelo ca

pitão Nero Moura e que
conduz o Presidente Getulio
Vargas, acaba de deoer
nesta cidade.

La Paz, 28 - O gover
no boliviano, aproveitando
a oportunidade da visita
do Presidente Getulio Var
gas, que percorrerá cerca

de 70 quilometros deste
territorio, convidou s. exs.

a visitar esta capital.

la Paz, 30 - Comuni
cam de Porto Luarez que
penetraram no território
boliviano as comitivas bó
liviana e brasileira, seguin
do para a Ponta Rieles.
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: . Gommbá,Rßl (Ag, Nac) - 'O'1general Enrique Penaranda, presidente d1 Bolivh, enviou ao presidente Getulio Vargls o ,seguinte telegrama: cAo chegar V. Excia·
ao territorio holi�íano. 'honro me expressar-Ihe em nome do �overno e povo, a rrnis calorosa e cordial saudação pela visita do grande americano, a -qual servirá para refor..

,

çar ainda mais iOS estreitos laços de amizade que unem as -duas pratrias c assim o compreendeu o meu povo que deseja á . V. Excia. uma feliz estada no territöi ia. Te-
r 'n}t<? 'o, 'pr;��.�J �e comunicar-lhe .ainda q�e, pór decreto, V. Excia. foi declarado o mais ilustre hóspede da

.

Bolívia. '(a) General Penaranda».,
,

Rio, 23' ., CIO' Pré�id�'r1te Brasileira será considerado relêvo que grangeár� á fren- inalterável que revela uma I nas reclamando para si o' curiosidade muito �à q�e IGetulio Vargas partiu ho-
. hôspede d e honra daquela te da maior notêneia sul- conciência forte P. tranqui- que a ninguem recusa, - as íortes personalidadés

je' para Corumbä, inician pais amigo. .

. americana, traços lumine ia. fal� das aspirações e o direito de governar se despertam em tôrno de si,
,
do sua' anunclada viagem A figtlTa do nosso éxcel- sos, de irradiante projeção pendores' dum pais novo, por si,mesmo. quiseram ouvir, no 'Presi
4 região central brasileira, so Presidente, aliäs, vem. no tumultuoso momento sem ambições que as de- Mão hã muito, iomalís- dente brasileiro, o singul�rI durante a qualIarâ ,igual nestas últimos ternpos, internacional. e a SJa voz, ,limitações de suas frontel- tas eminentes da nobre estadista que schära a rea

mente, uma vis'ita 'á Repu- .acresceutando 1}0 antigo ouvida no timbre sereno e ras não comportem e ape- Repübllca Argentina, nessa lidade nacional e que con
blica do Paraguai.

'
'
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Berlim, 3J, (T. O. ag.
.

alemã) - Com os na

vios afundados pelos
submarimos alemães on-

tem,ascendem a 1.405.000 , _

toneladas o total afun- ---.,..------,-----

dado nos ultimos dias,
na luta que se trava no
Atlantico.

Tito Schipa e Catarina Borato, em Floriano. Chega hoje em Santos

polis ,ocAlmirante Saldanha'
O «Almirante Saldanha'

que deixou Porto Seguro
a ·18 de julho ultimo, CDm
destino a Santos. navegou
em exelentes condições,
devendo chegar hoje áque
Je. porto paulista. Em San·
tos permaceri treis dias,
rumando 8 seguir para

Sedas das maislUn- florianopolis.
.

. das Plldro_ ""',-.. _

Dagenl, recebeu e ofere. ;
.

ce a CASA MARLY. Nasceu a primeln fi �

Ihinba do ca'.1 dr.
Lutero Varga.

Rio. SI. - Nasceu ho
je no Hospit.1 AJemio nes'
ta capital a filhinha. prim�

'.

genita do casal dr. Lutero
,

Vargas. . neUn"... o' pr i�
den�"Getulio Varga,s.

o ,Exercito e' as coaneDloraçõesl
de séte de seteanbro i

. - I

des do Exercito aquarte
lad, s nos Estad as torne
rão parle nesse grande
destile, estando sendo pl e

paradas acomc dações no
antigo edificio da escola
de estado Maior e nos es

tabelecimentos ·'Malet". U
ma grande delegação da
Escola Militar da Republi
ce do Paraguai, constituída
de 23 oficiais e 1 t7 cadetes
e um conjunto musical'ltomará parta no referido
desfile.

JJnde!'etg I

\ l

Rio, - As autoridades
militares já estão organi
sando o programa das co
memorações a serem rea

Iisadas em 7 de setembro
vindouro, as quais se re

vestirão de grande s. leni'
dades. Tropas de Exercito

Assunção, 28 - O go· Marinha, Corpo, de Bom.
vêrno paraguaio tomou to' beiros e Policia Militar,das as .providel!cias para desta cap-ital e de varies
que seja condlgn�mente í. stados, tomarão parta na

rectp�lOnada a. �als alta, grande parada militar quea�tortdade bras.deua. o pre- se realisará na praça da
sidente Getulia Vargae, Republica. Varias unida.
que numa prova de amtza .

'de sul-americana, distingue
-------------'-----------

o Paragucí com a sua visi
ta ..

,
Nesta hora. que parece � Berlim, 31 rr ..0. agen- movimento de retirada das �xercitos russos derrotados

assinalar á paisagun" U,{J cia.,aleQlJi) '.--. ..,Duz';mf.ös, e- trwa� .1".,JSS'as. 4tt:e >cö�tf.; 'ila· ;u�rà'n�)- :as,;f�s �
guinolenta; �o, 'mundo, o setenta' auto-caminhões, và nua paral'izàdo.' mães penetraram prornn-
declínio crepuscular da ve· rios tamques, 7 baterias e

.

. damente nas linhas inimi-
lha civilização, é IicHo nos 3 outras pl;!ças de artilha Berlim, 31 (T. O. agen- gas, no seu movimento de
congratulemos, -.os Brasi· ria foram destruidos duran cia alemã) - Comunica se retiraqa.

.

leiroe, em face' das rela· tes os ataques da aviação que prossegue a persegui
ções continentais que se alemã contra as tropas rus- ção ás tropas· russas der- Berlim, 31 (To' O. '.

agen
não abalam, ao fragor da sas' cercadas na região su rotadas na Ucrania, pene- cia alemã) - Os aviões
hecatombe doutros povos, doéste de Smolensk, ' cau- trando as tmpas alemaes britanicos arremessaram
mas antes se reafirmam, sando e.normes perdas aos profundamente nas linhas bombas exp!.J�ivas e incen

I . em aco'nttcimentos auspi soldados russos. .russas em retirada. A avan I diarias na Holanda.'PrieQ-
ciosos a que o· nosso pais . çada alemã foi tão, rápida I tal, destruin'do completa-
está lisonjeiramente vincu- Berlim, 31, (T. O. agen- e surpreendente que foram mente seis casas e causan
lado. Na América, onde ciá alemã) - Os desespe aprisionados até os. encar- do danos em 60 outras.
pro�lémas intErnacionais rados esforços das força') regados de preparar os a- Morreram oito pessoas e

dispensam intervenções vio russas para romper o cer- lojamento.s -para o Estado ficaram feridas 16.
lentas Rara assumirem fd· co ao éste de Smolensk Maior russo.
ção cordja� de questões resultou num violento com,

que uma trádicional amiza bate, sendo dispersadas as
àe conduz a SOlUÇÕES pa· tropas russas..

cificas, o espirito democrá
tico dos povos se define
e perpetua no acatamento
ás arbitragens que não so

frem ccntestaçâu, antes fi
xando exemplo de uma

submhsào ao Direito e

exibindo tlma clara pers·
pectiva de confiança nos

destinos do continente ame

ricano.

O Presidente Gelulio
Vargas não é somente o

homem·de estado que sou

be traçar o roteiro seguro
á Nação, em horas indeci
sas e procelosas da pró
pria evolução nacional; o

seu mérito de recondutor
da Pátria ao traçado histó
rico de suas veras tradições
democráticas não se cir
cunscreve � atuaç'ão que
teve,' a dentro de nossas

fronteiras, para conjurar
tormen�as e contornar obro·
lhos; transpõe �se âmbito
para inaugurar, na vida de
relações internacionais, uma
face de airosa e triunfante
cordialidade politica e de
fecunda reciprocida4e éco
nômica. Sentimos a exata
impressão de tudo isso na

maneira por que somos

tratados, por todas as po
tin.das cuja esti",. corrrs·
pondemos. .

.

Essas considerações DOS

afluem 'mente ao noticiar-
�e () convite q�e o govêr- POi estarmos traQllhando já na 'ediçãO especial que vamos.
no da Bclivia. num gesto I h ". ... d' d

.

de' fidalguia' diplomátiCa, ançar em oment.gelti' ao mUmçJplO, no ia a mauguraçio do Exculsiva.men.te para molestiaIJ de olhos, ouvidos,
dirigiu ao. Presidel1te Ge Paço Municipal 't Ja ht"rma. dq, C;oronel, Emilio Carloß. Jourdal!l, .ans e gargant4.
lÚUO Vargas par:� que yi o ilf.iSSO jómal deixará. de circullif no ,<;iia 9 do corrente. Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

- sua especialidade. .

.sit'3sse a c�pital boliviana,
Richlin. Rua do Prin�ipe. Fone, 334. JOINVfLLE

çnd;e O Chefe da Nação ._-----�""""':�--�-,�,�,--------.�--�---s 1__........--_--.....-----------

.

fpolis, 30':_ Continua
empolgando o elemento
artistico e cultural floria
nopolitano a viaita da fa
mosa dupla de "Vivere",
cuja estreia lerá lugar no

próximö dia 7 de Agosto, �_----

no Lira Tenis Clube.
-------------------------------""!:. E que sê oferece a,IlOs·

sa sociedode elegante _u
ma rara oportunidade pa
ra ouvirem' duas autenti

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
CLiNICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN UM ÇALICE POR DIA
. DÁ SAUDE E ALEGRIApartir de 1. de Setembro, por tempo limitado em Blumenau

Consultas: Jeronymo Coelho, 60 - Res.: Abdon Baf)tista 180

NOTI�IAS DA

Budapest, 31 (T; O. ag.
alemã) - Comunica se que
as tropas hungaras conti
nuam penetrando, junto
com as formações alemãs,
ao sul da frente oriental do
inimigo que tenta, por to
dos os meios, proteger se
com suas armas pesadas
e munições, dificultando o

.

Estocolmo, 31 (T. O. ag.
Berlim, 31 (T. O. agen- alemã) ....:. Foi publicado

cia alemã) - As tropas em Londres o têsto do
finlandezas atacaram e an i- acôrdo'. entre·, o govêrno
quilatam os destacamentos emigrado polonês e o gô
russos na Karella. Por oca- verno russo, segundo os
sião destes combates foram tratados assinàdos em Mos
destruidos numerosos tan-' cou, referentes ao território
ques russos e capturados 9. polonês.

Quartal General do Fueh
rer; 31 (T. O. ag alemã)
- O alto comando alemão
comunica: "Per�eguindo os

Berlim, 31 (T. O. agen
c,ia alemã) - Os fiubma
rinos alemães aiundaram
5 navios mercantes ingle

zes n'o total de 20.000
tonelada$, os quàis par
ticipavam num comboio
ue foi atacado no atlan·'

A'Viado,. alemão de r�gresRo da Inglaterra, nan'a
a seus (Ja,.�aradà8 as 'Vitórias conqui!!tadas.

Ancara, 31 (T. O. ag,
alemã) - Comunica se
de Beirute' que o ex-al
to comissario frances na

,Siria, generalDentz, con
tinua no pais. l

'

"c _.

·orre/o· Povo"do

A h8rma do Coronel
Emilio· Carlos JtJuraan

Já se encontra· entre nós!
"Correio do Povo" alcança uma

grande'vitória
� ,Quando ha pouco mais de um ano lançamos .

a idéa de se levantar um monumento que perpe
tuasse no bronze a lembrança d'aquele que tudo
fez por nossa terra, sacrificando-lhe haveres e sau

de, pensávamos como jaraguaenses, reconhecidos
ao trabalho aqui realizado por um estrangeiro díg-
"no, figura incomum de abnegado, de heroi mes

mo, que lançando os alicerces da coronia sonhava
decerto com a cidade ,de hoje. ,

Essa figura impar de nossa historia, deixou
nas pegadas por estes 'sertões de então, a ordem
do senso e a disciplina do trabalho, cooperando
com os seus colonos, incentivandorlhes o esforço
modesto e, capaz de-:lutar - como já lutára nos

campos do Paraguaí em defesa da patria que a-
.

dot;ira � anfes preferiu a ren�ncia para se tor
nar superior aos inimigos a1ittomatos da politicagem.

