
Rede Viação
o diretor da De�peza Publica, do Rio, concedeu á DelegaciaFiscal �o·Paraná,
o credito especial de 10 Dlil contos para a Rede Viaçao Paraná"St,a. catarina

o alemio não quer registar
a filha com nome brasileiro
Brilhante e patriotica decisão do Juiz de Di
reito da Comarca _ Nacionalisação completa

FlORIANOPOLlS,. 25 {M�-I �uIler, oficial do Registro Ci
ridional) .... O sr. Tiago Ríbeí- VII. O

.

O TOMELI ....'

ro Pontes, juiz de direito da DECISÃO I - Com o zelo Diretor-proprietario: H NORAT ,"-

comarca de Jaraguá, neste Es- que lhe é Ipeculiar, o sr. ofi- ==========��=========�=================�""========�=======�

tado, acaba de proferir brilhan- dai de Registro Civ\l ímpug- Ano XXDI _ JaraO'uá .... Sabado, 7 de Marro de 1941 - S. Catarina - N. l.lll
te e patríotica decisão nos nou o registro de nacimento ., S

seguintes autos: de uma crfança do sexo feme- =====================-=============,=====================

"IMPUGNAÇÃO - ]araguà, nino, a que se pretende dar o

10 de fevereiro de 1942. - Ex- nome de Ortrud, filha de Her
mo, sr. juiz de direito da co- mann R.' Waldner. Ele é pas
marca: tor evangelico, residente nesta

I - �omunico -a v, excia cidade, e ambos são, alemães.
que nesta data impugnei o re- � II - O caso não se enqua
gistro de nacimento de uma dra no parágrafo único do art.

criança do sexo femenino com 89, do decreto n. 4.857 de 9 de
o prenome de Ortrud, nascida novembro de 1939, alterado em

no dia 4 do corrente e filha do parte pelo. decreto 5.318. de
sr. Hermann R. Waldner e de 29 de fevereiro de 1940, mas. Ad. johana M. G. Waldner. aque-] como diz o serventuario in-, S
Ie pastor evangélico e esta do- pugnante. a m e d i d a visa
mestica, e arnbos alemães e evitar que brasileiros tenham
residentes nesta cidade. nomes tipicamente estrangeiros
II - Embora o fato não se e provindos de países "cujos SiO'nifieada mant

enquadre no paragrafo unico

I'
núcleos de colonização eles .,

..

do artigo 69, do decreto n. formam aqui, a fim-de que, tarn- festaeão no eine.. Numa louvável atitude de orgulho para todos os ja-
4.657, de 9 de novembro de bem nesse setor, se faça a na..

ma de Blumenau apoio a obra digna e so- raguaenses.
1939, alterado em parte p-elo cionalízação "

b t d h
.

A d di f
.

d lib
decreto n. 5.318. de 29 de fe- . 1Il _, No momento em que

re u O umana a que se a iva, que OI e I e-

vereiro de 1940, que apenas se estudava a solução a dar á NO CINE BUSCH, d » propuzeram ilustres damas rada em reunião de assem-

se refere a "prenomes susce- presente impugnação, informa cidade de Blurnenau, re- de nossa sociedade, cons- bleia, já foi posta á dispo
tiveis de expôr ao ridículo os o senhor escrivão do civil que gistrou se um episcdio que tituindo a «Associação Pró sição da Associação Pró-
seus 'portadores, essa medida, o lnteressado, acompanhado de

merece ser divulgado. Preventorio». que visa au- Preventorio e vae ser reco-
que já venho pondo em prática ínérprete, se encontrava em lhid A' d d d A
há maís tempo, visa o fim de seu carlório. Tendo ali sido exibido xiliar a manutenção desse I a a « socie a e e s·

evitar que brasileiros tenham IV - Alega o sr, Waldner, o filme MUNDO EM CHA estabelecimento onde têm sistencia aos Lázaros», em

nomes tipicamente estrangeiros que só quer o registro no car- MAS. no momento em que. toda assistencia os peque- Florianopolis, pela tesourei
e providos dos paises cujo nu- tório da comarca, em vista de

na téla surgiram as figu nos filhos dos Lazaros a ra sra Hilda Hufenuessler.
cleos de culonização eles fot- não estar funcionando o con- S

'

mam aqui, 'a-fim-de que, tam- lado do seu paí2, e quer que ras de Hitler e Mussolini importante firma firma «In- era, assim mais uma

bem neste setor, se faça a na- o nome de sua filha seja Or-, O publico .ltrompeu numa dustrias Reunidas [araguä contribuição de jaraguã, á
cionaliz"liifo. De fato não se trud, 'pois diz se encontrar vaia estrondo-a centra os S A" acaba de oferecer obra meritoria que éjá ho
compreende que, uns por mero temporariamedte, no territorio

ditadores" 30 mesmo tem áquéla associação a impor
costume e outros com o pro- nacional.

posito de manter na famiIia V - Tudo o que se passa po que calorosos vivas tancia de um conto de réis.

uma tradição prejudicial, con- vem demonstrar que a amiza- eram erguidos ao Brasil, Não são comuns gestos
tlnuam a pôr em seus filhos de, consideração 'e distinção presidente Getulio Vargas como este e é por isto que,
os nomes de Carl ou Fritz, do trato que se tributa aos .

t d
quando por dever patriotico estrangeiros é poreles tomado e presidente Franklin Roo- regis ran o o, q u e-remos

ber deri
•

C
.

d iraéã I "K I sevelt.: tambem levar o nosso aplauem po erram por anos ou como uma a rmraç o pe a u - .:. . Causou grande conster-
Frederico. tur" e progresso, que acham A expontaneidade desta so às, clndustrias Reunidas", Rio, 3 - Chegou ao Rio I terior teve a orientação do nação nesta cidade o fale-
III -- No entan�, vsub�eto t�oux�adm Pd'!a a jo�en A�é- manifestsção, altamente si· cuja importancía no com- o avião =Locked Lodestars. ministro do Aeronautica, cimento do distinto catart-este caso à decisão e . excía., nca, a a avem: sao cre 0-

gnificativa, vem demons puto industrial do Estado, f brí d
.

I
.

t t b I bí
que deciderá como fôr de [us- res e indignos serão seus fi- c a rica o especta men e pa I que es a e eceu um ga 1- nense Sr. Arno Konder. ten-
tíça, Apresento a V. excia. os lhos, se, aqui nascendo, passem trar a existencia, em Bk- constitue justo motivo de ra o Presidente Getulio Varo nete de trabalhe.. afim de do sido enviados â sua di.
mues protestos' de elevada es- a fazer parte da gente brasl- rnenau, de Individuos, que gas O avião fei conduzido que'o Presídente Getulio gna família muitos tele.
tima e consideração. (a) Artur leira. antes das patt ioticas me· pelo capitão Nero Moura Vargas durante a viagernIV - A verdade é que, do . O FERMENTO NEVE' ,,' gramas de condolencias.

Brasil, se deve tirar tudo e não didss tomadas pelo govêr. _ promovido em viagem não interrompa' suas atívi- Como é sabido, Arno
dar coisa alguma, nem ao no, exerciam coação sobre é preferido pelas dona') de - e possue caracteristicas dades habituais. Com_o s� Konder, desempenhava im..,
menos, os filhos que aqui nas- a mocidade. proprias. O desenho do in- s.abe .. o Chefe da Naçao Ie portante comissão nos Es.
1=t111!. E uecessari9 que a tra· ,f, ...�l·ados ,nas "uas atI" casa" de fin,o gosto. I t t d
d·

-

I' .' hO " .mva.rlav,e me,n., e o as as tadns Uni'dos, l'untn ..c
nos.Iça0, a Ingna, 0.& cos,umeS a

vl'dades nocivas. nãt>' po·. I'
'-,

.