.

E assim, vençlo q
..
ue Dã.ci ,lhe compreendiam

a lnteRÇio', agarriä,o�fà'S Cíi>it�·pelfjs� antes
:deveriam auxilia lo, resolvéu - ele como os que
se reconhem, sem orgulho, capazes de pensar e

,

agir - seguir o seu destino. Vio-se, espoliado e,
de longey teve a visão perturbadora de que todo
o seu trabalho resu,ltara inglori o. .

.

Essa figura de homem foi Emilio Carlos jourdan!

Quando ha ,pouco mais de um ano lançamos
a idéa de se erguer um monumento a Emilio Car
los jourdan, pensavamos como jàraguaenses. Sa
biamos que a tarefa era díficil. Que de inicio, com
njnguem contavamos� Mas estavamos resolvidos
a lutar. Ltitamos ... Lançada a 'idéa por nossas co

lunas veio' a nós a adesão do Prefeito Municipal.
Outras vieram depois, poucas, embóra, mas que
nôs fortalecer.am muito. Si houve quem nôs criti
ticasse, houve tambem quem recQnhecesse o esfor

ço de nossa vontade. As contribuições que rece

bemós deram-nos a eertesa de que ja Jlão estava.:.
mos sós: - pou'cas listas ficaram sem resposta.
A «Campanha da gratidão» ,feita por este _,.jornal,
teve agora o seu término: - a herma do Coronel
Emilio Carlos jourdan ja se encontra entre nós !

Trabalho do escultor, Fritz Alt, em bronze,
que nele pôz o mt\lhor de sua arte, a herma do
Coronel Emílio Carlos jourdan será entregue ao

povo no mesmo dia da inauguração do Paço Mu

!1icipal, neste mês de Agosto.

«Correio do Povo» alcança com isso, a sua

grande vitória.
Parti0 de nós a idéa. Lutamos para

que ela se concretisasse em realidade. A realidade
aí está. A herma de Emilio Carlos jourdan ja se

encontra em terra jaraguaense.
Estamos satisfeitos. Bem satisfeitos mesmo.

E como nós devem estar tambem aqueles que nôs
favoreceram com suas contribuições. A' todos os

nossos agradecimentos.

cas celebridades do palco
e da téla, através . de um

programa éScolhidissimo. a

que emprtstam todo o vi·
gor e toda a beleza de
suas vozes pre�.ilegiadas.

IDsUmfo . Roeba [,oures

substanciára vagas aspira"
ções num evidente orga
nismo dinâmico, . transfnr
mador e criador de energia
social a serviço da Pátria.
E a simplicidade com que
lhes expôs o ponto de-vjs.
ta brasileiro teve cunho de
uma sinceridade <!'ativante,
que os ilustres pu}Jlicistas
argentinos frisaram, com
emoção. ValeuIhe, ao in
clito Ohefé da, Naçlo bra
sileira, essa curiosidade
jornalística db país'vislnho,
por uma homenagem 4as
mais espontâneas, que pa.
de manifesto, do instant.
em que consolidamos a nos
sa' pclitica de mútua com
preensão continental, a leal.
dade do Presidente do Bra
,sil ás tradiçpes de solida
riedade dos povos ameri
canos.
.

Agora. quando' o presi·
dente, viajando á fronteira
do oeste, reforça aidenti.
dade dos interesses da nos'
sa Pátria com o Paraguai,
a BoUvia lhe envia Cl) con·
vite amável, fazendo o seu
hóspede de 'honra. Não 6

. ,ês�m.�o.t:tt�jmeJdo.sem
�màior: significâçlió que aefue
la�'Que -,

se cos'iguem has
relasões protpcolares;' o
pan'arama hodiernQ,do mun-
d.o· empresta relêvo exçep'
clonai ao encontro de Ohe··
fes·de Estado 8' quem não
perturba a fdéie. sombda
dos Iitigios armados. mas

I
qUl externam, mutuam.ente.o' sentir de dois povos
animados d� desejos supe
,riores, pelo bem estar das
respectivas nações.e pela
oerenidade da mútua esti
ma entre elas.
Esse fáto,pois,caracterisa

os pendores sul·america
no's, que se não divorciam
das linhas duma boa poli·
tica de solidariedade con·
tinental. sinão que a �xpres.
sarri numa permuta de ma

nifestações inequivocas, de
lealdade a principios que

,

assegurarão a paz e o res·

peito entre as nações. O
Brasil e a Bolivia, na sau·

'dação protocolar de seus
chefes eminentes, abrem.
entre o noliciário sombrio
dos acontecimanto mundi·
aes, um espaço repousante

.. psra o registo do que o·

corre entre povos da Amé"
rica, revelando nem ludo
haver-se tragado no roldão
cic1ôeio iluminando perspe"
clivas' felizes nas relações
.dos povos civilizados dês·
te .lado do AlIAntico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASA MARLY

Blume nau, 28 - Por nheutns eoutus dt_ relse
decreto assíue do 'n o respetivos [uros, ,fi ser

uía 24 do corrente, o emprestada pela. Oarxa
I <1f Altamíro Guímarães. Ecouomlca do Dístr-to
Secretario, d' Estado dos I F,ederal ao muutcíptu de

Negócios da Fazenda, no Blumeneu para o serví
exerctcío rio cargo de ço de ebastecímeuto d'�-

.

Interveutor Fenerul fie gUR da cidade.
.

I Esta,do, resuonsabtlisou n Estado constituiu pro-
sr.lldartameute (I E:3tado curador especial -na Oa

______...... Ide Sant» CH�nrinfl, na pítal da Republíca para,
..-.....---.......,----.......,.,=""'-.....----., qualldarre ue nädor, pe·' na qualídade de fiador,

Foridas 1. GO:�r.� 1[10 pagameute da Impor assinar o-contrato de em·

fi I !'"' ....v • � taneía df' tre s mil E qui- prestímc.

'Oueimaduras? �.
,

I

-_--- '1
.------------�-------- .i' .

! för.. Marinho
I
r·
I
I

Distribuição de casas e terrenos por meio çfe scrteios me.nsFds,
autorisados por Carta Patente No, 32

Resultado do so rteio realizado, nO dia 26 de Julho de 19411

1 Pr
.

. 1 761
- .'

I PLANO MAúN�,. mensa!iàad� 5$000 I,.0 emlo:. NUITi€nçoes prf'mlödas.
. # N.os 10. premio 761 Um imoveI no valor de 1 ......----------;,....------..-·

1.055 3.0 premi<? ti�5 100:000$000·1 ·

2.0 premio 055 Um imoveI no valor de l Pa Iac.....e Ld
ote I,

'

3.0 premio 625' 20:000$000 I n
4 o premio�Um imovel no valor d�

CE' M A H TIN S JAK U O A
3.0 premio 625- 10:000$000I'. - .

..;,_. i í<ua Ba; ão do KlO Brunco n. 62
5.0 premi.�� Imovel no ,valor de! i'ô'iJÓs

. quartqs dr 'BPirrârrientos._ c�in agua
3,0 premio 615 5:006$0001 correme, quente e fria

.
Centena 761 100$000 - Centena 167 50$000 I efevaäl>r - F,./goril'ico . Cosinha de l.a ordem
tJnidad'e 1 isençãõ iia mensalidade de agosto. �''''1''''''�'';: ; ..

-
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I oB. as ue amos ras para 6S, srs· v,alantes ;,;

....
:

...TootaJ g,qs ImOvglS �o.rteavels-·mem3Imerif(: t 785:,Qo.Q$Q9Y I
.

Au:cJr:-;(;\'_'1 .ili" E.st�;çã'ö, :L_'" 1 ;�;,�
sörteid�doimê�:a� -AgtQs�q;�: �e&t�z'a r$$e á no" df,('30" i C U R I' T I B A PARA'\JA'
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Q café em

Antiga 'CASA BAU

alta
o governo está cum na mesma base), custo e

prindo a sua palavra. frete em Nova York. A
Quando, por motivos de cotação do disponivel ali,
ordem estatístíoa, se ím- para aquele tipo. era, 8

poz a "quota de equili- 8 do corrente de 11.58.
brio", de 35'/., foi prome- Graças fi orientação
tido aos lavradores de inteligente do Departa
café uma compensação mente Nacional do Café
DOS preços. Não é outra abre se, aesím, uma no

cousa que se está verifi- va tase pala u nosso

cando agora. A pol1tica "ouro verde", permitindo
do "preço mínímo", ado- que olhemos com optí
tada pelo Departamen- nlsmo os problemas .des
Naeíona! do Café, vem ta nora tão cheia de
abrir. um momento em apreensões.
que seria justo esperar
desagradaveis surpresas
do mercado, as persperl. Cafézinho a 300 réis
va8 maís promísscras 8(; 1II__......IIJ...._...aIII
nOS80 principal produto. Säo Paulo - O café
Com efeito, o caté está zinho, que éra de 100

atingindo cotações rsra- reis e passára a 200, cus
mente alcançadas, meso ta agora 300 reis! E, na

mo em epocas de Inteí- terra da rubiacea, devt-
1a normalidade. do á valorização pedida
A orientação adotada pelos fazendeiros! Assim

pelo D. N. C. veio ao mesmo, e apesar de re
encontro dos desejos de clamar o povo, es cstés
pJantadores e comercio expressos continuam a

antes. As bases escolhi. pínhados. A arroba de
. das nà fixaçã'o dos pre- cate em grão subiu 10$000.
90S foram as maís .razoa
veis, pois a resolução n.

4ã6, colocou tiS cotações Falta de gizolina
do disponível. nas pra
ças exportadoras brasí
Ieíraa, em paridade com
a� vigorantes no merca
ds de Nova York. O típo
7, Rio, 8 25$000 por dez
quilos (preço em que fol
fixado), corresponde l,a
"1.85: eentosx.por Lb,(frete
ealculaäe na base de IIL
S. A. $1,21 por saca), cus
to e fIlete em Nova Yor�
A cotação do, disponíveJ:
aH, para aqueh� 'tipo, a
i do . corrente, era de
8.38. O tipo 4, "mole·',
iantof! 40$000 pelos dez

. tuilos (preço 'fi.�:ado), cor·
·,espondente al1.700ents.,
por Lb: (frete calculado

de SEMi: MATTAB
Acaba de receber graudes sortimentos de fazendas em geral

•

Aproveitem a grande baixa de precos nos artigos de mverno

\

6eneros Allmenticlos

Compra e vende produtos coloniais

Para as suas comores não se esqueça da

CASA MARLY

ULC�DOL
,

--

GO/CH I RM�Of
. - I

Jl\RL\G.U,à �..rL\NT� CL\Tl\RINl\
SÃO PAULO - Come

ça a Ialta: gosolina. Já
ontem, tres Iínhas de oní
bus tiveram seus torne
cimentos de nafta redu
ztdos pelas enpresas ame
ricanas, razão pela qual
reduzirão o numero de
Vi.8g::lDS para OB bairros
afastados. Tambem será
aumentado o preço das
passagens.

Adotado oficialmente
no Exp.rcito

ELIXIR "'14"
,

Com o seu uso, nota·se em

p,oucos dias : ' ';
I. - O sangue limpo, de im·

purezas' e bem estar g!'!ral.
2. -- Desaparecimento de es·

pinhas, Eczemas, Erupções, fu
runcu[es, Coceiras, F,tidás bra·
vas, Bôba, etc .

-----------
3. - Desaparecimento com�

pleto de REUMATISMO do·
res hos ossos e dôr'es de cabeça,

4 - Desaparecimento das
manifestações sifilítica& e de
'todos O.S . incomodos de fundo
sifílitico

5. - a II.parelho gastro·intes.
tinal jlerf.eito, pois o <ELIXIR
914- n_ão ataca o estomago e

nãQ contem io!lureto
E' ° unico Depurativo que

lern atestados dos Hospitass,
de especialistas dos Olhos e da'
Dispepsia Sifilítica I 'OVidros duplOS? ,1 Dr•. RENAT .' tAMABA
Já se encoritram á venda con·

t�ndo ° dobro do liquido e CIlS-
,.

n·usenf4o' I

tando menos 20 % que dois
vidros pequenos '

.

Incomparavel delicoberta do
sunde cirurgião italiano
PEDRO GARBAZZA

Seja previdente, adqUira um

�'_'-:r:wI"_,,,.-:_"vidro desse maravilhoso prepa
rado, aplIque-o, cure"se e diga:

....'-lI..w.orWI"'-"-'.... "E' Um Santo Remédio"
A' VENDA NAS PRlf'(CIPAES F'ARMACIAS E DROGARIAS

DIstribUidores. ARAUJO FREITAS & C ..•. RIO

CAI.CBBINA
I saude das crea.uças
t rOllCD 'POR EXeELEICl1
Cuidar dos \,OS03 filhos, antes

&Jes ires anos de idade!!
Na primeira infancia 'está o

'

destino de cada um de n6s.
As creanças bem nutridas e sa

dias serio homens fortes, sadios
é resistentes.
,

Oae CALCEHINA aos vossos
filhos e tereis :garantido o futu':
ro deles.
A CALCEHINA contem to

dos os elementos necessarios e

;ndispensaves ao desenvolvimen·
to das creanças.
Em todas as farJQacias

, Vellde..,se
1 Chevrolet gigante, ti·
po ..:37; 'um .

OPeJ. ,.Blitz;
tipo �7,. algumas biei.,c�etas m: adas, tudó' em

perfeito estado, de COIl

Iservação. Tratar com

'REINOLDO' RAU

ate. 'O dia IS d� Agosto,
- fàzendo curso de aperfeiçoamento em

São Pau10.

'ELlXII IE' NOGUEIRA
à rClledto tU depur'edo
o 'H'.. Ir� 8-ereções I

Efllpr alto ."1

,.,Id••
o Tonico capilar po .... exc:elencia

Destina·se a' manter urna higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesãmento dos cabelos.

Evlta- � QUÉDA DOS CABELOS e des

boi a ca�p J., por mais rebelde que seja. E um

remrdi6' soberanq contra toda e qualquér
IAEEßÇÁO DO COURO CABELUDO.

O.rlhr,oa

...lIa. Eapinh••
,

Rhaum.ll.m.

Eacr.ophul••
,�' ayphllitl...

SEMPII[ o MESMO I ., •

SEMI'R! o MI!lHOIt I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA

. .f.m todas as Farm�das, Drogaria" e perfumarias �

Produto dos LABORATORlOS MINANCORA
Joinville.·

Grende D.pu"Hvo do Sangue

Grande Empreza Americanopolis s., A. de Imovels
Séde em SÃO PAULO

Rua Senador Feijó n. 205
,8.0 andar

Dieclor-Prekidente: Dr. Iffonso
de O. SaDios

Ag�llcia no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n.9 I

2.0 andar

Valor dos imoveis contratados:, 15.000:000$000

1.0 Premio:

4.0 PrelDio-:

3.0 Premio: 3.615

as Da�ões pOderosas
Regressando a Buenos drão de vida de seus pro'

Aires, o médico argentino Ietàríos e, por isso mesmo,
Dr. Francisco Belgeri, que empenha se em

.
crear no

tornou parte no recente Con vas fontes' de trabalho. Co
gresso de Oftalmologia, reu mo se vê, os estrangeiros
nido no Rio, fez aos jor- representativos que nos vi
nalistas portenhos impor sitam não deixam de reco

tantes declarações sobre o nhecer o nosso atual es

que poude ver e assistir forço, no sentido de que o

em sua estada entre nós. Brasil se constitua o mais
No conceito do ilustre cien- depressa, numa nação for

tista, que nos visitou, a te, e viva. E isto é, sem

socialização da medicina dúvida, um apreciavel es

já é tim fato no Brasil. timulo para nós, brasileiros,
Alem desta declaração, o que nos esforçamos pelo
Dr. Belgeri disse que o progresso e pela prosperi
nosso Pais compreendeu dade da nossa Pátria, va

que se lhe reserva, em fu- lendo-nos do trabalho pa
turo. proximo, um lugar en- cifico e persistente, num

tre as nações poderosas, justo anseio de bons resul
se conseguir elevar o pa- tados.

. IEmprestimo de 1.500 con�os para ...
serviço de abastecimento d'agua

em BI�menau

m

Vae
, .

construir 1.
,

tntão não esqueça de p'!:ocutar o de

posito de MADEIRAS de JOAO EMMEN
DOERfER, á Avel)ida Oetuliú Vargas n.

504, em Jaraguã .

Taboas secas para assoalho: canelà

peroba, pinho etc. Taboas para fôrro : ,for-
ro p2ulis.ta l> e outros'. Madeiras de toda

especir.. Materi.ais pará 'construções: sarra-

í fos, vigas, telhas tipo francez. ladrilhos,

II
nu It'jos, manilhas, tintas de caseina.
fOSSAS OMS com todos os acessorios.

. I ,Consulte os preços 1 Fa.ça uma VIsita

I
ao deposito !
---------.....__..........

I

HOTEL BE:CKER
Rua CeI Emitio .Joui'dan Jaraguá do Sul
Está situado nl;) melhor pORtn da cidade, 'Quasi vis-á
vi� á Estação fer�ea. Dhpõe de olimas'" ácomoda
ÇÕf.S e offertce o maximo conforto aos srs. hospedes.

. Banhos quentes e frios.

HIOIEN!; CONFORTO PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis.

PI opri(�tario : Carlos Albus.

Advogado
Escritorio e residencia em Joinvile

Rua Abdon Batista No. 109 - Telefone 68!

Em Jaragwl

Reumatismo? Dores nas juntas? I·
S .Y p, H I L IS?

�JllIt=+== ESSEN·OIA PASSOS:'

SENHORAS, tornem seu 101\9ue fórte e

puro e seus filhos serão saudo'feis

,.'-ä:-:J:.":Jlllft··"'�·(I)"!III'�i.:r.�i11�i
A' viNDA NAS PRUCCIPAES FARMACIAS E DROGA,RlAS

Distributdorel; ARAUJO raEITAS ci C. RIO

Grinde Elixir Depurativo ferruginosl
Tome 3 Vidros e verlfiqJe como

FORTIFICA e PURIFICA o SANGUE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.11 n'e u r
Hoje

'odia
2

Amaanhãv,diaris;;i{'tt'doram.
da

Ti,::6R.·õ I" 4a e 5., f:';�d����: de Agosto
. A suprema glorificação do heroismo,

.

,.
no maior drama de sacrificio, lntítul:

(DER SCHWARZE kORSAR) com Círio Verrati - Letreiros em portuguez - Falado em alemão BEAU GI;STE com Cary Cooper,
No programa:- COMPLEMENTO NACIONAL � Entradas: Meia Entrada 1$500 - Geral 2$500

"

Susan Hayward e Ray Milland

".'.'.'.'.'.'.'.'.'.ê.'.'.'.''''.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·"'_�lfe''''.'.'.'IJ'.'I&,.'tI''''.'fI'.'.'.'.l.'.'."".'.'.'.'.'.'''.'.'.'111'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,,,,1Ité
-

I

\

BANCO POPULAR E AGRICOLA
Indaíal K Brasil I Esporte Clube Brasil

�
,

em umap�lejaqu� pro 'I' �üb fi presídencía do I§J DO VALE DO ITAJAI· I de inauguração daPrefeitura
mete ser sensacional �l'. Edmu�do Ern�endo�r, fi! 00 Fo

.

d
· ..

dI ter, reumo se quínta Ieíta � Cooperativa de Crédito de Reepcnsablhdade Limitada ;] e rum· o mUDIClplO e
O S C Brasil recebe- ultíma a diretoria do Bra- JA] Autorísado B funcionar pelo Decréto n 752!$, de 9 de J'ulbo de 194i. 00 JaraO'uár'" 8m�nhã em s�u campe stl no Salão dos Atirado. I:!C.I !XI S
a I'ÃJ assínado pelo Sr. Preatdente da Repubiiea e regtstrauo no Serviço 00 Ia visita dó valoroso In res. � de Economia Rural do Mii.l�steri() da Agrtculturu Beb D. t 197, IX!

daíal S. C., às cidade
_ Câ�Bt�ndo d� .trdem I§I em '16 de [uího de 1941, iii O Prefeito Municipal convida a população

que lhe dã o nome. uo �a, .ct0fdam e ei 08 por (§I .111 deste Município para comparecer aos festejos que
O prélio deverá em- unsnimi a es e em se-

l2J S E'D 'Ie' 11:'1M BLUMENAU lt.I se_ realizarão nos dias 16 e ] 7 de agosto, por
polgar. pois os dois ad guída empossados, os SfS.

iii
.:. .:. .'

!ti
. .

G 1,.1
.

M dt ocasião da inauguração da Prefeitura e do Forum.
versarios está credencía- era co ... arquarur e. Rua 15 de novembro ,,; 923 (ern frente a' Ig eja M t 1· )
dos 8. fazer uma bonita Walter Hertel Jnr., para 121 rv • '" I', \., I r á

•

a r Z 'ª
. Como se trata de uma iniciativa eminente-

exibição: Ambos lutarão 08 cargos de 10. e 20. III CAIXA POSTAL N, 104 �. Endereço telegr .« BANPOPULAR li1. mente brasileira desta adrninistração, espera o

ardorosamente para man secretarío respetívsmen- � lClI � I Prefeito Municipal a presença de todos.
ter o prestigio esportivo te. QI . �
do qual são. detendores � EMPRESTIMOS, DESCONTOS, DEPOSITOS, lfj I O programa de festejos será o seguinte;
credenciais estas, que Campanha des novos 00 COBRANrAS ORDENS .DE' PAGAMENTOS ca

'

farão 8 pugna assumir socíos IXJ 3"

� 1 DIA 16

enörrn��i�f,e����e:tU!il II .

Resolveu.se ainda íní II EMPRESTA ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES
iii 1 -' Ás 13,30 horas � Concentração Es.

mente atravesaando uma
ciar uma,. ca�p8nh&, pa- III Paga para DEPÓSITOS as melhores 'taxas, a saber: IX! colar, Tiro de Guerra e do Povo á rua Marechal

situação magníííça. Fez ra
,.
aumentaI.o quadro

C C
lXl

D
alarde a pouco tempo, 180mB!. A �e�e�lda campa- III onta orrente á Disposição - 2 o/o li eodoro .

ao derrotar o I'amandaré I n�a ser� ínícíade no pr�, III Conta Corrente com Aviso Prévio " . 5 % I§] 2 -- Ás 14 horas - Chegada de S. Excia.
de Blumenau, por uma

ximo dia 7 de agosso 1ft Conta Corrente Depósitos Populares 5 1/2 % ft1 Interventor Federal e comitiva.
contagem Significativa.' vindouro, No �eB�o. día III Conta Corrente Prazo Fixo: por seis mezes M 6 % li) 3 - Às 15 horas - Hastearnento da Ban-
rem um "onze" respeí- serão também díatríbuídas

III por doze mezes - � 7 % III deira Nacional e, inauguração da Prefeitura, Fo
tavel e disciplinado. 8n, So ppre�foOdsotasd'asCeanmdOpaqnhU� Da .

I
. lÃ] rum, Herrna Emílio C. Jourdan, retrato do Sr.

O Brasil. por outro la �..
. ,

.. D!::I Aberto das 91 2 ás 12 horas 'c das 131/2 ás 15 horas. �

do, receberá o Indaisl?8 novos SOClOS Iícaräo III
.

'Aos Sabados das 9 ás 11 horas, lIJ Prefeito Municipal e benção do edificio por S.
com o devido reconhe lOdepende�t�s do paga iii .

' III Revma. o Bispo Diocezano. D. Pio .de Freitas
cimento, ao seu valor, mento da JOHi. flllllliIlIl(l;aiI(I1I11I21f§JlIIlIIlIJl2!�mlliJ(§JlIIlIIliJlIJllllllllll2llIIliillJli1l11 Falarão, durantes as solenidades, o Prefeito Mu-
porem por certo, tudo ta '

.

nícipal, o dr. Juiz de Direito, senhorita Maríli a
rã para brindar Jaraguà

.

Baile social C
.

com maís uma vltoría, respo e o, sr. Renato Sans .

Encontra se ha varios
ND proximo mês de

EM.' P A .LP O S
-

.

O'E A 8 A' N H A ,4 - As 16 hqras - Cesfile Escolar) Tiro
setembro, li sociedade i d G Pmezes invito, e pisará

. e uerra e ovo.
fará realisar um grande • • • Áamanhl1 o gramado pard baile social que terá o 5 - s?O - horas - Banquete ofereci-

defender este honroso concurso de um famoso do a S. Excia. O Interventor Federal e senhora
titulo, com toda lealdade. conjunto mueical. Raphael de Hollanda pelas classes soda is do Municipio, 'no SalãoQuem vencerá? A qual Bdos antagonistas, caberá Justificando, ha pouco, amea�a8, De posse dos comunista&, levou a efei . uhr. Falará, nesta ocasião, o dr. Abelardo
colher 8S palmas da vi na Camara dos Comuns, bombard€:lros doados pe· to li força Berea' alemã Fernando Montenegro, Promotor Público da Co-
toria? Aguardemos. LO ha I'cada a aliança anglo comunis los amerlcanos e com o (iurante horas,.arrazador marca.
Na prelJmlnar medirão

.