,

. t t I á'"
,., ,y Do

reHgião e os pensamentos con- A d I d d
car a�, � �g�am s, elC. q.ue- sa Embaixada ê era um

tinuem ligados á patria dos pa. dendo 'e�r .como até en IR i t .....JO .I_I prova a a el e e: lhe sao dmgldos, consumm grande amigo do Dr. Os-
is, ·para mai-or engraedecimen- tã<ll a mOCIdade sente-se ev s as..,. rnaili::ll fesa �acional do Peru d? �essa tarefa longas ho- waldo Aranha, o qual lheto. não de suas nacionalidades, liberta para dar livre ex-

. dIa rias
mas para maior �fiç:iencia de . Recebemos. do sr. Max LIMA, 27 (R.) - Em' dedicava sincera afeição.
estranhas doutrinas de escra- pansão ao seu patriotismo, Meldola gerente do Banco sessão secreta. do Senado,
vidão mundial. numa demonstração evi Agrícola de Blumenau, nes- realizada a .assistencia dos' A exportação de apa·

.

VII - Tem toda a proce- dente de salutares terem t 'd d R It' t'l'tulares do Exlerl'or e da t'elhos de refrigeração
dencia a nascida é brasileira, sido as medidas tomadas

a CI a e, o e a OflO e

pouco importa queiram ou não balanços relativos ao exer F2Zenda, foi aprovado o Washington, S (U. P.)
seuspais. A lei constitucional pm pról da nacionalisação. CI'CI'O de 1941, desse I'm' .

t dI' f I áproJe o e el re eren e - A Junta de Produçãodopais é clara: são brasilieiros, portante estabelecl'mento de d f
.

I ! 'd
'd B'l' d e esa naClOna, a em e de Guerra anuncI'ou que osos nascI os no rasl. alO a FRACOS E ANfMJCOS I d' t'

que de pai estrangeiros, não Tomem:
cre ItO ca annense. vario,s outros atos: con· futuros embarques de refri

residindo este a serviço do go- VINHO CREOSOlADO
- Dois dumeros, 'da re sequentes ,dos acordos élS geradores para ä America

verno do seu país, vista «r;eação Brasilheira·, sinados durante a Confe- Latina serão feitos doravan
VIII - A adoção de nQmes Do " CL JIIe • s.. ...... que se edita no Rio de rencia do Rio de Janeiro. te, obedecendo, a' nova'll·ml'.de divindades, herois ou chefes E'

-...... Janeiro. refetentes aos me.
de governos estrangeiros à nação, pois tais aparelhos

---.;.._,--------
'criança brasileira, somente re- To.. zes de dezembro de 1941 serão tirados da reserva

GU .....

l' SO de.
vela a má vontade do estran- R.......

'

- - e Janeiro do cer rente ano; Carta de Stalin ao Pa- existente. constante de .• ,

t,l geiro aqui residente. Quer ele, «Serviço de Informa pa 750.000 únidades.somente, usufruir vantagens, de
"

- ções" e "Festa da Uva", LONDRES, 3 (U. P.) -
nada abrindo mão consagran· ,> A partir de 30 de abril
do-se e consagrando os seus estas ultimas editadas pe Uma nova agencia infor-

proximo. segundo determi.

B
.

d d ao serviço de outra patria. lo Dep. dI! Estatistica e mativa italiana anunciou d

l'manl a es nação o governo, iodas

U
.

'

IX - Escolha Herman Wal- VINHO CIEOSOTAOO Publicida.de do Estado. que, h� poucos dias, che
as fabricas de utensilios dedner um nome brasileiro, e os 6 ..... ....., de..... Gratos, pela öfert!!. gou ao Vaticano uma caro

há em abundancia, mais eufô- . refrigeração serão dedicadas
Sob cl direção do pro- nico e imais sinpáticos, que o ta pessoal de Stalin ao Pa inteiramente á produção de

fesser Lourival Camara e que pretende, e não fará favor Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos - Dores de cabeça'rebeldes pa. O conteudo dessa men
guerra, motivo porque ces-

O concurso dos professo- falgum. Ao bcodntrário, nadla m�tiS CLlNlCA ESPECIALlSADA sagem é :mantido em abso· UM MONSTRO
az que o e ecer a precelo DR SADALLA AMIN IUlO segredo. A ;tferida

sará a fabricação de refri- Em Curitibailos foi pre-
res José Warken, João Bo- legal, cuja ingnorancia não o • .

d' h bt'd geradores. so n indl'viduo João Mall'"
nassis, Valdir Busch eVal- recomenda em absoluto. Consultório : � Rua 15 de Novembro N.742 I

agenCIa IZ aver o 1 o 'V <O

demíro Cascais, todos do X - E'In casos semelhantes, (ao lado da FarmáCia Orion) - BLUMENAU.. tal informação dOEI propri A missão sousa Costa Vieira por haver de revol·

Gt'nasl'o Catarinense, fun- haja o· sr. escrivão do Regl'stro os circulos da Santa Sé. no Canadá ver em punho ameaçado
.

h t FI ;iVil, com. o mesmo desassom-

D E PR ZA AMER'ICA.NOPOLlS S A WASHINGTON, 3 CU. uma pobre menor a quem,

�t��:pOI�S, r�sC����' �� H�- c!�oee�itf:l�. 1��in:!���oJar�� 10RAN E ME, .r-"i • • P.) _ A miss�o Sousa após, violentou. •

'dades que se rege pe gua, 11 qe fevereiro de 1942.

-I
' .

Ã l .

p. A' R' d J' Cost'" nartiu hOJ'e para o
O bandido ainda tebtou

mam,
.

-, (a) Tiago Ribeiro Pontes, juiz Sede em S O .p.AU O DIretor _ reSidente·. gencla no 10 .e _

anelro ,.. ... .

d
I t· 100 do decreto R S f 6 205 R R Ih O t 9 CanadIC _ onde' p"'rmane

assassmar o pae e· sua
o ar Igo

-

de Direito." ua enador el) n.
D Af dOS t"

ua ama o r Igao n. i:l ".1' d f
lei federal n 21 241. Trar.scrito, do«Diario da Noi- ' 8.0 andar í. onso e . an o.... 20. andar cerá por um curto espaço

VI Ima, que teve e ugir
Preparando' alunosmaio- te. de S. Paulo, de 26-2-1942. I Fundada em 1921 Carta Patente No. 32 de tempo _ com C' pro para escapar á sanha do

res de 18 anos, de ambos· I (>osito de incentivar as
barbaro individuo, e por

os $exos, para o exame
_". I Resultado do sorteio reall'sado no d, ia 28 de Fevereiro de 1942 estreitas relações encono

não ter uma arma para se

I d G·
,. C t

. It.l·cas entrt:: o Brusl'l e es
defender.

fina o maslo a armen A AUDIÇAO DE RA-I' .. É
.

se, o Curso de Humanida II O Prem.·o 1 "56
PLANO MÂONO . mensalidade 5$000 se Dominio britanico. deveras lamentavel es·

des permite aos que nãQ 010 ESTRANGEIRO I
•

' :.� Numerações prf'miadas: sa ocurrencia. Um pobre
concluiram o curriculo gi ,NA, ITALIA N 1 'o 956 Um

.

I I d Perseguição pae vê sua filha deflorada,.os O. premi 11move
no

$va
or e germanica e para escapar com vida énasial' n.a época propícia, .

Pre· 881 3 o preml'o -35 00·000 000 ONDRES (R)1 O IDlO• O . 9· L, 3 ,_ obrigado a fugir, ·por. nãofazê lo agora, em tres anos BERNA" 27 (R.) - A • &. -

I2.0 premio 881 Um Imovel no valor de Não menos de sete dia.ce.- ter -armas para se defen-
apenas. emissora de .Roma anun· I f I d N.

d' 't d 3
.
- 20'000$000 ses po onesaS',,_Cl, am IqUI· er. o entanto, quantos-FunclOnan o a nOI e. as CI'OU que "'ntrou hr"J'" em o premio 935· ddi'

-

I
-

b"., , ..

3 Pr· 3"35
.

- a as, pe os' <l. emaes, em andldos andam por ai, �r·
19 ás 21 horas, o Curso vig'Jr um dscreto oficial.O ,em.o: �. .

d h d
.

I', .