DU P ta, declarou, textualmen· concurso dos bravos il- bom'bardeio contra HuB, 6 - As' 22,30 horas -- Baile oferecido
forças, os resp�tivos 20. te, o sr. Winston Spen- viadores "y a n k fi e 8", um dos maiores centros I P f·t M

..

I
.

h
.

SE"
.quadros, �esta categoria cer.. nllo tardaria ti ·'Royal industriais ingleses. Na pe o re elo. unlClpa e sen· ora a . "cla. o

'0 Brasil, ja ha muito não fornece a domicilio ' Church1lJ: "Trata 8e, a- Air Force" B. fnicia'f o Camara dos Comuns, fW· Interv.entor Federal e Exma, espõsa Dona Beatriz
conhece o amargor ,de

I '. �.C.
- gora., de. ma a.liança e arraz8.mflnto das cidf.:des h'eu o sr. Churchil cri·,·Ramos, no Salão dos Atiradores.

uma derrota. Cousegui. aossen ur
ç
Ia. _de ; 8�or-,�� �ll}, ..d!.�Jlte_ 9 i-e al!l,e{B...s !llemäs .r- asse· tieas seve.ras. E n.uo 80U-

-

'rao·os S8US adversarios
.

povo rUS80 eno880áliado. gurou o p.rimeiro minJs- be cómo explicar 08 mo· DIA 17
faze·lo? Pedidos pelo telepho- Tllo peremp'torja decla. troo Exultava, entre nós Uvos do caos dominante
O futebol é um espor- ne n. 53 ou na Casa ração 8urpreendeu - tu· a "imprensa amiga", na produção inglesa.

te por demais Ilogico, May & Fischer
.

do. r. indica - os "hono· quando chegou a sinis· 1 - As 9 horas - Inauguração dos, retia-
para fazermos previsões,

.

rabIes gel,ltlemsn" do tra noticis. Em resposta Nl1o. é comoda a sltua- tos do venerando coronel Vidal Ramos e do dr.
portanto resta·n�s tam· .Pa1'lamento c1e Sua Ma- ás ameaças do discurso çlio do eminente "War Nereu Ramos, no Grupo Escolar Abdon Batista.
»em aguardar. E D IT AL gestade. Talvez o propri do ayde Parke sem pre. Lord". No conselho de F I' I t E I J ã R á· M". o Ohurcbill se estivesse juizo da ação couta oS .Mißjs,�ros de Sua Mages

a �ra o, nspe or sco ar, sr.. o o' om· riO 0-

O I t· t S C IMPOSTO SOBRE IN espantado com tão formal tade jâ tem a8sen�o um reira.
, .. .ns d.u o . . vem .

declaraçAo. Porque, 10-
'

.
, representante americano. 2 - As 10 horas - VISita de S. Excla. o"

a laraguá DUST:r���:SP�? go depois, .tentou reUfi· DO/S NOT/CIAR./OS Opina e faz reprimendas, sr. Interventor Federal 8S Fabricas GosGh Irmãos

,,"aSdeogsu,�.:o�oInl�tmituotso sin.focr.-, . De, ordem do snr. Cole,
car" Ninguem pOderá

em linaua'pdrtu1!uêza nas reuniões dtll)owning, e Industrias ,Reunidas Jaraguá S. A.
,.... .. dizer - frlzou - q�e .

6 Streêt n. 10 um ministro .:3 - As 11 h - A dr· 'br
de Joinvllle vialtará' es· .tor, torno pubJico que estamos Uga�os ao comu·

. Estação: D.� P _ BERUM sem .p&flta nomeado pelo .. oras. u e�cla .'

pu I�a
ta cidade a" convlte do no decorrer do presente oismo Se HItler' na sua '

. - preSIdente Roosevelt co. coqcedlda pelo. Exmo. Sr., Int�(ventor, Federal,
mês de agosto arrecada .' , Onda 2531 m - 11855 K'clos '

G b· t· d P' f·t M
'..

'IJ3rasil loca!, no dia 10 '..
.

19uóura levou a Russia' mo se a Inglaterra ja fos no a me e
.

o re elo. unlclpa ..

de' Agosto vlIidour.o. ae n�sta..Coletorltl.! o 1m·
a lutar em sua propria Hora: 20 a 20,15 se uma colonia america· I.

Haverá pela manhA posto, aC1ma relatIvo. ao defeza nós abençoamos.
e 22 a 22,15_-1' n8. Deante de,prestigieso .

doIs jogos de bola ao 2. semestre do exerolcio as suas armas e dese· HORA LOCAL enviado .de Tio Sam, em'
t t d dem CUtso. .

Ih t d b Ch ·h·1
' O f t" -

b ·Ih t d
.

ces � e 8. ar e uas
Os �o'ntribuinte's ue lamo. es O 08 �ucess08 Dois not�cißrio8 de ultima ara9a·se urc I para s es e]o_s �er�o. a ri an a o por uma

partidas de futebol.
d Ix d f t

q sem que, por Instantes hors diariamente e�pl1car um ,bom nume· excelente banda de musica
, Será um espetaculo es· e arem e e, � uar o

nos identifiquemos com' ro de COU8SS. É que de·· '

Cir I' t
<.
".

I d H
.

<

pG!,Uvo dos mais suges- pagamento no clta_o pra- o seu credo co�uni&t�"" pois de tantas e tAo ru.' •

cu ar� um rem, esp.eOI8, e ansa a

tlvos, pols os estudantes BO, poderao satillfazel·os Em outras' pal'avrss: Ur des decepções entra em J�ra�l1a no dIa 16
..

com partida. as 12 daquele
tem conjuntos cujo valor no mês,de�stembrocom a

ma o governo de Sua declínio, ,acuado pelos distrito e regresso as 18 horas.
.

.

de sobejo conhecemo•. mu�ade �o �·d ftndoOqu:l' Magestade uma aliança fatOB, o antigo esprimis. O dia 16 será considerado feriado Munid-
A rliretoria do Brasil �f!'" o des.Jf idas 8S ce�

-

politico·militar CGm os ta da palalVra" e. fogo�o paI. Assim sendo, o Prefeito solicita ao povoja estã tomando as ne- oes e v S8 pa�a er comunistas. A bençAo dono da ,guerra que a· t h' t' á d b d·
'

.

cessarias providencias, J�gar a cobrança execu· as armas das féras san- OrA-Bretanha. declarou que orna�en e a� suas "casas, as � no. an· ��ra�.
para receber os discipll. hVft. .

.

gninarias de Moscou, ao Teréeiro Rebh Ale.' Real�zar.se-a no S�lão Fa!>r.ls. Ba�le Pubh-
!lallos visUöntes com to. cole��ri� �e Reá!ldas deseja sucessos as hos· mao. ,c�· ofereCido . t:el� Prefeito MUniCipal, a

. popula·
do o carinho. EstaduaIS e. aragu , em tes dos Sem Deus". Nlo çao do MUnlClpIO.
Na proxjma ediçAo da· 1 de agosto de 1941. f8Z. porem, causa comun

remos os pormenores Heleodoró Borges com os bolchevistas.
.

desta visita. EscrivAo' Uma obra prima de
confusiClnismo 8. retifica·
çAo! Em palpos de. arAn.

lha;
nAo· soube sair da

embrulhada o outróra
tAo brilhante orador.

ESPOR TES PROGRAM,A,

Farmada de Plantão .

'

Estará de plantão ama

I
·

Inhã a Far.nacia Central.
-

"

.

-

O -anjó protet�., r,ade seus filhQS
..FRACOS E ANEMlCOS!

VINHO �RÊÕSOTÁDO [,ombricuei�ra 'Minancora

E.J'I'I�I ,

Vermifugo' suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!
Serve para qualquér idade, conforme o n·

.1, 2) :3 e 4.
Proteja a saúde, de seus fllhoB e 8. sua

.própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remed!os.

Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGUEI.
RA MINANCORA" para seu filhinho.

.

. E um produto dos LABORATORlOS "MI
NANCORA" - JoinviJe

&vi·telll as T81Me1r8S.
Cólicas. Utertaas, Ner
nsitRlol,". Estar!

rllin ...... 0tIdIu
u....eno coIia 4ft re-

.
·fetcões ',vt"o rH!'-'�

ew.o ,o&ifttemos, e lUOS�r/ t! .• "",

criMs Ifteftsoes dec__ao . t,
normotmente "., .' ... _ .......... L

" VBJfD. NAS PfWtC1f».uS l'ARIIACMS E D-ROOARIAS
Diltribu.... : AakWO FREITAS &: C. - ltW

.,<\ s\mamã'
.

���Ô.OS os QÍ!h�
Muito' ocupados com �flJ ''\:

,\V �09 �
08 bolcb,evistas ou por o: .1,. � �
qualquer outro motivo,
pf"rmitiram as forças ae

ress alemas um curto
repouso as populações
inglesas, foi o bastante
pata que o sr. ChurchUl
pronunciasse, no. Hyde
Park, veeme·nte discurso
anuncia,ndo a decadencia
da aviaçAo ger'm8ni�a e

formulando tremendas

Do PIt. Clt. .ioio • s.. s.......r.REGULADOR SIAN
TOIIeI
R......
Broachfla

EICfO�
eo.w.lec:apl .'

VINHO CREOSOTADO
• _ ..,� • MOde. .

o anunci.o é a alma
do negocio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Saude!
, V�gor ! '

Artur Mueller Escrivão,' ORGANI/MO f/GO
.

•

�oOi�c�lst��o��iS��m���j; me LKA tc I n A D o
de Jaraguà, Estado de San- RESULTADOS SURPREENDENTES, COM POUco. VIDROS,
ta Catafína, Brasil.

It' Faz saber que compare-
Fracos, DepauperadOS. cerarn em cartorio exibindo

N'u9rastheniCoZl. tos documentos exigidos
Tom�' J ,,�dl!'oS e vert- � pela lei afim d� s;•.habili
fiqUe, G valor dr. �.ll',�

Ir�
tarem

pa,.ra
casar .. f;,;'

For.ço. de seu VIGOR'
. Edl.tal n. 1.204

Physico e Menta!. ! Augusto Germano Al·
berto Waocho)z o Elsa

rlmUi�u�-�t - RGb!l$Êll;�'1e Isolde Hochsprung:
1\' VENDA NAS PRINCIPAES FARMACIAS E DROGARIAS Ele, soltetro, Iavraãor,

,Distr,buldores : A RA UJO FREITAS & C - RIO natural de Jllrsguà, onde Instituto de Aposentadoria e Pensões dos

I
nasceu a08 vinte �! dois Empregados em Transportes e Cargas
de outubro de mil nove

. centos e dezoito, domí- A Delegacia d' I A PET C S t.., . o.. "', em an a
ciliado e residente neste Catarina, avisa a todos .os intesessados que odistrito, em ,Retorcida

'Requerimentos despachados sendo filho de Ricardo BANCO AORICOLA E COMERCIAL DE
Wascholz e de Ana Ba BLUMENAU estä autorizado a receber as con-

Mes de Julho _ Dia 19 umgertel, tribuições devidas. na forma dos Decretos-Leis
3.095 _ Evaristo Freíberger - Requer alvarä Ela, solteirs, domestl 651 oe 26 de Agosto de 1938 e .2.235, de 27de "Habite se' para sua casa sita á estrada Ha, ca, nascida, em Curitiba de Maio de 1940.pooü, zona sub.urbana - Como) requer. l!\OS onze de outudro de
2.109 - Paulo Neítzel -- Requer alvará de mll noveceutos e vinte Todos os motoristas e carroceiros devem

"Habíte-se' para sua casa sita á estrada Nova Re-' e deis, domíellíada e re- comparecer, com urgcncia, á séde do Banco, nesta
torcida, sena suburbana. - Como Requer. sidente ueste E�ta,do, em praça,. afim de regularizarem suas situações paraDia 23 , Massaranduba, sendo Ií- com o Instituto,3.115 - WilHer Pícollí - Requer He. recuar lha de Oscar Hochsprung A

.

sua casa de morada, n, 236, sita à rua Benjamin ü de Maria Krtsanskt. visamos outrossim, que serão aplicadas aos

Constant, 7 metros do alinhamento, constr. uma [araguâ, 26""':'7-1941. infratores, pela Inspetoria de Veículos e Transito
varanda em frente da mesma e instalação sanita- Edital n. 1.255 Público, as penalidades previstas no ultimo
rís - Como requer. '- Willybaldt Laube e Decreto citado ..

3.118 - Amoldo L. Schmídt - Requer Ilo. Helga Prochnow:
constr. casa alvo tijolos á estrada Jareguá, zona Ele, sorteíro, Iavrador,
rural - Como requer. I natural deste distrito,

3.121 -;- Bento ·I\![aFcos da Si�va - ReqU?f onde, nasceu aus quinze
líc. conste. cerca de saratos no alinhamento (Ja de julho dé mil nove
atual freute seu terreno á rua Pres, E. Pessôs - .oentos e dezenove, do.'.
Como requer, de acôrdo com a informação. mícllledo e residente nes.

Secretaria da Prefeíturn Municipal de Jara-:te distrito, em Rio Serro
guá, 24 de [ulho 'de 1941. filho de Leopoldo Laube

Renato Sans Secretario o de Ida Krugsr Laube.
Ela, solteira, domestí

CH, natural de Blumenau, .

onde nasceu aos dezoí
to de setem bI'O de mil

Requerimentos pedindo certificados de reser- novecentos e dezesete,vísta de 3&.. categoría, despachados pela 168..· C. domiciliada e residente
R.: (Bol. 32 de 21. 7. 41) neste distrito, em Rio

Daniel 'I'ecíla, Plortano Pelense e Gustavo d L f·lh cl E ta UZ. j a e rnst
Luíz [erke, indeferidos por serem insubmissos Prochnow e de Elisa. Lu.
de crime prescrito da 9a. C M. P., 140. B. C. e 9a .. derB Proeh.now.
C. M. P., podendo requere·!' dil'eta.nlenl;e IW corpo J

' 29 7 1941. .

d' b'
. aragua, - _.

. .

a prescrIQão do crll�e � mEU ml?e�o. Edital n. ·1.:256
Cd.�eopoldo SCh�Idt•. Qustavo Stemert, Ewald Ernst Haerchen e Al
.' re I toMa�Ylm Her�enstem, Walter Stratma!lD, Altr�do ma Kmeger:Oelsler. Erwm WUhelm, Rein,ha�d OeISler, �mIllo I Ele, solteiro, lavra.dor

porath, Bertoldo Augusy? Hermann We�d�rlf, .A. �18tural de BJumenau,mandus Stratmann, çmIllO Hornburg, WIlfl'ld Wm· 'Gnde nasceu aos dúis de
dermann, Wilhelm August Carl Wendorf, Alberto de;zembro do a.no de mil
Bolduan, Alv�no VoeIs, Max FriE�drich, Augllsto novecentos e seis, domrBriese, FranCIsco VoeIs, Oeorg Mueller, Gustavo ciliado e residente ne.ste
;Krueger, Guilherme Augusto Lange, Carlos Bol- distl'Ito em Ric do Sen'o
duan, Alberto A, O. Rassck, Guilherme Roepc�e, sendo fUho de Reinoldo
OSWl.\Ido Strelow, Guilherme KoneU, Gustavo MIr Haal''Chen e de Alvina.
l1ng; Artur Hofrua�n, Alberto Wendorf�, EmiU? Doe· Lach,

.

ge, Henrique Stemert, Alvino Millmtz, Wllhelm Ela solteira domesti
;Luebke, Bertoldo D�ewB, Artur Wudka, Ri�ardo i ca l1�tursl de JaraguáBorchardt - IndeferIdos por não falarem a ImgUf:l.! onde nasceu aos vinte
portuguesa. . e oito diss do mes de

'Chegaram a. esta Junta, para entrega a081 maio de mil novecentos
destlnatariotJ, m�is os seguintes

..certifica�os:,." I e doze, domiciliada e
Olímpio �amede do RosarIo, Od.crido. José I residente neste dlstrHo

Garcia,
•

FrancIsco MB.,ehado, �ebtlst.lão Murara" em RioMacuco, fUha de
Francisco Rosa, Marcolm@ Martim, NIcolau' JOI1Q

I Augusto Krueger e de E,
de Macedo, Alexandre Silva, Severino Ropelato, mí1ia KruegerJoäo Geraldo Mathias Felipe' de Souza, Deodoro jaraguá 30":"7-1941
Coelho Vieira, Frederico Alves de Siqueira, Oso ' .

.

rio de Souza,_ Antonio Veloso, Jose Finta,' Joã,<) E pa.ra que chegue. ao

Fortunato da'Silva, Antonio .José Ferreira, João c0!lheClmento de t�dOB pas

Silvestre Junior, Lauro Tomas de Araujo, Max sei,o pr�se?te edIt.al que

Laube;! Geraldino Julio Vlei!"a Luiz Rodrigues, Eu. sera publlca�o �ela Impren'
elides,Vieira Garcia, Luiz Cordeiro de

.

Souza, Ma. sa e
.

em cal tono onde .se
riano JOBe de Souza, Manoel Jeão Batista, Anto. rá �hxado durante 15 d!as.
1110. Machado, José Rosa, . RlliDlunq,o Baggio, Jor-I S! algnem souber de Im·

ge 'Ribei'ro, '- Francisco Mam,'ede do 'Rosario, Danlelj �edlmentqs acuse os para

Machado, Gabr1tll Martim, Augusto Carvalho dos fms legaes.
A· O F 'M' d'd Oli

.

L l'!: GI I· Artur MueUer
,DJi>8, ,scar . lnn a e .velru, eaO ��- Escrivl10 Distrital e Ofi-bowsky,' Paulo Dor�busch,. ED;liho' Krehnke� Emlho eial do Registro Civil',freis, Pedro Correia e Lucas José de F,arI8s.

.

Prefeitura Municipal de Jaraguä

J. A. Militar de Jaraguá

Jaraguá, 26 de julho de 1941
Artur Mueller Sec. J. A. M.
I

'

AI�ga"se
uma casa, siuadat na rua

Marechal Deodoro:
Tratar com o proprietario

REINOLDO . RAU
�E:iaE:3E:3"

III Sangue.· Sangue • Sangue ,III

� SANGUENOL �
III (Formul� alIpmã) III
III': .

Unico fo.rtificant,e nomu�· .111do com 8 elementos tom·

III cos·: fosforo, Caldo, II'! 'Arseniato. Vanadato! etc. I
1111. Com.

o seu uso no hOl d e

IIII 40 dias. nota·se:

Diplomado pela Universidade de Minas Oe�aes 111'd�'S for�::a�ta���í� 7!r:� IIIdiata do apetite ._

g

III 2: - o d'a p arecimento IIIDr•.Alcibiades Martins Fontes por completo das dõres.de

a A D -v o G A D o II! �fs��a, insania e llerv�'lli
.

.

d
.

I' .'

l' JI'II 3· - Combate radical da

IIIE�c!lrrega·se,., e ,todo e qU!i �u.er serviço Hl ativo.
, depressã� nervOsa e do

! '. , .a. sua. pr.cpflssao.. ,

. emagrecimento de ambos
Ätende es pessoas d<: tntf.n9�, que peseprem. n:,turabsl!r� .111 �; .sexOll "

. /. -:. III,e, receber e obter subvellÇo�s; .compra e .Yenaa .de tItules da II . 4. � A:Umento
.

de ileso .

dívida pública. l�egistro d,e titulas e diplomas, co,branças, serviços III' variavdo, de 1 a 3 kilQs ,IIIs:erais, pel'ante o Suprema Tribunat Fedenll e tudo que se rela· II,' ',.' I , .'

,eione .c�m estabeleeimettto'S tl. fl�ino e.cundáriO ou superior 'DI
O S N"G'UENOL é'. um� II '

• .' 'c.
. ., ,_Ilrand.t Jlescobet;,ta •. clentI·

spondentes em todo& ,os :-E'sia.�os�·!lio Bra::S:llL l' �ta; ,_: 'opinião' do Gr. Mal ,,"c

.Ay.""qr!ç,!i 1\.�a!)lw,'.�6;,:��.o",a.npa� ,Spllts�J,�07, e. '1109-+III�.��I.J?,�.f';� A,�ç�.�!r.9 .,,�'� II:" ...:\.,
51 fâlflClO D Pedro II-RIO de Janclio. C, PostaJ.N.)1897,·';J!E * a E::;3F ..& ->"je'A'
';. . ''', " .'

$'.;,; �i>
"

'/ii.,'f''!;�'. (ii; ,,; ''fi.,
.

""i ,'� ..•. 1.' ',,··'�g�r,
.

. 'BrevelD� ate
l

�Valter Stueber
,

.

Cirurgião '* Dentista

NAS ANEMIAS, DOENÇAS DO PEITO. FRAQUEZA,

Nem mais um ai!

Com INSTANTINA
a dor se vaiq

fALTA DE MEMÓRIA. GRAVIDEZ. DESCALCIFICAÇAO,
CANSAÇO GERAL. CRESCIMENTO. DENTIÇA,.__.......

•

Ministério do Trabalho,
Industria e Comércio

A :t\IATURALEZA lhe deu 32 preciosas
t� joias-c-seus dentes. O uso cliario do
Kolvnos conserval-os-á limpos e brilhantes
C011;O perulas. Proteja com Kolynos esta

dádiva da natvreza!

fUNDADO NO ANO DE 19H

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado
, FLORIANOPOLIS

"

f

EDITALRemedia
maravilhoso

."

IMPOSTO SOBRE TA
BACOS E DERIVADOS
E SOBRE BEBIDAS

ALCOOLICAS
'Os medicos dizem, e o 'povo

M' u t lI.' O Pre'd I·a I bem o sabe· á sua propria cus·

J.I ... ta, que 3 proporção de mortes
devidas a molestia do peito. co·
mo tisica,inflnenza, pneumonias, De ordem do snr. Cole.
bronchites graves, etc. é enor- tor, torno ,publico que
me .atualtn<;nte e tende aumen· no decop.ier do. presentetaL cada ves 'mais. �

Não ob);t�nt/., isso,.o publico mes de julho,. a�r�a�a
tem mais receio de LIma febre se nesta Cole.t,OfHl, o 1m

qualqtler e trata·se muito' cui•. posto acima �rela.tivo ao
úadosa.mente d�la, que de u'ma 2. semestre du exercicio
mole.sha do peito, 9ue. começa em CU1'SO.

.

.quasl sempre tralço�lramente, .

., . .

&cm grande barulho de sinto· Os �ontrlb.Ulntes que
mas. Quando dépöis de muito. deixarem de efetuar o

awavado o �al, 9uer':,n1 lhe pagamento no clts�o pra-.

Foi contemplada com mercadori�s, moveis e tecidos, no valor por Um par;:ldelfo, SIrO t,ao gra· SO o. poderão' satisfazeI-osde seis contos e duzentos cincoentamfl reis (6:25,0$000), a caderneta ves os estragos prodUZido no' ,

'

.

n.. 5 pertencente ao prestamist<J; Carlos RaÍIl,os residente em organismo, que já não hlt mais no mês de Agosto eom 8

florianopolis. ,

.

,

.

. remedia.' multa:de 20'/., findoQqual,
Presentemente residente em João Pessoa "Estreito", O XAROPE DE ANGICO serão estraidas as certi-

BONtfICAÇÕES EM MERCADORIAS NO VALOR'D'E RS 30$000 'PELOTEN'�E praece ter sid? dões de dividas para ter
. posto proVidenCialmente pela n'li I b6839 - Jacob Efetillg, V,e.rzea do Cedro.. nature�a pan cU,rade toda-s e�sas �}ga.r a ,co rança execu-

14504 �·Carlos JO-8.quiJ;n Bragança. CruzeiJ;'O ��le�tl.as d? �el.to, como seJaf!l tlv,�.
.
..

1056,_:_ Margil Ivone Kr'igel' Brusquo hSlca no ,prm�lplO, tosses,resfn... êoletor18 d:e Re�das
• r:! 'lh" ; C ",' i Q

-

,

ados" b,r<_mchltes, astma, co· Es.tadua.is de Jaraa.uá em·13139 - uUI
.

eme e Ana or .. e ro, ,v,t�. Amaro queluche, catarros dos velhos, d
e' ,

7312 - Eberaldo LuciO dos Santos, Fpolis, etc. E!, remedia todo vegetal, 2 ,e. julho de 1941.
13299 - Lind-avie. Nrmmanß! Hin, dó Sul

.

co.mpos�o de silbstancias .

balsa�
18841 - Nevia Kime1í Rio Novo' mlcas tiradas denossas. f1�r�stHs.