I t 4.0 premio 096 Um imovel no valor de consequenCla e sua c a- ma os, sem a respehva I'
se destina, especla men e, para todo o territorio ita- $ d ". ã

f
.. bl' 3,.0 premi0935 10:000 000_ ma a� mcorporaç o aos

I cença.aos uncI.on.anos pu ICO,S l,iano, que aplica ã pena
. .

d "R' h" (.

fernlorJos o elc Do Correspondente)
e comerClarlOS. de prisão de seis meses a 4.0 Premio: 6.096

1
'5.0 premio 091 Imovel no

v,alor de
-

O prazo para a inscrição três anos ou multa de --=== I 4-4..4 R bem qualquer séries, 'se en- 40.000,liras que serãö im .3.0 premio 935 5:000$000 OS.I.u.O oe a Loures
cerrará, para os alunos da postas a tOda E qualquer 5 O Preau·o·. S.OAI Centena 348 100$000 '. Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,
Capital, a 16 de Mar�o e, pessoa,d�ntro da 1t3lia. que

.• • � Unidade6"isenção da mensalidade de marçó! naris e garganta. /

parà os do interior do Es . escutar irrediações das e- . Total dos imove;s sorteaveis mensalmente: 785:000$000 Dispõe de. aparelhos os mais modernos para exame de

tado, a 31 de,março' cor-I' mis�oras de paises, inimi· I
sua espec'ialidade.

rente.. 'gos ou neutros. O . sorteio dô., mrq de. março .realizar=se á no dia 28 Richlin. Rua do Principe. f-one, 334. jOINVILLE

Caixa Postal. 12 Redator; Joãt\ Crespa-.-

Gesto llooilitante . oe Ufia firma jaraguaells8
"Induatrias ...Reunidas Jaraluá s. A."

UIU.conto de réis ao Preventório
'oferecelD

f\VIÃO cMARTIN AfON
so-

Em breve serâ batlsado
o avião «Marlin .afonso',
ultimamente adquirido para
Blumenau.
Ser' sua madrlnha a

Exma. Sra. Dna. Alma Mel·
kop Renaux. vistuosa es

posa do grande industrial
Sr. Dr. Guilherme Renaux,
Presidenteda Empreza For.
ça e Luz desta cidade,

Noticias de
Blumenauje, em todo paiz uma das

grandes conquistas de re.

novação social e politica
que o Estado Nacional nôs
trouxe em bôa hora.
Mais uma vez aos dis

tintos diretores das =Indus
trias Reunidas [araguä S A.
e especialmente ao sr. Ro
dolfo Hufenuessler, seu

fundador, os nossos aplau
sos em nome dos pe
quenos e infelizes filhos de
Lazaros.

ARNO KONDERAvião para o Pres. na Repu�lica

Revmo. Irmão
Diogenes . , .

O POSTO TELEfONICO
DETROMBUDO

O Sr. Diretor da Empre
za Telefonica tomou pro·
videncias sobre ai irregu'
laridades havidas no Pos·
to Telelonico da Barra do
Trombudo, ondea respeti·
va telefonista pouca impor.
taneia liga ás suas funções.

Por comunicação espe
cial dos Revdos. Irmãos
do Colégio «S. Luiz», sa

bemos haver falecido em

Lião, França, o revdo. Ir
mão Diogenes, 6. Superior
Geral da Congregação dos
Irmãos Maristas. Os Rev
dos Irmãos. do Colegio «S.
Luiz:., farão cantar hoje,
na Igreja Matriz, uma mis
sa de Requien, para a qual
convidam todos os catoli.
COSo

PEDRO PAULO CUNHA
Acha-se nesta cidade o

ilustre jomallsta Sr. Pedro
Paula Cunha, Diretor do
apreciado orgão cNOVA
ERA·, que sa publica em

R,o do Sul.

•

Jar�g(Jaenseacontec;men<t()�' . no
.-

comercIo Jiare;ista
... 'I .

çaf-�'1.0ra' �o. present�1 m_ez de. '11Z{llfQ, '4.: C(Jítçf!.it��� Ç�SA MA�Ll';. �� .si'!l.� �attar'. 1

a ru,; Mal., Deodoro, o �eá .primei�o anillersariG� de fandaçãp. :i;m cohZ�moração
a esse ausplclOSO aconteclmento, a Casa que mazs' óarattJ vende n'!-.".praça e melkor serve sua fregueSia, olerece uma opdt'tun�'dadeiduranteo\mez comel1UJ"rfl../lvo, ,-.,'11."" varia'.
dissimo. stock de fazendas, casemiras" brins, camisas, gravatas, sombrinhas, chapeos, etc. - '._ Alem de uma infinidade de generos aliineizlicios de primeira q/Ullidade.· ,

, .�., ., r '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio doPovo - •

III

A
.

Casa malS
Festejando seu 6. aniversario, oferece
ao.s seus amigos e clientes, seu for...

, midavel Stock de :

� Camisas, Calçados, Chapéos,
, gravatas, IDeias, capas, per..

I�-
'

fUlDarias, artigos ,ara pre..

sentes e centenas de outros
artigos a qualquei' '" preço�' .

Nio besite
.

"

e ficará pasmado com os nossos pre...

ços, durante 'esta especial e
"colossal Vend�.

S6mente durante o ma 'de Março.

""""

�:��� H'�'[1 f�PFr?4 ,

" ,'o ........".,,:::.:,...;.,IIIlII:,::
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BORGES, RIBEIRO, '
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,REPRESENTAÇÕES

IÇ>ESPAC�OS FER.
ROVIARJOS E MARITIMOS - R'EDESPACHOS

"

EMBARQUES
t .,

SÄoFRANCIS��

. .

CAIXA POSTAL n. �4
1

. Rua Manoel L. de Andrade,14
TELEFONE n. 155'

CONTEM
oito el�mentos tônicos!"

Arseniato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc,
. I

TONICO DO CEREBQO
.

.

TONICODOS MUSCtJLOS

Os Pálidos, Depauperados,
Esgoiados, Anêmicos.Mães
que criam.Magros, Crianças
raqulticas, receberão a to

nificação 'geral do ,organis-
mo com o

,

.Sànguenol
�. D.N.S.P. de n. 1992 1921 .

··�(f)l'onfosmaia

I 'C�lÇL\DOL
j
1

',' É ÖMA DO�NÇA "'RAVisSINA
MUITO PlU<IGlOSA PARA A FA

M(LIA E PARA A RAÇA. COMO
ui.. SOM AUXILIÂR NO TRATA-

I MENTO DÊSSE GlRANQE FLAGlI\I-0
.

USE O. •

rnurrlit[!lFl!lUIJ]

. ,

'J('

!

REUMATISMO
,

ESCR6FULA._

A SíFIL.IS SE APRESENTA, SOB ..

INÚMERAS FORMAS. TAl. COMO:
I ,

• 1

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
., CONHECIDO HÁ I. ANOS

VENDE-SE .... TÔDA PARTE •

.__------

..

1
4-
�
,

I
f
i INDUSTRI DE CP LÇADOS
J

I

GOSCH IR�Aos 'S. A.

II JL\RL\GU.l\ - fL\NTl\ Cl\Tl\RINl\ ,
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livrei-me de uma Tosse,
rébeld, e violenta"

o an]o protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira ' Minancora Um vàUoso atestado sôbre os ,leitoa
do Xarope Toss

ESPINHU'

FfsTULA.
ÚLCEßA./
ECZEMA.

FEßIDA

DARTRO.

MANCHA.Não há melhor comprovação da efi
cácia de um medicamento, do que ai

próprias opiniões dos que já o usaram.
E assím cerno a declaração acima, da
RJ·. C, C. ;I\" do Rio. são ínúmerea os

atGs:ad::ls sõbre a açâo poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses•
nipes, reatrladcs, bronquites e coquelu
ê!.li�, pois o Xarope Toss é composto de '

elementos àe ação conjunta söbre I\.B ----------�
víus respíratorlas.
O Xarope Toss näo contém narcóticos,

nem tem contra-índlcaeão. Póde ror usa ..

do com segurança oor aduttos e (',1'1tl1!�as.
Com seus elementos perfeitamente do ..

sadcs e escrupulosameute fi:�tnij\r;I8.r!(i�.
o Xarope 'i'oss atúa sôbre ti Hurt. n.!ji�r·ov
lJülua, por sua ação auttssépttca. EÜI1,;Wt
as toxinas, com seus eleitos DOS íntestí
nos e nos rins. Regula a circulaçàosan-

_-----•••-- •. guinea, pêla branda ação tónica sobre
o coração. Age söbre o mecaaísmo da
tOFSt:.\ como calmante e 8edf..ti,�o c ror
talece as mucosas da traqúéla e dos
brônquios. Seu sabor é agradá vel,
Combata SUAS tosses, gJ'IÍJeS e resfria

__
dos com o Xarope Toss. Adquíra hole ,

um vidro e defenda sua saúde, loge 'lOS

primeiros sintomas destas aíeccões dai!
'vias resptratorlas com a ação segura
deste medicamento eUcaz. Vídro : 5$JOO.