" . '

.
. Tomado logo no pnnclplo de

9456 -. Laufa Santos (le Abreu, Fpohs. qualquer dessas molEstiTis, aeal.
9877 Manoel HOllor�t6 Vieirá, Tijucfl8. ma a to�se, facilita a '�e'J!:peto�
19104 - Antonio SchncJdet IRio Negro r,acão e 'rapidamente promove

. , '. 'a cura da enfermidHde.· Não
NO VALOR DE RS 20.000

..' e�ige
.

resguardo
. nem�die.ta E'

9966 ___: Nilda Francisca Pereirlt· Terra Nova 'co,mpletamente Inocente, po.,. .' ..
' ' dendo ser usado em todas as _---.....5383 - Lucmda· e José MacaflO, Bôs VIsta idades e em todos os estados

18305 - Ivo ]3i�nchini, Hão JOßé· E' preparado cuidadosamente, �:'.'
3239 '_ Valter Harbis,- Rio Négrinhó· mesr;:!0 nberto o frasco, o xara·

337,1:1 _ Jüfre Ma:Hns Tl;iUC8.S\ .
. ·R� nao fennenta nem a�eda ..Às

. '. .. I." . '.' crianças tomHIn esse peitoral de2521 - AdelaIde Paladmo, Fpohs. .

.

muito boa vontade. .

6233 - Washington �zeved(J, It[.jai Licel1çaN. 511 de 26 Ae Mar·
8786 _. Matias dos Passos JoinviUe �. '"

ço de 1906

10708 - Valdonüro e !VBIt�r .

Joinville ; DeposLto'geJ1�I: Labarat@rió Pei·

9 N N' '. . ..', N" .

.. '.ß torai de ÁJIglco Pel.otense02 5 _ ateu" €wtOD, NIlson e rete Dlaa, Pelotas Rio o: do Sul
.

,
.

Mb'im Vende·s;. em toda a. parte
NO VALOR 'DE, RS 10$000

,

I
, " (' 1._._. � _

5039 _ Hermínio, IdeHoDso, Manoel Nice· �!'�"':"""""!.��!-��� Milhares
., lau, T!oIQbu.do III ,.

A maiOf descoberla III ��p;:r:�15689 - Z!1Dei Selo'ne, Cat:loinhas
II"

'.,

II
palhdas e

10839 - Valdir Rei�·BraBil, '!:.i'poiis. I para a.m.u I h e r I '::s°:Od�� que säo "magras de nasceu.

15520 _ Almerinda f-e'l'naodp'fl, Laguna ,
, til

.'. ';

II�
.ça", ficam maravilh8.l)as com este novo

.

ELU'XO ,prl)cesBO de r.éadqulrir' rapidamente o
1.4239 - Esto Augusto dü Ame.ral"São Mateus I.' ,_ ( peso norW�I. É co�uin observar-se o

·5883 - JandiI'ß, M.arin, AHc�, A. W. Teixti- IB'IISÉDÂT.""A '111�iu���n��r1�(h�:kjlOS
�um mez1 de.

, ra, S. Antonio I� .....,. ,� . Vikelp, o nov,? concentraqQ.de mine·

114 T' O l' t L
'

III I
',.

"'111 caes.iodo·vitaullnteol,Jextrll.!lido tW1PlaJ'.34 - 'lagó ..
ou ar, Bguna. 10 .REGULADo.R VIEI,RÄ ,lataca ãire,cmmén'te as causas aa magre.',7917 .,.,< 'fHa !;fer d MeJ F He '

.

.--. �.",
za e do.,esgo.!a)nll�b, augme.ntando'o

7900 = ::�:hqo G�sta�B3oi:ville ,�, po .

,', '11
A

m,Ulh,��'��ão so!fre� .11' -)lP;,,���!\,,�,� dOis,modos � u�só.process,o .
.

�" b
.

C i'
'

.' ra ..Gores ,.� t ,»nmelfo. '!-IU1l6 g�anll.es. 'ne8�rtás de12615 '_ .uum e.rtoAQ�eblQ de ampos T lucas .

II. ',� �It· 'ß!!Ileraes.lacilme � 1lS81. .I\.trllm
S Õ S E >DAr.. MRN C S ri.' I lll·

.• , 11.. � ,. � g!gn,dUlas uctoras g118:I ENÇ
. E. P. \\',1' ,\;;f:�vi�ros P?R eIN! O, ORT�10S, " '" IVla àS <:0, 'I'\"ê!� 'tnco necessa para dige as e

11"t�3. -;' �o�"'l5&\j entino S�uza. Säo jo�\é , !111·útel!\!l�� �_m,2]l�X.êt�

II' �:i-:t�(J,�ag'\°t'J6q�i��: !l6j����'
122'62' 1·";"\n hib' d S t R' N .

I'
, .l.

,..,
r..öl" . Vilj:elp ))Wtl,I,1�·,r-:grua"llj.f! gll\ndulas in·

. .-",- \ Iiltillo 1\ ellO 08 an ps; '10 egro
III E!1j1preg�'l:le ctrm"Vãura-

I .1el'DaIl'.9!1e contr\)liWl o.J?etabolismo·"7
03.l4 - Mario .Jose Bas.to8, Fr:.ülis. . gem, par.a combater as, ,p,r()ce�so pé10 qual 08 aJllllen��8 digeri't<: ..., � do� se convertem em car,aes ml&S e no-

12363 _' Maria MBda-lens de JEratfs, Armaç-t1o 11'IIFlôresBrãncas,Co!icaSill' va8forçaseener�ia�.Alémdisso,Vikelp
.. ,,' , contém a dóse diana de 1erro, cobre e'da Piedade Utermas, Menstru e a' phosphato de caleio, bem como da Im·

4202 - Lé(i e Hug<.t, Fpolls\ III' 'pós o garto'lll ��o�l�mina B, de �ue carece o

0602 - Acacio Manoel, JilCsresÍôho . E' poderoso calman.te, ê '

Tres comprimidos de Vikelt> contêm

173'33 M· S t p
.

p 11..111 R I d
•

1 &' mals ferro·e co'bre do que 1/2 kilo de
- aflS SO 08 erena. enu�... egu li or por exce en li' esplilafr6 ou 81/2 kilos de tomatesfree-

7,199, - Herna Dornbusch .F�oHB, . Poia FLpXO SEDATINA.' .-.os; maIS, caloio, do que 6,OVOS; mais
, .

.'
.

111
Y •

,
'

iii
. pQ9sphoro do que 680 grammas de ce·

134Ô4 - lIeToi Bater' Filb:6; TiJ:ucas 1.1 pelS flua; comptovadli II
DOuras e mais roDONA�RAL do que

2456 - Cliceria Pa�ifJ. Joillvi!le .:' ,:

11'j!fjÇàci8
é receitada POl 111"

726 .kllo••de�q�T.O�IO�. t.· .' _
.... ' 'marS de.1:6.o00 medicas. . ASSÖCIADOS 'bo BRASIL, UDA.

Flo.nanoPOI,ls,_!� de, ��lh�.d� 194�. ."._ F;Ll.!{;(O ..SE.DATIN�, R.PaulinoFernandes,49.Rio

yIS�O. iJoao:PedrÇ:ll,(l�·qhv.elrl!.�C-'Il'Valho",� II ehcóntta Se fm"toda �f, '>A.......,�.,..L.'61!
� ". " proprietar�'�;i: ��b��r��:l{t����!.,,:��. � ·iil",:=��:!�rte;

.

'_. ":.....': III ��iWIJ(JmdUI,
,., ..�r:.,,;, � � �

..
, �-_::\\ ��'. " -' ,-

Xii�'im"���===;,c

Rua Visconde de Oijro Preto, 13

Resultado do 400' Sorleio realizado em \ 18 de Julho de 1.941
CADERNETA N, 5:356

Premios em mercadorias 'no valor de q:250$OOO

Heleodoro Borges,
Escrivão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo - x - 2 - 8 " 1"941

Rio, 24 - Ao Presl tieo espírlto de unidade sentar a v. exs. 8'1 <�nu

dente da Recubílcs o mí que presidiu permauen dações muito I"t'speHssa8
nístro du Fazendo encs- temente fi todas as ati dos 81'8. delegndos, que
mínhou a seguinte expo vidades d�t conferencia, pela palavra fie sr. se

síçäo ds motívcr: "Exmo, tCLd'J sido l(v�.�j(; em cr etarto da Fazenda do

sr: Presidente tis R�: pu I consideraç�(j, senipre.an- Estado "de Santa· Catali·
blíca. Tenho a honro de

I
tes de qUe.lsq�l'fr: (Jutro�.' n�, sr, Altamiro .Ouima

passar ás mãos de v. eXI1. o ponto da vista MeDI raes, me tneumbíram de
o !exto das Normas Ge co. . lhas transmitir pc r oca

rais das recemeudações ] Apraz me e proveírar a stão da sessão de encer

que representam BS OOD loportunidade para apre rarnento".
clusões a que chegou a.

.

Conferencia Naeíoual de
.
-----.----------------

Legislação Tributaria, ORDEM NACIONAL DO CRUZEIRO DO SUL
tendo· em viste a neces

sídade de uma orienta Rio - O Presidente

çäo determinada psra 08 da Republica assinou

ante projetos de codigos decreto contertndo. na

tributarios flue os Estados qualtdede de grã-mestre
e Municípios deverão a das ordena brasileiras. LI

presentar á, reuníäo do Grf\n Cruz da ordem Na
ano proxímo. A Confe eíonal do Cruzeiro 10

. rencía esteve reunida du Sul ao genend Híglno
rante 31 diss, tendo rea- Mcrlnigo, presidente da

ltzado ao todo treze ses RepubHd� do Psraguat
sões plenaríes, sendo os e ao gene-aí He!lrique
demais dias ocupados pe II

Panarande , presidente Livros Novos·
las quatro comissões es

peetalízadas e pela ce "Finalmente
. c�DE AO SEXOll

míssão Coorde.nadora.: a .

P bt' d j'
,

qual levou a efeito 14 livrei-me de uma TOSS8 u, �ca a eil Ivro e,ssa peça·
sessões. 'O. numero de . L. Id

•

I t /I
. i paellDa do dr. Jose de II .

proceesos e téses, . índí reue e e.VIO ena· buquerqle
eações e eontríbulções Um valioso atestado/sôbre os efeitos
.objeto dos estudos da do Xarope Toss . O Dr. José de Albu-

oonterencía; atingiu a 101. Não há melhor eomprovaçãe da eU- querque, que S8 notabi
'

A base, porem, 'dos tra deia, de U.ID. medicamento! do que as U80U pelos seus estudos
b Ih I f

oropnas opíníões dos que lá o usaram. \ I'
.

·.8 OS O constituída por ;:: assin; como a d.eclaração acima, do . de sexo OgiC8 e que ehe-
delib I{ j i

.

1
o r • c. (J. M., do RIO, são Inúmeros os fI' a em D S8 Ieraçao n Cla e una· .• testados sôbre a ação poderosa do a O O pa s li clim

nlme pelo "dossier" que Xurope Toss no tratame.nto das tosses, panha da-educaeão se
,71 pes. restrtados, bronquítes e coquelu-

.
. v

a secretaria do Conselho ehe, pois o Xarope Toss é composto de xual acaba de publícar
Tecnl'co de Economía e

dementes de ação conjunta sôbre li8 I' d V
.

... ,·ias respiratorias. .
um Ivro e ersüs, qU('

Finanças elrsborou após o Xarope Tos� não c�ntém narc6ticos, ·recebp.mos ofertado pelo
1

nem tem contrn·mdlcaçao. Póde ser Ul!a- ·0' I
'.-

I meses de estudos co· do com segurança por adultos e crianças. IlrCU O BrasileIro de e

lbldoa na legislação e nos COID seus elementoBperleita�ente do· :ducaçAo Sexual· e no

d
.ados e escrupulosamente mampulados.

ados linaßceir08 dos » Xarope Toss atúa söbre a flora mlcro- qual reuniu algumas de
i· d 1936 40 hiaoa. por iU", ação antisséptica. Elimina d

-

tiexe rc CIOS e . e 8S toxinas, com seus eleitos nos intesti- 8U6S pro uçoes p(le, C88,
ainda nas cinco reuniões 110� e nos rins. Regul,! a cireul!lção saD- sendo digna de desdesta

gumea, pela branda ação tômca sôbre

preliminares geo·econo- o coração. Age söbre o mecanismo da que, entre outra, fi qU(>
ml·C"'8.

tOSBe. como calmante e seda�i.vo e for- l' t·t·ula "ODE AO SEa talece aB mucosas da traqueia e do. se n 1

Os Normas Gerais e 8S brônquios. Seu sabot é agradável XO" nAo SÓ por ser uma
R

COUlhata suas tosses. gripes e resfria-
"

. .

ecomendações foram U· dos com o Xarope Toss. Adquira hoje peça sem similar na 11

provadas por unaDimida �;:�rn��'�� �i�t���ad:t.:a��:.;�g���: teratura mundial, pela
de do plen·ario. com ex. viii' respi�ntorias c0l!l a ação segura orlginalid8de do e8tH.

deste medIcamento ehcaz. Vidro: 5$500.
d

.

'

oessão do capitulo IV da·
.

e 08 conceItos, cúmo

quelas que, teve o voto ,ainda, ter merecido 8

�ontJ.:ario (i8S delegações I Vende se
honra de ser, muslcadu

de sao Paulo, Minas Oe. .

., pelo inspirado maestro

rais, Rio de Janeiro e ._
brasileiro Assis Republi ..,_=""--=-",.._=-======="",.,.,=====�

Distrito Federal por in por preço de ocastao um cano que, baseado DO " ESTRELA HOTEL
cluir a extinção. em prin· terreno com 90 morgos, letra desl:ies ve: 8S0B, cem ..

cipífJ, para 1943, �o im I proprio para as planta puz um poema simrmico, II
'

.,
.

Poste de fndu"t"las e ct '".\ qual fOI' c nt". do 1 -:-
- Propnetano. PAULO T. POSITO --

.> _

D - ções . e cana aipirn mi. 1-'. H '" pe ii . _.

proflssoes, buscando ob Ih d" t M primeil'!1 vez em 1935 no QUARTOS SEM PENSA0

ter compensação ptira a ?, man .lOca, e c ,

ar- Instituto Nacional de Mu· RESTAUhANTE no plano terreo
renda, que deixaria de gela o riO Itapocu na 8jC8. do Rio de Janeiro.
ser arrecadada. no aumen. estrada Itapocú.· Hansa. 1

Telefone do Hotel, 1371 Telefone do Restaurante,1420 -

•

,
' "A TODA HORA' Cure S"'IlS males e poupe s·e'u bom dl'nhel-ro

to da taxa do i�post,: de ·40 minúto da Estação ' ... .. . ...
"'_ !"

vendas e CQDSlgnaQOes.!.c:Nereu Ramos� i A' vend�
. Canja - Cam.arão':'Peixe - �'fes. diversos _ F�a."g? de comprando na

As refericJaiS deIegaQões ' T t V· �JI .'. • grelha - Oahnha com pe�lt pOlS· Macarao altahana· FarlDal"l·a Nova
entenderam inconvenien. I ' r� ar c�m. a. marta

l. .

Filet de peixe Omlette. - Chu:a�co Salada,s diver- ...

tal sQgestão. I q�rcla March_lau Her. moveIS usades. Ver e ..

sas Fnos sortIdos i"

,I. de ROBERTq M. HORST
E' de meu deV6r s81í clh� A GarcIa. em Re tratar com Reinold.o Rau I' Praça 15 de Novembro, 24:: Florianopolls "'. ,.;

d
.

I ,J � ..

entar a v. exa. o patrio. torCIda. __:__ _
_

a .que- 'Q.s�OieJ ,ma, rt':5.Ortn��n�o na praça e ofere.ce
.

seus artigdi i preços vantajosos.
RUa Marechal Dtüdi:}fo, 30 -.

_:_ Jar�á
li1íilliJliil2lllJ�mIlii
ifJ_ 'A_ I

iii .provisionado pelo Tribunal de Apelação, registro n. 236, e devi

iii damente inscrito na Ordem dos Advogados do. Brasil, Seção de

III S. Catarina, com escritorio em JARAOUÁ, onde p.aga os devi·

lÃ! dos impostos de SOLICITADOR DE CAUSAS, . 0terece os ser·

;; viços compativeiscom súa profissão a quem deles p'reclsar.

III
III
III

para iluminar seu ·Iar, sitio, fazenda, etc. ;.
.Funcionar seu radio, IllIiJ

_ca__rr_e_g_a�r_b_a_te_r_i_a_s_d_e_a..:..u_t_o_m_·_o_v_e_I,_radio, etc. I
I

com

I capacidade de

1100 .. 450 watts

III 6, 11, 110,. 110

(I) volts 1111 LjiI!l�I!I�I!I�I!I�I!IO�I!I���I!I�I!I��

II Peçam demonstrações aos Distribuidores'
iii �

.

Paulo Herilll �
III
C I· Lji CaixaPostal29 - Rua 15 de Novembro 808 �

II arios Hoepcke S.A. III � Blumenau - Santa Catarina iiJ

III .

..' Matriz: fLORIANOPOLIS I �. Tintas e vernizes ..,... Materiaes �
11)111 Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LAOUNA, III � ·para pinturas em geral 1'.1

.

SÃO FRANCISCO - Mostruario em TUBARÃO III
L3

.

FILIAL JARAGUA·RaaCel. EmililJlurdano.115

II. End""" Ie,,,'afiro, .HOEPCKE.·
.

III �., Tintas em bisnagas .�. 08"'. !'oolal Q. !iS. -:. !lnd. T�J��r.: '<:'�J\.'
III --�.::�.�.-.�....�:'IIIr.......--------=fII!!JPI----� I � . . .

�, HQRARIO: Das 10 ás' a e :da8 13:1/2 ás l .

f2JlIlliJrm;�liIiJlIJ .lIIliJliJliJlllfiHJlllliJ [;i1W[;iiJ[;ilW[;iiJ�IiiJO[;iiIiiJ[;ii.:I:.iI�[;ii1iiJ1:.il1iiJ
I
... S_8b_'�rt_OIJlllS

� _D.aS_9.,OO_>á_!L_l_,01_O_.,......

Conferencia "acionaI de
ção Tributaria

Enviado ao Chefe da Nação ° texto das Normas
Gerais das conclusões· do certame .

da Republíca da Bollvía.
Ao tenente-coronel An

gel Revelo, comandsnt
da 6. Região Militar bo
lívíane em Puerto Sua
8HS, foi conterído por
autro deêreto, o grau
de grande i 01icial da
mesma Ordem.

� onj unto s E Ie tr iC03
«U N IVERSA"L»

·TRES
MODELOS

A Farmácia Cruz,
1e Avaré, (S.Paulo)
curou com a CMI·IIIII...III.
NANCORA- úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill», curou com

UMA sö LATI,NHA, urna FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casai> de saude e

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

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha qriginal.
REPAREM BEM AO CCMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA
de OINVILLE

E' a pomada eideal

CURA TODAS AS
.F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.:

NUNCA EXISTIU
rouu.:

Hildebrando A. Gomes,
Solicitador

Dr.PauloMedeiros
ADVOGADO

Rua, do Prinçipe, 458. Joinville

Dr�Waldemiro Mazur,e�beo

Medico
Consultorio e residen:ia: - Rua Marechal DeodorQ

'Itende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

.", .. ;.'

DR. LUIZ DE
-.
SOUZA

ADVOGADO

E�crito�io - Avenida Getulio Vargas, 160
Residencia : Mal. Deodoro da Fonseca, 814

Telefone, 34

Ginasio Parilionon ParanaOnS8
(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr, Luiz Anibal Calderari

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

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á 1 a. serie do Curso fundamental

.

I Nos mezes de Dezembro e' Janeiro ali! aulas deste
curso são ORATUITAS. E

Faculdade' de Comerdo do Para..
I (ESCOLA REMINOTON)
I Fiscalisada pelo Governo federal

I CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au"
xiliar :Ie comércio. - Internato e Externato.

F E BRES
_(Sezóes, Malórias, Impaludismo

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapid2mente com

"Cap.ulas ADdsezoDicas

Em todas. as .
boas farmâcias

E' um produto dos Laboratórios MINANCpRA .

JoinviJe - S. Catarina

,

Banco : Agricola o Comercial"
(.: ...

.

Matriz:BIUloenau �p. BlumOnau· Filiaes: Joinvill�Rua 15 de lov. Uu. [J Jaraguá, Hamoma
. 'aencia eßt Miifr� - Coiresp� nas maiores praÇls do País

..... .

Capital autorizad·o. . . .

Reservas ca.. . . , . .

:. Depositos e sIlldos em C/C.
. !

3.0C,0:000$000
600:000$000

22.000:000$000
faz todas as operações bancar-ias 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

-,c·

Va: Sa. já abriu uma c'CONTA DEPOSITO
.
POPULAR:. no Banco Agricola e Comercial
de Blumenau? Se ainda não ,') fe�, procure
imediatamente nOSM cSeçEic, de Depositosll
qu� vos dará prontamente todas 8S. informa"

ções desejadas.

Além da conta «Deposito Popularll (De"
positoB iniciais a partir' de 20$000, subsequen
tes a partir de 5$000. para a qual sao abo·
nados juros de 40/0 a/a.. o Banco 'Agri.
cola e Comercial de Blumenau mantêm ainda
8S seguintes contas:

C. C. C Á DISPOSiÇÃO ,
2,0 %

C. C. C COM AVISO PREVIa, conforme con-

dições na caderneta 3,0 %

DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,0 0(0
DEPOSITOS A PRAZO fiXO de 6, ntesl!s

.

_ 4,5· 0/0
DEPOSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meS'ea.· 5,0 %�

Os juros são pagos ou capitalizados 'seme$tralmente.

.

l'

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As,'proximas festas de inauguração do Paço Municipal e' da berma
,

"
,'.

" I

,..,_.

do Cel�, ,Emilio carlos Jour�aD

! -

Edição de hoje6 paginas

Dtretor ..proprtetàrlo e HONORATO TOMELIN _._ Caixa 12 7".- Tel. «�orpovo»
I

�������������������=���������������

, A .proxima semana ,vai ser de graúde vibração i
cívica. da alma [aragueense, um acontecimento ---------.
desses que passam á historia e deixam uma' im

pressão inesquecivel nós esptrítos mesmo de me-,
nos sensíbílidade .

.

O' que se vai vêr em Jaraguá, por entre, a. sur

presa dos que nós visitarão, e a. alegria com que
vamos receber todas essas pessoas vindas de ou

tros pontos do Estado e do paiz, não poderá maís
ser esquecido porque representa muito pera

, DÓS, para a nossa satisfação e nossa saudade.
O programa publicado em outro local detalha

as festas.
.

.' , :
-, O edifício do Paço Municipal, - construido
por Leonidas Herbster -, nas suas linhas sóbrias

. e hnpressíonantes, póde bem representar juraguä
de hoje, realismo dínamíco em marcha, com as

suas necessidades mas lambem com as suas pos
.síbüídedes trancas e prometedoras. .

A herma do Coronel Emílio Carlos Jourdan
Jaz' recordar Jaraguä-Oo onía, em que auudacía
e o cheiro da mate virgem realizaram o milagre
de transíotmação progresalva que já ulcançamos ..
tonilicando todas 8S iniciativas e abrindo novos

horizontes ao comercio, a lavoura, ás índustrías
com a mesma felicidade com que' os homens de
Jourdan abriram tífas e clareiras Da floresta de:
então.

Vamce ter nesta semsna, como n'um parado.
xo mtldeano, uma alegria e uma saudade que se

completam, duas emoções que ae confundem sem

desarmonte, dentro do coração - como dentro
do quadro urbano,

, A Cidade sente e manítesta a sua satisfação,
encantadora como 8S suas "vivendas" e &S Ruas

ruas, descendo da "Boa Vista" tocada de verde.
ou sentada, nós .bancos de granito da "praça sete",
á hora do ·'expresso".. .

.

Vamos abraçal a lambem nós, que comunga
mos com ela esst' mesma alegria e essa mesma

saudade, - aenhores do presente porque nõs po
'demos orgulhar do passado. '

'

-.- Redator; João Crespo

Jaraguã ti.. Sabado, 1 de Agosto de 1941 - s. Catarina ti..

Co nu ite
. A Comissão encarregada de angariar' donativos pró herrna

Coronel Emílio Ca-los [óurdan, tem o praser de
,
convidar "a todas

as pessoas que receberam e subscreveram as listas da .sCarnpanha
da 'gratidão'>, para assistirem a inauguração oficial da herma, em

o dia 16 do corrente, ás 15 horas, em frente ao Paço f\1unicipal.
Falará por essa ocasião. especialmente convidada.', a nossa

conterranea senhorita Marília Crespo que interpretarä o sentir da
alma jaraguaense, fasendo o hístorico da «entrada» de Jourdan
nôs primordios de 1-876.

Ano XXUI .... N. 1.088

A cidade-moça está se enfeitando, está se tornando mais
linda .

A sua mocidade tem 'sido um milagre de bôa vontade.
Leonidas Herbster foioprofissional da sua maquilagem. E agora,
procura fazer com que ela se apresente, capaz de encantar as
visitas que virão eonheeêt-a e abraçai-a n 'uma grande hora de
satisfaçõooue ela vae ter:- um predio magnif'ico, onde se re

fletirão a sua vida social e economica, e o retrato de seu maior
antepassado.

A cidade està contente. Pensa no que dirá essa gente toda
que ela vae receber e hospedam, Olha para o seu presente, volta
se e para o seu passado. Em ambos ela encontra motivos de 01'

gulho. As suas visitas saberão que ela vem de urna "colonia"...
Isto porem, significa, vontade', renuncia, trababho. Quer dizer
i"1ticiativa. Resume um ideal.