DE r-,

Vermifugo suave e de pronto efeito.

Diepensa purgante e�' díétal
Serve para qualquér Idade, conforme o n'

1, 2, 3 e 4.
,

Proteja a saúde de S€UB filhos e a sua
própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remed!cs.. .

Compre hoje mesmo uma "LQMBRIGUEI.
RA MINANCORA" pars seu filhinho. .

E um nro duto dos LABORATORlOS "MI.
NANCORA" - JoinviJe

BANCO POPUL.I\R E AGRICOLA

� DO VALE DO ITAJAI' I Palace Hotel �EJ��������O����C!t!I���iii Cooperativa de Crédito de Responsabilidade limitada II I de M A R TIN S J A R U O A a Paulo.HeriDg �

I Antodando a funcionar pelo Decréto n 7525, de 9 de julho de 1941" � Rua Barão do Rio Branco n. 62 !d Caixa Postal29 - Rua 15 de Novembro 8Q8 EI �
assinado pelo Sr. Presidente da Republlca e regíatrado no Serviço iii

. � Blumenau _ Santa 'Catarina �.

de Economia Rura.l do Ministerio da Agrteultura sob n. 1197, IAJ Todos quartos de apartamentos, com agua ... ..

lÃ] em 16 de julho de 1941. .. '� corrente, quente e- fria � Tintas e vernizes __ Materlaa liiJ n
IXI

L
Da Elevador - Frigorilico • Cosinha de 1.a ordem [;jji .

.!l 1) S EtD E EM BUM ItNAU ,. III '

Salas de amostras para os srs. Vla;antes � para pinturas em geral iiJ
.

G

Rua 15 de novembro n. 923 (em frente á, Igreja Matriz) I . Automovel na Estaçãq � Tintas em bisnagas � l

J
. CAIXA POSTAL N. 104 __ o Endereço telegr.: BANPOPULAR ,[ti C U R I T I BA PARANA' • BRASIL � '.� �

----a::;:::I liI - ... para artistas -..
9121 EMPRESTlMOS, DESCONTOS, DEPOSITOS, I: I'"r CLOOCA ClRU;;�-.1 �[;jji[;jji!1l:iiliiJl4IliJ[;jjiIiJO[;jjiIiiJ�[;jji.r.:�iJ��, 9I COBRANçAS E ORDENS DE PAGAMENTOS iii I

.

J

I
E�PR,ESTA ESPECIALMENTE AOS AO�l�ULTORES ;. I do

XClfoca.;;;·ic":·C>lOllCJlXOlCWx::::-C'Sl'c:-C:W9cu .'=-:::xX ;
Paga para DEPÓSITOS as melhores taxas, a saber: III I Dr. RENATO CAMARA !.�. __

'

Leopoldo �ei·d... el '

0" '.!
,Conta CO,rrente á Dispo�ição. �

• - • • • . ·.2 oJC!__ li DIRETOR DO HOSPITAL S. JOSE'

�C-onta Corrente cum AVISO PréVIO • --o - • . . - '5070 Itr �
.

. Hansa - Sta. Catari�
,

-Conta Corrente Depositos Populares -" - �.1/2 % iii
.

eraçies; Doenças de seabora., Maior Estabelecimento de,Arbori Bt Flo;icültl,lra do
Conta Corrente Prazo Fixo: por seis mezes· . • • 6 % iii' .

Partei

�
Estado

.

,

por doze mezes· :
• • 7 % III'

1
. E',P.dições ,de,

Aberto �a. �!'Z :8a�o:o;: :á'!*�II�:':. I�. h�ra.. . :
, .�..=*!!=s���=:-eatael

����cárxlll�.x.dCrXi�lII'bt1�L_�����1 ,!
...... JrJ�n �':·�'";_�:�������!1,�ii.j'12112112112IlSlI121J;�SJ'1ZItI!!':I IXIIXIIXi130lZilDaarJI IXIDmIXI.I2II2!I2II2II2II2IIXILZI I �-Jc.!Xcz:r�, �"�. 'K::I�� ,.: '-.

'j
.�'

,,,;.:,' ,,. .,1,
.:,\

ti � i1: tp·:
'\

;"

.

� 1; l' .",....... ��

:," �", _ � ,,>ta" •

' ,_
, li

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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liili1lB11l11l11tf1f11l1llilfljl§J(i(llfllllJlIlIIlIPlllllllIIIIBIUilillillBilrill Edital de .eluada PREFEITURA MUNlCIPAL DE.JARAGUA.

te o coerente mês de Mlvçn, arreC8:C!\·se na Te·
O Douto," T.iago Ríbe í

1 d J á

II 'O OJ U O �.OS. :,,,1,

'

e P�-I',:.,C", ,·,'.,:0" S 'I' i'r§j�IIJli1. i EP[o,Plu.IXarldRepura9tivl°4 i::. :;nci��:,�: g: ��:�- t�!r�i::.�� r!f:��:�E �uJ�J:tl;)(h:g��;I:.D:
Ij' glná, Estado de Santa Ca

Não satislazei;ldo o ,peg8.lmento no releridtl
räríne, Brasil, na forma

mês ficará o contribuinte BUl' alto á multa do 20'/.
-da let , 'f)tc:

"

d tã r ít
ao !XI A sililis ataca todo o '\, FAZ ".:JABER. 8.118 que

sobre o imposto, no primeiro mês, Ben o en o e &

III� , ".' llJ'"'.,', ..t�1:ioer.�a.. , f�"
.. '.,

121� I O fl·_g"d.(\or.g.oatBl�Sçron,oo Cora-
o pres;nte Rdit�l cem

a cobrança judicialmente.
IXI

,

,... � � , � o prazO' de 10 (dez dias) 'I'esoueerta da. Prefeitura Municipal de Jara ...

ção, o Estômago, ,15 Pulrnões Tl ",
d I h' guä, 4. de Março de 1942.

_

IX! riiiJ e a Pde, Produz Dôres nos . VIrem, ou e e con .e,Cl F V:\sgerau Tesoureiro
Da !XI OSS')� Re «natisrno Ce meuto tiverem que ttnu«

,.,

fI.I
'

para iluminar seu I�rt sitio, fazenda, etc. 111 g�eif;', Q�eda do Cabelo� e�f!f! p.tflZO hão de ser

iii I' Funcioaiu 'seu radio,' � �l �di�di�·o;?3j���;. C,��I�UÜ! 8.l;r�m6taQc�. pôr} .quem Requerimentos Despachados
IXI rJi:I tnaís der' e maior lauce" ,

IXI b iadoo·
o medico e torne o popular

iii carregar ater s e alitomoveÍlt radio, etc. F" depurativo oferecer, no prcxímo dia MÊS :DE JANEIRO _ Dia 14 '

IX!
.'

tlIiJ ,E I i X i r 9 1 4 11 de março, ús.lO hoeas 3.574 - VVfi Berta Larson - Requer Ileen-

IXI
,,', \1 \", • 00 d.a .m.snhã, ás portas tio Iça construção de um buugalow á estrada Río da.

lÃ! "'RES·'
,I 'lÄl Inofensivo ao organismo. Ed f

-

III o\?,.&
.

,

'

, ,lXl Agradavel come um lícôr, I lClO do Forum, os Luz, zona, rUfAI - Como requer. ..

IXI
.' � Aprovado CDmO auxiliar no bens penhorados 8. Rafi 3.:575 _ Angelo Rubint - Requer licenQa

III MODELOS �I tratamento da Sifilis e Reu- Dib, na ação executiva construção para em posto banjo iluminado, em tren

IXI
� matismo da mesma origem que (lontra ei,e,IT'oYH nes- te ao posto de venda. de Gazouna - Como' Re·

� com
li] pelo D'2�: �� Pi'91�úb o n,

te ·3u.lzo José M. Muller, quer, de aeôrdo com f} informação da S. O. P.

ca iii a saber: 3,577 _ Willy Mshnke - Requer licença CODS-

I capa�idade de iii L} _ Uma prensa com truçäo uma tosea tipo cOMS- em .sua casa sita á

� 100 � 450 watt·'s li) 4
.
matrízes, para Iazer rua Mal. Deodoro da Fonseca - Como requer, de

Da
.. (It �eIRHEN"'O Irígldelrus, que avalio �côrdo 00m a informação da S. '(). :P.

a. '

til 6 11 110 110 IA:! '\ 1:. ,

I j em 2:000$000. 2.) Cinco �3.581 - Stlvíno Píazera _ Requer licença

III ,.." ,'" �

�DE'RO
modelos psra Irlgídelrae, para proceer a dtversas reformes internas em SU8

ca I.',�volts ! �,
,

't' avaliados em 1:000$000. casa sita á rua Pá. Fesucken, n.r200 - Co�o "r.e-

IXI !XI {\ .;} 3) Um ventliador, avalía quer. de acôrdo com à íntormação da S. O. P.

III ii) do em 500$000, 4.) Set€ Dia 21 ,

III Peçam demonstrações aos Dtstríbuídores :

121
mstrtzes para furar, !lV8- 'I 3.584 _ Irmãos Maristas _ Requerem Iícen ..

IX!
Iíados em 700$000. 5.) ça para construção de cerca de arame tarpado

IXI

C I
� Uma forja psra fogo. � em sua propriedade á. rua projetada fundos da:l r'l&

li)
, I

ar os
. Hoepcke S. A. l2J vallade em 500$000; 6,') Mal. Deodoro da Fonseca _ Como requer a -tittl-

! . \ f9J.,
.

Uma tesoura para cortar lu, precarlo. em vista, da informação da SI: O. P.
tE. Matriz: FLORIANOPOLIS [21111·'

.. r�rro, avaltaqa em .
. . . 3:585 - José Ll'scovlcz - Requer lCenç8

IXI
100$000. 7.) Uma matriz construção casa de madeira, á estrada Jaraguâ,

121 Filiaes_:: BLUMI;NAU. JOINVILLE,' ORUZEfRO, LAGUNA, 00 pära fazer formas de em·' zona rural. - Como requer.

ca
SAO FRANCISCO -, Mostruario em TUBARÃO gg padas, avaliadas em .. , . ,3.589 - Antonio Pedri - Requer Jicença �_4 ..

� Endereço telegrafico: <HOEPCKE. .

gg .�;;i�=I=�� 200$000. 8.) Uma matriz r1'1 fechar a area ab�rta 60 lado de sua casa bem

Da !XI' para lazer cabos, 8v.alil:l- como p!.·oceder a UIIV1' I)íntura interna e externa

III �.- .

. Jõj "iM" dß; em 200$000. 9.) PU8S- em cô; cinzenta - Oomo rôquer, de aeôrào com

f§llllli1li1fi1L11I.ilIl1I21(i1[11.·�[ilfj]li1�l.§IfltffJf§ll2l�l'§JfIf�.1Ã1,DilClOIÃiCC-OO
tenazes para fogo; ava, a informaçäo da S. O. ,r.

'

IXJL�:nXll�JX.OO liadas -em 4100$000; ,lO,) nia 22 .

Uma Ct\ma' c�)m colchão, 3.599 _ André Leitholdt � Requer transfe •

av;aliada. em 50$000. 11.) rencia para Francisco Koahler, imposto s/ casa de

Uma bacia, avaHalla em madeira sltl! á .rua Domingos R. da Nova _ Trans·

5$000. 12.) Tres traves fira·se.
.

...

seiros, avaliados em. ... 3.600 - Germano Kopsch - Requer traDsM-
1$000. 13,) Dois balaios reDcia de imposto s/ carro para o ar. Paulo Kues-
com roupas velhas, li va ter - Transfira se;

� .
• ,

l1ados em 1$000, 14.) Uma 3.601 - Antonio Tobias - Pede prorogaçäo
tijela, avaliada em 1$000, de prazo para cumprimento da exigencia do Can.

14.) .Ume tijela,. avaliada troo de saúde de JQinville.:::.. Deferido. Concedo,
em, 1$000. 15'.) ,'Trez ço- em :prorogração, màis seis meses de prazó, m'e..

pos, avaliados e,m 1$000, diarite 8.Bsina!ura do re-ªpectivo terní10.
,�

16.) Trez pra'ws, avalJa. 3.602 - Paulo PÍastwich - Pêde prorogaçäo
Capital autorizado " 1.200:000$000 dós em 1$00Q. Total r.s. de prazo para cumprimento da exigencla do Oen-
Reservas ,<'- 663:779$560 5:361$000,1' . tro de Saúde de Joinville - Deferido. Concedo,

I
Depositos e saldos em CIC 25.000:000$000 cujos bens. dOl2stsntes em prorogaQ,ão, m�is cinco meses de �razô, me-

faz todas_ as úp�rações ban(!arias no :Páiz,; 'cobranças, des· do'uuto de ávsliaçAo e diante assinatura. reFlpectivo termo. .'

cont?s �e. cauçao de htulos. d� ,�xportação e o�ltras opuações de auto de penhora de �o- 3 ..605 -- Alberto pggalsky -:- Requer tran8f�.
. cre�lto, passes I>�ra as pr"!!,lc,lp.a,I�;_pr�ças d9� P��;. Taxas rrjo:licas lhaS dos autos da i'.eferi, reDcia do irop'Qsto' s/ carro lavbUl'à, para nome dê

Va. Silo j� abriu uma «Conta Deposito Popular, da ação executiva, serAo Alfredo Ricardo Pogalsky - Como pede.'
,

no Banco Agncola e �omercial (Ie Blumenau ? S,:� ain. levados em segunda pra-· 3 606 -,. Arnoldo Oiese _ Requer transleren
da, não o .fez, procure imediatamente nossa «Secção ça. com o abatimento �e· c.1a para seu nome do imposto s/ 'carro dé lavou·
de Deposttos- que lhe dará proRtam�(lte todas as in glll de 20'/. i!obre 8 val.c}r ra, adquirido a Augusto Giesé. _: Tran13fir�-ee
formllçqes desej"adas. ,da avaliação, isto é, �- 3,607 - Otto Nagel - Requer transfeDcia.tm·,
'.

Alem da conta -Deposito Popular-, Depositos iniciais a 10 valor de 4:188$800 posto seu carro de lavoura para Ernesto Lenz _j_
parttr de 20$p00, pa�R a qu�1 são abonados juros de 4010 a/a, (Quatro contos C'::lnto e Tram,fira-se.
o Ba.nco Agncola e ComerCiai de Blumenau mantém ainda as t Alb D 1
seguintes contas: olten 8 e 11itO mil e oitd- 3.608 _ el'to a lm�nn - Requer trans·

centos reis). l\ssim serão ferancia, imposto eq carro dt} 'lavoura para Bruno
os releridos bens arre- ,Dallmann - Transfira.-se.
matados por quem mais 3,609 _ 0arlos Albus � Pede prorogaçäQ
der e malar lance ofere de prazo para. cumprimento dalJ �tgenci8.s do Cen ..

cer, DO dia hora e lugar tro de Saude de Joiöville - De!erido. Concedo,
8cfma mencionados, po em pt'orogaç â0, mais o pr8zo de seis meses, me"

dando os mesmüs serem diante assinatura termo promessa .-

examinados por quem in· 3.612 _ 'Ernesto T,fapp - Requer tranefe..

taresse tiver, e que se rencia imposto seu carro' de lavoura para o sr.

acham 8m mAo do íle Albe.Ito Schroeder
.

positário publico. E pars, 3,.613 - Maria Ursuhl Bl'tleckheim�r � Pede

qut> chege a noticia 1:\ prorogação de prazo exigencia Coentro � Saúde

publlco, manjei pass8r de Joinville _ Deferido. Concedo, em prorogaçäo,
este edital que será sfi- mais oito. meses de prazo, mediante f\ssiDatur&
xado no lugar de costu- re�pectiv{) termo.·
me e publicado pela Im .'. ,Dill 22.

ia •

prensa local. Dado e PSB- 3.614 - Vitor Gauike - Idf:ID, idf::D, idem, -

M O V
sado nesta cidade de Ja Deferido. Concedo. em prorogação, majs doze me-

E I S raguá aos vinte e Be te l3e�, de prazo, mediante assinatura respectivo ter·

E
.