"

Ab? irá para todos o coração da sua historia -' e esse co-

r{lção está cheio dc.sinceridade, de constancia, de amô1' a terra.
------------------,----------------- E mostrando a todas as suas ruas e os eeu« rios que são as

___.. � ----, gr.andes arterias por onde corre o sangue,seiva - dirá: .

- Não reparem. Isto é esforço. Tudo aqui é força de von

tade. Este vestido de seâa verde estampado de tlôres, que alcan
ça as montanhas e cobre as margens dos rios, encantaram as
homens de Jourdan. Ando sempre com ele: recordo-me o que eu

{ui; reflete o que eú sou. Nao reparem.-

GIL VAZTendo sido criados .iun�
tos, lohn Oeste e Isabel
sentem, ao chegar â mai- Sem CaIomelanos-E Saltará da Aniversarias Na próxima segunda-fel-
orídsde, que não ê apenas Cama Disposto Para Tude A 24 de julho ultimo, ra festejará seu natalicio' a
aféto mas, um grande arnor registrou se o natalício do. gentil srta. Iracema Muel

Seu ligado deve derramar. diana-
O que sempre sentiram mu- mente.noestomago.\UIllitrodebilis.. sr. Evanesio Oliveira, de ler, prendada filha do nos
t t· A t Se a bilis não corre .livremente, os d' d t d fili 1 d

.

J O Muamen e. n es que esse alimentos não são digeridos e apodre- roa O geren e a I Ia a so amigo H. oão . u el-
segredo de seus corações s�'b;e��,':ng!Z�ri�b��'v�n���V:� Crédito Mutuo Predial, em ler
lhes fôsse revelado porém, sente-se abatido e como que envene- Joinville. Tambern segunda-feiranado. Tudo é amargo e a vida é um •

John, do mesmo modo que martyrio.
" No dia 25 do mês ultí- aniversaria se o jovem Wie-

.

ã D' b B Uma simples evacuação'nã(� tocará f d V' filh dseus rrrn os, Ig ye eau, a causá, Nada ba como as famosas mo, ez anos a exma. sra. gan; o; cigt, I o o sr.

segue p2ra a Africa e alista- �!��I���!!��!�a�'!.z�':����:; d. Onelia Horst, esposa do Alberto Voigt. ,

se, na Legião Estrangeira,.,
livremente esse litro de bilis. e você farmaceutico

. sr. Robelto Transcorre dia 6 de agos.sente-se disposto para tudo_'Náo cau- .

E$ta revolução' dos três sam damno; são suav;es e contudo .ã<> MauricioHorst, prqprietario tO. O aniversario da sra. d.
. • .

d I maravilhosas para fazer a bilis correr d f
.

NIrrnãos e motiva a pe a per

/livremente.
Peça as Pillulas CAR- a armaCI3 ova

I

.

Ana Braga Herbster, digna
dâ de preciosa joia, per- Z!!�ö!�rpr�Fin�ÕONão acceit0 Terça-feira. registrou se consorte do sr. tenente
tencente a uma darna da a data natalicia do meni, Leonidas Herbster, prefeito
aristocracia inglêsa, queos no Silvio, filho do sr. far- Municipal.
recolheu e educou quando rnaceutico Roberto Mauri·
ficaram orfãos, tal como

H I J
' cio Horst.,

'

Viajantes
se fôssem seus prcprios oto,. �<, Q agua\.\.

Dia 31 aniversariou·se a Esteve esta semma em

«BEAU GESTElt filhos. (j" (l (I f% sra. d. Wanda da Co:.ta, Jaraguá. o sr. Adolfo Wolls-

O arnor em -Beau Oestelt!... Na Legião EstrangeirÇl, (.�posa do sr. Manoel f. tein diretor gerente da Soco
os três irmãos vêem·se ex -

I B da Costa. Mutua Catarinense de Se-
Si bem que sejEt, ántes pdstos aos perigos rnais ProprielarlO : Ange O enetta Festeiou honti'm seu na guros de Fogo transpor-

de tudo, um filrne de cam- diversos, 90S quais apenas ' talicio a srta. Elisa Benet8, tes terrestres, com séde'
l\

bientelt, guerreim cBEAU Johrt' consegue escapar Boa n1esa. Bons quartos. filha dq sr. Angelo Bene em Blumenau.
GESTE», a obra prima que com vida. Na Inglaterra Completo serviço de res" ta'proprietario do cHotei la, Regressaram semana plJS-
William A. Wellman diri para onde volta com a.:ma taurant. Ohurrascada todos raguâ'.

.

sado de Itaj3Í onde estive,
giu para a Paramount, e carta que prova a inocén- os sabados e domingos. Hontem aniversrioú·se o rain a pa,sseio as gentis
que o eine Buhr vai ofe- cia de Beau e Digby' no jovem Antonio Ferreira a·' �rtas. Irene e Ivone, Luz,
recer aos seus espetadores caso da joia, John en\:on luno do Oinasio Bom Jesus, diletas filhas do sr. Nestor
na proxima quarta e quin- tra Isabel á sua espera, se vela o filme que se pe· de Joinville. Luz. agente fiscal do im·
ta·feira, tem tambem cênas cheia do mesmo amor de netre no seu rnundo de Aniversarioú se hontem posto de consumo.
de romantica ternura, co antigamente.' belesa incoDlparaveis, para o sr. dr. Walderniro Ma'lrno as que girarn em tor Este rapido relato não que bern se aquilate do zu rechen, abaIisado clini- Noivados
no do amor que une dois tràduz, siquer ligeiramente valor da rnais <;ublime his- co residente nesta cidade.

I leve lugar ern Mafra,
dos personagens centrais, o que é o indiscritivél e

I
toria äté hoje focalisada Aniversaria-se hoje o ·na ultima semana, o con·

.

interpretados por Rày Mil· admiravel entreFho.dé. eBE· por uma camera fotografi· jovem Carlos Bauer, auxi- trato da casamerito da gen-
land e Susan HayW&rd. AU.OESTE', E -mister que c�! liar do Banco JAgricola e til srta. Otilia Weber, com

.. ,,.,.._ Cornercial de Blurnenau.
'

o jovem Alb�rto Maffez
Tambem na data de ho· zolli, residente 'na vila de

je festeja seu. natalicio ,a Hansa.
srta. Clemencia da Costa.
,filha do sr. Manoel F. da I Professora 'substituta

I Costa. . . _., i Foi nomeada professora
, N�t�hcla-se amanha o

sr"1 subtitut? do grup,o escolar

I Errnlho Cardoso, �el?r�.. «Abdon Batista:t ,',,8 gracio-
sentante

. ':leste mUntClplO, i S8 senhorita Irtme Luz,
do DommlO Dona fran elemento distinto do nos-
ci�ca.

, so set social.
Amanhã festeja seu ani

B<r:1
' ,

• versario o 'menino Oilber-

I-D?JZ??&��"M"'H.itiW.@
....M.;m.w;'D:M'ilR&Y.K�B�;m�;§S:�27R.= ta, filho jo dr. Renato Ca- Farmacia de Plantão'

End. Tel.: �OR0!"iAIA. = mara, medico chefe do Hos Estarâ de, plantão ama.
E CodJgos : ," • pibl São José, achando

Passou a 30 de' de ju-

I
BORGES, RIB�IRO, � se present�mente em São nbã a Farmacia Central.,

Ibo 9 data do apareci- A. B. C. 5.a Ed. 7Zi PI'
([leMo na imprensa do Escrivio da Cole; � �� o.

b f'
,

Ad·E8�sdo, do nosso çoléga toria Federal
'

'

" CAIXA POSTAL n: 34" • talici:; a�n��e�a :�u H�r- pren lZ
.«Olario da Tard�j, de· ,

_ .

Rua ManQel L. de Andrade) 14 ,

�
T R fél dA' Alf

.

.Florianopolis. proprieda. 7IZ TELEFONE n .. 155:
' • mi 10 amos, I a esta celta se um na alata-

de de Dr. Adolfo Kon. O P�e�i�mte da Republi- • ' • ção ferres locai.., . ria Bonin de R. Bastos.

::rd: Ó��::���li:r::� ��s�:s�aO�a��d��crt���sf�� I Olf"lon. Çe�m·'OleO 180Õ��CXOc:,.YOZLlCIIAc:wr:;;r:lCIBElCIR·c::lI��1iI,ara habilidade e des-l rmdo para a �oletorlli fe- _ , l I. � 11.1' WL.,

cortinio. ß�ral d.e�ta cld::jdt', o

sr·17Il; REP�ESENTAÇO-es I O ALB'E
....

·R'TIO. M�A r:.�r:r:ZZOLLJAo distinto coléga a· Tito LIVIO da Motta Esp€- ,Lo l I L.,

JJresentamos por tão aus zin, ocupante d� igual car- DESPACHOS FERRÖVIARIOS E MARITIMOS � REDESPACHOS O
piciósa efeméride, � a8 go na Co.lt:tonl Federal � E ,M',B A R QUE S

I
O .

'tem o prazer df!, participar aos seus

possas melhores feUei .de Mafrra._., I . . O palen.tes e amigos, o 'seu comrato de nupcias. O
:���:geepr����:o�: :X�!� O aDuncio é a '81ma ' � �ÃO., FRANCi�CO DO SUL Estado de St�. CaU:arina, Brasil

� � Mafra '_' Ha�4, 12 d�Jullw de 1941. O
.no�. dODe�cj� �����2_��������c::lIc::lI�������a

,_
- • -

.

I
_ .

•
•

film este que nós faz
reviver os ternpos heroicos

. � � '" O troce. �empre INovo Juiz de dos famosos piratas e va
dlíicil de 'dar, especialmen- .

D- ;"4 d lentes espadachins que sul-
te em certos rneios e em Irell.O e cavam os mares com seus

deterrninadas situ�c;�es. lara'.llá. tão ternidos navios em bus
Amda quando êXls�18m os e '

Cl de aventuras e fortunas,
,centenarics fabricados 'aqui Em ato recente da ln. :.endo que, numa destas
'e ali a cousa se arrumava viagens é encontrada uma
melhor. Com o desapare.

terventaria Fed.eral, � d.e
cimento dos centenarios acórdo com alIsta trlpl�- linda pequena pela qual o

·made aqui à ali, voltou a
ce organ�sad& pelo Tr}- famoso «Corsario 'Negro»

,

�ificuldade ernquanto as bU,naI, f�)l nomeado .JUlz se apaixona e .Iuta; as sce
U

d Di t d t C nas que seguem só.mesrno
moedas pois. que ,a outra,

e relO es 8 om�r- assistindo, ao desenrolar
a das situações, não sofreu ca, o dr. José �ibelro desta formidavEl película,
solução de continuidade; Pontes, q�le exerCIS .esse rios dias acirna indicados.
As "pratinhas" eram ven- cargo em Crt!.z�i.ro. '

didas não se sabe para on-.
O dr. J�8é Rlbe�ro Pon·

de. Isto, como está focali. !e� é um dOB mB.IS noyos
sando um diarió da Capi- JUl�es Ado Estado, onde
tal, é um comercio crimi- Be .lmp�z pela sua. .cultu.

noso, que não encontra ra Jundlca e virá c�rte

justificativa, e eetá sendo men�e ueata comarca

posto em pratica com as rea!l�mar esseb dotes de

moedas de 2$000, que tra- espIrIto, com a mesma

sem a efigie do Duque de el�V8çã.o: de até a�ora.
Caxias, e as de 5$000 com C?r�e.o do Povo, de

a efigie de Santos Dumont. antemäo. �presenta ao

ficam, assim. em dificul- digno magistrado 08 me

dades o comercio e as pro·
lhores votos de ,perma:

prias repartições, com o
nencis em nossß terra

redusido numero de moa- ',-----------
das em circulação.

E a pergunta vern como
no samba carioca:
- Onde está o dinhei

ro?...
Mas o dinheiro, não res·

ponde. '

Anda por aí engavetado,
sém vêr só} nem lua, a

espera de bom ágio!
Francamente, sobre ser

em abuso inqualificavel,
chega a ser imptariotico.

'Diario �a Tar�B�1

eine .Buhr·
DESPERTE A BILIS
DO SEU fiCADO

. «o CORSARIO
NEGRO»

.

O film de hoje e ama

.nhã

Aperitivo estomacal,. tel-o em casa, é essencial

Social
A Cidade

-

Vifge'm
de

Espec,ialJdade
.

i :. - - 1

'SYETZEl. JOINVILLE ,(Marca' registrada)
, ,POIS CONSERVA E"DESINFECf1\ A SUA ,'ROUPA

& .-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