I'd • dios do mez de fevereiro mo de promessa.
'

specla I aaes em bancos' esc.o.Jares·.
.

' ,',
'

.
de mil noveeentos e qua· 3.615 - Ricardo Harnack _ Idem, idem, i�,elll
renta e dOÍ@. Eu, Ney --pde...rído. Concedo, em prorogação, mais doze

Jaraguá Franc\J, escrivão () suba- meses de prazo, mediante ass!D.8.tUl'U ref:1pectlvo
__--.- -_________

crevi. (assinado) Tiago termo de promessa. "

Ribeiro Pontf>s - (Juiz de' 3.616 _' Lina Bruch - Requer transfencia

Direito.lO• Està confo rme de imp{)l�to d� seu carro de lavoura. para o sr.

o original, do que dou fe. El'wfiío Zilsdórf - Como pede.
'

Jaraguá, 27 df'fßve rei· 3.618 _ Gustavo Schreiber - Pede proroga..

ro de 1942. çãü de prazo para cumprimento das exigencis8
O ef}criväo. Ney Franco do Centro .de Saúde de Joinville :- Deferido, Con..

cedo, em p'forogação, mais :.tres meses de pritzo,
mediante �ssinatUl'8 respectivo termo. ",.

.
3.620 ;... Romano Moretti - Requer licenç8

parft estabc·lecer·se com comercio de produtos
agrico]as, em Hansa - Como pede ..

. ,3.621 _ Arnoldo Sohn - Requer licença
SIlI'll «':a:'Ji!l1elanos-E Saltará da construção maoso!éo da sepultura de Conrado

, Ciíl,!11a Disposto Para Tllulo S h 1O n e co ocaçäo respectlvâ insc�iQão _ Como
requer.

3,622 _ Maria Felipe CardosQ - Requer li ..

cet,ça pars estabeleceI-se com botequim anexo

á estaçäe ferroviarie em HflInsa - .. Corno pede.
3. 623 _: 'Edmundo G. Ribeiró _ Requer li

cença para testabeJecer.se com um Bar, á rua,

HerciUo Luz, Hansa - Como requer. ,.,
.

3.624 - Angelo Bel.H�tta "..i... Req:ae� -:sfieença
para colocação de um letreiro luminoso, em ,fren
je a� seu hotel -'- '-CÓn:lO' requer. _:;';"l :: _.,:v

_

,.3.625 - ,A.Urodo ";l\{Íle-n�f � ßJéiqUer ..'a1.varl\,
de "Habite·se" para, parte Ihl flas-a !t.!'+f3;(:aital·· i·
rua Mal. Deodoro da Fons�c� - Como raquer�

SO,.rD'O �e. �ipõ' . 3.�28 - Frederico S!lht�:,' R.equef tr8!l�re-
, "tP ,l"" renCHl Imposto !seu carr.o' de' lt;;'v(fura;J1)àrà Ó sr.

:ofI1pgtmos f;m quantidàde.
Rudolfo Spredemsun - T.mnsfil'H, se, ,.'

i
.

Jf Diß .29,.' ., _.... _

.

� � ... " f'U

�agá-'se. bem. 3632 - Leopc.ldo '�olte -,pede--·proro ..

�t " .��,�, • g89ão '(1'..,3 pr'ezö ·para"cuititri'imªBfo das exigencÍa
if' . ltClemenle SchJoch1!t e do .C.entro de Sll,úd e de Joinv.i.J1e _- GO�':I'�'lue"'�
_.. ·�IIIeIttI;;- i

'
.. , " .,��'Vffu;�'lJTHZ"(nt��tac:G":m-ereT,'

,J' im·
.'.. .

mediante assinatur a respeeUvo termo .."..
.

'

Rua Rio Branco, 122. , Secretarlõ Municipal

•

Rua�::�m!o�ou�dan B_e C J�g: d� sUliBANGO AßRICOLA E COMERCIAL
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis á. I

vj$ á Estação ferrea. Dispõe de oHmas ç.co01oda I Matriz: Blume

li BI
Filiais:- joinvil

ções e oferece o maximo conforto �,os srs. hospedes. nau Rua 15 de () UIDonau Ie, jaraguá,
Banhos quentes e friOS. Novembro (} (J Hamonia

CONFORTO PRESTEZ;\ Agencl" M f f'I"
'.

R' 'sa em . a ra - ,I laIS ern,lnst: ,lO do ui e

�;nha de Onibus á porta Preços razoaveis. IÀds.ial Correspondentes nas máidres pr;;.çâs do País
Proprietario : Carlos Albus.

HIGIENE

\,

-

I.

Cure seu" males e poupe seu bom dinheiVo

comprando na
'��?li

Parlbaeia Nova

2,0 %

de ROBERTO M. HORST
a que 'dispõe de maior s�rtimento na praça

seus ,artigos á preços vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30

e oferece

Jaraguá

.Ginasio· Parthenon�':ParauaenSB
'" l' •

(sob inspeção"''federal permanente)
Diretor: Dt, Luiz Anibal Calderari

,C. c. c Á DISPOSIÇÃO
c. c. c COM AVISO. PRÉVIO, conforme con.

dições na caderneta 3,0 %
DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,0'0/0
DEPOSITOS A PRAZO fIXO de 6 meses 4 5 %

DEPOS�fOS A. PRAZQ .fIXO de 12 meses S,O %

Rua Com. Araujo �. 176 - CURITIBA - Paraná Os Juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

E�tã?:m pl�no f1:lncionamento as aulas de FILIAL JAAAGUÃ • R. CeI. E. Jourd2in n.115
adm.lssao a h. sene do Curso fundamental Caixa

Nos mezes de Dezembro e Janeiro aö' aulas deste,
.

. curso são ORATUllAS. E IIFaculdade de ComerciD do Paraná j

.,
(ESCOLA REMINyTON) . -----....._,_�'-------:----

Fiscalisada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contaoor e Au,

xiliar ::Ie comércio. Irt'ernato e Externato. F A B R I C A

Postal n. "65 -.Endereço Telegráfico "CAIXA:t
Hurario: Das 10 ás 12 e das 13,30 ás 15 horas.

Sabädos : Das 9,00 ás 11,00.

Adolf HermanD Schultze
DE

Rua. Bio-Sranco, 964

lõr. Marinho Lob;l
Pomada

, ,

Minancora Advogado
, "

Escritorio e' residencia em Join vile
Rua Abdon Bat�sta No. 109 - Telefone 683

E' a pomada ideal

CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
human3S como oe
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL! �__clllo..n_su_lt.a.s.:.álllls�q..ullli.n.t.a..5••f.e..i.rC'J.s_..;.....J

em Jaraguá .'�.

A farmácia Cruz,
'le AV2ré, (S,Paulo)
curou com a "MI,
NANCORA» úh;e·
rc;ts_ que nem 0914

conseguiu curar.

Dna,-Caröl1hlC:Palhar�s; d� Joinvillp, curou c:Jm Corretores d S
u!t'l�,-�-'l';Qz r,.,A.II���,.,�m,(i.FE,RIDA DE 9 rANOS!

e eguros em gera�
Te� navldo, cru�el1as ij',e. curas semelhantes ! � ! l�te.rna.donaTI d.e Segl.lrós, Mutua C.'af.arinell'i;:,.·:e,
AdO"�ada enJ rtUi'ito� hÖsptta?s, )cas3:;, de sallje' e Alb N

-

.� , �c1irti"'ctts' lp-articulares.
"

_

.

I��I�, ac�o.�a� Seg�;ran_ça. _I110Jl.stdal,. Eogo,

�����?��;O�!�c�:,�t�i�� �ve����d���� .. c�:;���� I.�a:h:�:'r�.�i�;��V��;���iS����mo;��� �
latll�has orfg}Á'a'i'sQeori{�d 'f'inblem'a simb6ltco aCllna. .k ".

.

RecQsem imitll.çpes! exijam a verdadeira MINAN# ACIDENTES DO TRJ\BALHO
CQRA em suf..- iatinha .aliginal. L(QUIDAÇA-O IMED

REPAREM BEM AO COMPRAR!'. ",. �
'. lATA Dr;: TODOS OS

.
E' um· produto dos l��!.lori�«M,I.NA"NÇORÁ' I .� .. r, �.'N!�rBOS ',," .. ",-

ii••

";

�.IIIÍI
·

.,"•.
�

_.'.•
"

'."/">i'·f.�l ,'o�f��:t�l��1t'��f�'�!�!��" c!,� 'í�v.er,���.!,CP�P��:hi!�� ,I

."".�� .:., ,�::' ,. "fj' ��)},.._"" .�_�J.O ,;k -��_...1: ·TJiJ!. �1ó'�4�11t� �.

--,-------

Seu, fígado deve derramar, diária
mente. no estoIpago. UQ'l litro de bilis.
Se a bilis n'áo' 'corre livremente', os

a.lh�entos não são digeridos e apodre-
.•.• :;�·,·,1. OS' !Jazes incham o estomago.

Ecbir;::nrClJ.l a prisão de ventre. Você
!-;·:,:rd;e�3e abatido e como que �nvene-
1i'00! 'l'udo é amargo e a Vlida é um

!::.,;n;t;p;.l_o�
,jUra", ;i1mples evacuação nãQ toellrá
n ·(:r..Ubf�� Nada ba cotno as famosas
PWuhz CARTERS ,para o Fígado.
p.)!.I'él uma acção certa. Fazem correr

!jvreII!�rte e.se li��", d�.J>ili•• _e �ê _

!;ctlt€.se, disposto para tuno. Nao cau':'
S80m d21l11no; são suaves e contudo são
mara7illiosas para fazer a bilis correr
li"i."remente. Peça as Pillulas CAR
TERS para o Fígado. Não acceite
imita�.ões. Preço 3$000

•

,

I'
I
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���ehti�alr�St':�IU�rroiO-- �r
'\�"I::fl nta-Ootunis as, 1:°0. Martin Stahl:e S�hkdl'a partid- �O BALAl)1�_!J1.x�BARAS

� LlLI STAIJI;- .'
.

',(CQnclUSiJ,Q'� .�+.-�nteriór) "O pam. aos seus parentes e amigos, o con- e .0 O. SQl brilhQu lá fóra; ;. e ilumina
,

", ,.'. .

'trato 'de casamento de suá filha LILI. ARNO G. A. MULLER O quarto deparedes claras.. ,
.

nacionalismo' é um 08.:- pois sabem que admitir O 'Conrirmum, O «Manchas» de lus nós moveis.. , na cortina.

oíonaltsmo suspeíto, PO!- ao certeza da derrota O
com o sr.Arno AdolfoOermanoMüller. O E, subiio, nQ porque.o gritQ da� araras

_-

que é mentiroso e liga,' equivale jl\ a meia
.
der- [araguâ, 28 de Fevereiro de /942 Vem quebrar 'o sile1Jcw que dQmwa

do ao Eixo, vlsand« ape- rote. Foi es.se otrabaího O '.'
..

c .,. O No quarto de pared,es claras...
I

E ,Xac:::xxc:.x::::IIlI::::::ß::::O::::::O:::ll:C::XIOlr::::xlC:l.1Cltr::::xc::»J(OC:XIC)'!IOI:IC:II:X;:::&IOIJC::lC:;XX;:::&X;:::&JOIlC:O:::xr::::xc::xJC O
. d tua voz

nas. afastar,nos, cheios .leito aa uropa, nos paí - Falas-me, então, uvm o a .'

de pre.. veneões inl'usti-fi- zes quoe 'c�iram sob o No quarto onde ha biscui�s e mov�zs de taquaras.
Y _--------' Tudo parece ter vida e agzta-se, apos,

cadas, da família. unida flagelo nasísta, Reaje AVÓ! MÃE! FILHA! ""sa Soa.·s P R O P R I E T A R I A
Como esteira, ao sabor das idéas mais raras, ..

é leal das nações ame mos centra oa«Quislingn», '-'Ca Da:Francisca Buch. _ o amõr deve ser, entre nós,
rícanas. Tais [urnalecos Ierrteemcs a. «qulnta eo- Todas devem usar C'

.

.

I' t
.:

h
'

Como, no parque., o grito das araras! ...
.

asa eSJ?eCla IS ? em (o.upm as para crianç-as, armae revístecas são a quino luna-! O presidente Ge-,' rinhos, linhas, fIOS enfeites. rendas, fitas, botões, etc.
la.' esaéncía de QUINTA- tullo Vargas nos

.

índl- Fluxo-Se�atl'nai,\I: Mantem sempre em stock um belo sortimento de ris
COLUNISMO em letra de. cou o caminho a segutr. - U ..

cos para bordar, dos mais novos modelos.forma. dizendo que eRB nações, Melas de seda para senhores e senhoras e outras7 - Quando uma es como os individuos, atra- (Ou Regulador Vieira) id d '

tração de radio começar vessam graudes momen
novi a es, somen e na C A S A S O N 1 S.

Aniversarios
o seu «broadcasttng» tos, em que é preciso A mulher evitará dôres

dando telegramas de Ro enfrentar :0, destino». Alivia as cólicas uterinas

ma, Berlim ou' 'I'oquío, E' acrescentou, C01'8- Emprega-se com vantagem
com as Inícíaís« T. O _. [osamente, dizendo que para combater as irregula-
c D. N. B.,., -« 8. li) ou <D» estará com os brasíleí- ridades das funções periö-
estar-á, dando a palavra ros, !IDO momento de I dicas das senhoras .'

� de ordem do Eixo para perigo, para lutar, para É calmante e· regula-
'

os c qulnta cDlunistas».lvencer, para morrér-.] dor dessas funções
Esses programas só po Portanto, brasileiros, fj· Fluxo - Sf!datina'
dem ter uma denomina- quemcs atentos, como

pela sua comprovada efica-
'ção: «8 voz da quíuta- co- quer o chefe da Nação., da. é muito receitada. Deve,

luna ». em atltude de <decídída .

ser usada com confiança
8 - Se alguem ao seu repulsa a tecundís dos l' Fluxo ' Sedatina

lado sustentar que, na boetetros e á solerte ín
Alemanha, o clero tem ventiva de própagàndaa
UDla vida calma. e feliz, oriundas de fontes sus

que .os cultos são respei- peitas e interessadas».
tados e que o Papa Pio (Distribuído pelo' eS.
XII está muito amigo de P._ C. Q. C.» - S",rviço
Hitler, tendo llbenço8. de Prevenção contra a

do a8 tropa8 italianas Quinta - coluna).
e alemães que servsm (Extr. da revista «Di-
de instrumento de agres- retrizes):t
sãG, esse individuo é um'

. _

.quinta- colunista», está
invertendo,os fatose men
tindo descaradamente. O
inaio r inimigo da Igreja
Católica no D.lundo, é o

·

nazismo (artigo do padre
Arlindo Vieira no eCOr
reio da 'Manhã» .) e o Pa
pa Pio XII absolotamen
te não gosta· de Herr
Hitler.,.

·

9 - Se alguem lhe dis
Ber que no Brasil não
existe «quinta coluna. e
que iS80 e uma inf&,m'ià�'
uma iliverfção, Uma fanta
sia da propaganda ame

rica.na, olhe nessE?'sujei
'

,to, -que ele não passa de
um 'quinta coluuistall dis·.
larçado.

·

10 - .Se alguem lhe
p�o,gn08ticar 8 vitoria do

',Eixo na guerra contra
{) mundo clvU1za lo, a co·
ligação de '26 nações,
em .que os Estados Uni.
dos estão integra<Íoa, es
'se individuo é um «quin.
ta colunista· da pior es:'
pe:oie, pais quer infun-'
dir d&ssnimo e descren.
ça no espirito popUlar
com' o intuito de favorl3·
cer o Eix') através (to cde.
sarmamento psicologico" TAMBEM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

- Completou dia 3 do
corrente, mais UTo natalício,
o menino Amt, filho do
abalisado médico dr. Alva
ro Batalha, diretor do Hos
pital de Massaranduba.
- 'I'ambern a 3 do cor

rente ,passou mais um

natalicio da sra. d. Clara
Albus, esposa do sr. José
Albus.
- Anivet sariou hontern Noivado

cl exma. sra. d. Eleonora
W. Luz, esposa do sr. Nes
tor Luz, agente fiscal, com
séde na cidade de Mafra.
- Hontem tambem fez

.
----'-------,-----------"�- anos a sra d. Juliana de

" V. Coutinho, esposa do sr.

I � Roberto V. Coutinho, resi-

··Joi.,o· Prpsdociano � Filhos �,denteér�mH;�:aia amanhã O eclipse desegunda':'
mais um natalicio o sr. Leo f

-

eira.,
- poldo Mey, do comercio. nossa
desta praça. .

FOI observado em.
_ Tambem amanhã fes ,cIdade, s�gund'd-;;felra, o

teja -sua data natalícia, o I eclipse. total da Lua. �
sr. ·Eurico BIosfeld, comer· Infd!zme�te o es!a.dof�:_
ciante entre nós. mosfenco nao permitta,.

_ Ainda amanhã come- se o fenomeno apre�lado�
morará, seu natf licio, o sr. em todá Cl sua plellltudli�
Carlos Hass agente da Segundo os dados p�b,

d 't eclipseconceituada Empreza Ame ca o�, ,a. re�pel 0, o r
ricanopolis, e propriétario teve InICIO as 20 hor�s te -

nesta cidade. minando pouco depOIS das

TT.· 't
24 .horas.

,,�8% a ,

Visitou este jornal, est a
----.-_;;.-,----

semana, (;) jovem e nosso Relis,t� Civil
antigo ,colaborador AlvaciF -

Rosa, filho do nosso ami Artur Muller Escrivão e Ofi�i.
go sr. José A. Rosa, �scri ai. do Hegistro Civil do 1. dl�
vão do civil de Bananal.' trIto da Comarca de. Jaragua.
O

' .

Al' "R Estado dt Santa Catarma. Bra-
Jovem vacH, 05-8:, es silo

tá cursando atualmente· Faz. saber que compareceram
chmcías quimicas e indus' em cartori? !,xibindo os .dpc�
trias, na faculdade de Cu. mentos e.x.lgldos pela lei afll�
't'b de se habilitarem para cas.ar·se.
ri I :lo

- Estiver!lm em Jaraguã Edital n. 1.311
e deram nos ° praser de Er.nst Jacob Schenkel e Ade-

L Ie Baehr;
.

sua visita, os srs. eonar Ele solteiro ferreiro, natural
do B: ghetto, inspetor ge,.. de Al�manh_a: regist�do na ,de
r&1 da Patrimonial LIda. leg;l�ia de Rio do Sul, nQ hvro

.

fi' 6 á folhas 1, nacido aos 26 de
com agencIa em arIano

novembro de 19.12, domiciliado
polis, e José dos Santos,

e residente neste distrito, eqt
representante ela mesma,re Tih Jararaca, sendo filho

.

de

sidente em Hansa. Jacob Schenkel e de KatarlOe
Schenkd. E!;>, soltdra, domes-

Viajantes tica natural de Jaraguá, onde
nac�u aos 13 dt! maio de 1917
domiciliada e residente neste.
distrito, em Tifa Jararaca, sendo
filha de AUgl.sto Baehr e de
Ouilhermina Guiz Bilehr.

.Jêiraguá 29-2-1942,

•

Comercio e Industria
fi. lor-dan, S.A.

Filial Jaragqá'
, '-

Comunica ao comerçio em geral,
,que de 1 de março corrente em dian ..

te resolveu estabelecer o borario se..

luiDte para as suas atividades:"
7,00 ás ,11 boras e as 13,30' ás 17

boras, e aos sabados das 7,00 as 11,30.
.

_,

-

Ma�eira em tóros �

Compramós de diversas qualidades.
Tratar com

SOC. IGUAS5U'
- :-

a

'LTC:>A.
JARAGUÀL

.,.---

I

I
� Segue hoje para Tu-
� barão, a graciosa Srta. Ani

I
ta Tonon, filha dileta' do

I
sr. Deodato Ionon. do co

., mércio daquela praça.
_. I CAP!TÃO ANTONIO J. .

E para. que chegue a� conhe-
ili-� cimento de todos pas,;el o pre-

lliil:
FADEL tente (dit".! que!' ser-á publicado

Encontra-se em nossa. pela imprensa e em cartorio on

cidade, em visita a pessÔ3s I; de sei'á afixado durante .15 dia.s
� d

.

f., T S C'
.

-
Si alguem socCer de ·Impedl

'. _e sua a�1 la, o r..

iiP11 mento acust;-o,S pnr<l fins légaes
tao AntOniO Jorge FadeJ, Al't�tr Mttller

.

comerciante e antigo che
.

Escrivão Distrital e Oficial 'do

fe politica de Porto Belo. I Registru Civil.

INSPETOR COELHO i
'

.� Esteve na cidade, dutan Tombola Ame-

._ te ,a semana finda o sr. M�,
oo-e--I Coelho, inspetcr dos
grupos escolarês do Estado,
que procedeu a minuciosas
inpeçõ�s no grupo·Ab·
don Bôthta», O inspetar

�, Coelho teve oportunidade
I de obsrrvsr demorada e

I.' cuid!ldGsamente o ensino,
� assistindo diversos aulas,

Mais um ind�spensavel objeto capaz de $Uá

necess'''1 �s a����f1�on��!"q�ed������
dade e utilidade ...... _", RADIO ZENITH necessaria De tuçlo, PÔM

_;..... -: . rtm, que lhe fo\ p�ssi�el Janssen (1Cia.
'p

.

Pd' _':I
o s�rvar, ctEJmtod ecndlceol· o

-

reços vant<ljosos. eçam emon::.trações en.:mü no s a 0, xou Pedido<; nelo telepha-, . o Inspetor Coelho as suas '

na Piliafdé JOINV�tE rua 9 de Março, 126. impressõesemlongoesubs ,ne fi 53,. ou na ,Gasa
_ tancioso termo. ,N,iay & "FIscher.

'

o'

x

. VO.

Atende chàmados a qualquer hora do dia ou da noite

DR. LUIZ DE SOUZA
[.

ADVOGADO
Escritofio - Avenida Getulio Vargas, 160

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814
Telefon-e, 34

Dr. 'Waldemiro Mazureehen
Medico

Encontra-se em toda
parte

Uc DNSP n.· 67. de 1915

Consultorio e residencla : - Rua Marechal Deodoro

Matriz em Curitiba - filiais em Joinville e Blumenau
.

Proporcione o

bem estar á sua

familia
-

e a SI
..

propna.

Adq�ira uma

ßBla�Bira
.

Nnrgo
É O Novo DORGE Sensacional

I

Ao comprar ,

não se esque-

ça desta mar-

ca leader,

LAVANDO-SE COM O SABÃO

Uma nuvem. decerto, escondeu .0 sol. Fina
'

Meia sombra resvala, em franjas de retrós_. ..
E os rumores là fóra apagam-se em surdtna.

JOÃO CRESPO

_ Procedente de Blume
nau, enteve quarta.fei�a
nesta cidade, o sr. GUI
lherme von Hohendorff.
Segue segunda-feira pa

ra Blum<mau a Sra, Laura

Berges, esposa do sr.. I!.e
leodero Borges, escnvao

da Coletori> Estadoal, que
ali vae matricular sua filha

Onilia, no Colezlo «Sagra
da Eamilia>.

Aju-stou nupcias �ia 28

de feverdro, nesta CIdade,
com a. senhorita Lili Stahl,
filha do sr. Martin Stahl.
do comercio desta praça,
o jovem Arno Adolfo Ger
mano Mieller.

dcana
Na estração realizada hon

tem da Tombola America le
vada a efeito pela matriz, fo
ram premiados os seguintes
nomes: d'>5 Anita;). (1, premio)
e «54 Mercedes», (2. premio).

Lenha
. pica�

fornece a dornicilio

JOINVILLE '(Marca registrada)
. '" ,:. "1 ......

. .,.,,-... .

.

" ECONOMISA-SE TEMPO E�DINHtIRO.
,.;,,'"'\_:

de WETZEL Bt elA.
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