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Pagarão os suditos do eix�/os.iJi:!!l�!*os causaäos'ao
RIO, 1� "'...:.... Considerando que atos de guerra slO'

prálicádos centra o continente americano, consideran
do qu� a Alemanha não cumoriu a prom. ssa de re

partir -os danos do ataque �Ó "Tal.!Íl.lté", cor-síderan
do ,tttre nsvios" brasileiros fcram afundados, numa

vi'Olação ás regras da neutralidade, consiäer-ndo que
tais atos constituem agressão não provocada, consí
derando que t"responsabilidade d.os atentados deve
ser atribuida p Alemanha, acaba de

,
ser decretado

que os bens r:: os direitos dos suditos do eixo- res

ponderão peles prejuisos devidos des atos de agres
são, conna oa bens e direitos do Estado brasileiro.
Transferir se-Iç pat;a .0 Banco do Brasil parte de to
dos �s d.epo�lo� bancarias cu obrlgções patrimoniais
supenores .a jQis. contos pertencentes a suditos ou

entj�adPs do ,eix�. O produto dos bens em deposito
servirá de grt-àntla ao pagamento das indenisações
dos prejuisosjresultantes da agressão"

,. .Jaraluá !abado. 14-de.Março de 1'41 s. catarina - " N. 1.116

Ministro'Mendonça Lima

Redator: Joã(' Crespo
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CaIDpanl �a Inlancia i
, Entre as graudes- inicia
tivas que tiveram legar, no
pais com o advento do Es-

"

Comentando a ação do governo do Esta- O rompimento de
do

'.

em pról da iníancia. um diário da Capital relações da aultla..

focalísa o caspecto intrinsico I> da questão. com Dia com o Bra.il
muita ?portuuidade.\ Não se trata só das crian- Rio 9 .: Segundo se no-

ças cUJ?S paes poderr. pagar. mas das que etc: fa· , tícta o. governo brasileiro
to precisam de amparo dos governos, as cnan- foi oficialmente. 'notificado
ças filhas do povo. do rompimento da� . rela-

Essa assisteneia que J'á hoje tanto preocu- �ões ço� a Rumanía ,p.or
" Intermedio de nosso -nums

pa o Governo federal, e de que s� to!,nou o tro em Bucarest, sr. Ouro
[nterventor Nereu Ramos valoroso proneiro, de- Preto, que se comunicou

ve tambem ser feita pelos municipios .

.

com o Itamaral, recebendo
Estabelecida uma proporção para os servi �rdens para partir com des.
d d' 'b'l'd d d d hno a Estambul. Como e

ços. e acor· o com as pOSSI � I a es e ca, a sabido, o mesmo mínistro
comuna, os r�sultados aparecenam sem IT U1ta resp'onde tambem pela re

demora e, aSSim, com O tempo, ol.ltros aspectos lação do Brasil na Turquia
da questão ter·iam a, sua hora de solução, Assim, caso não tenha 0cor-

.

O nivel moral de um povo depende de'
rido nenhuma dificuldade

f

". • por. parte do governo da
sua educílçãO. Educar e constrUir, Para canstrUlr Rumania o sr, Ouro Preto
é predso' animo, esforço. . já estará 'a caminho daquela

Animando por ama assistenda conveniente cidade turca,

� oportuna o organismo popu!ar te-lo·êmcs ca

paz de qualquer esforço,. harmonico 110 seu con�
junto, trabalhando e' 'produzindo,

O atual governo catarinense . tem atacadQ
essa questão com encar�dda vo.ntade patriotica
Cuida .da saude eto corpo e promove' a saude
do espirito.

Em jaraguá não
temos um centro de
saude. Ternos, ., .)rêml
muitas,. ,çrb. ,. s

.. ' CI�t:
p!ecisam d� aS'siste�."·
cla.

tado Nacional, a creaçãode cidade, tirando a de loga
bibliotecas para o povo 110S resmenos convenientes, for- Numa via�.m que tem assim como 'das jãzidas
munieipíos, sob ..e patrocínto mando sem esforço ou

por objetivo eonhecer de- carboníferas do SL! do �s
do Instituto do; Livro 'que grande dispetidtö, u'a rnen-

talhadamenteas condições
tado, �he�ou qu!nta-felra

se propõe a orientar e ofe- talídade caP.az.e . conforl_11e . : ao terrttõrío catennense °

rece, mesmo, de inicio, de os. novos pnncipros nacio de alguns �rtos e das genetal 'Mrndonça Lima,.
zenas de livros, tem sido, nais. ..' .nossas estralas de ferre, Ministro da Viação.
considerada. e já existem Agora mesmo, a preíeítu- -------',__-----------=..__--
muitas instaladas e em pie ra de Araranguã. no .extre- Os m,.·,. O

...
v.

....'5 clam.aal p'er 'tustir�no funcionamento. \.. . mo sul do Estado, p.or de- -.v s-
. " .

. ereto numero 4,. acaba de Rio, 11 _;;Em artigo-in ferida não se contenha nosO Institute Nacional do crear uma biblioteca que ti'tu lade: -,.

c �s mortos ela
.. .

ls i ILiv o ofe c id o fentlação
'

. V" seus compreensive s impur-r
. r� en _o .

r 'f' tomou o nome consagrado mam po.r
.

istiça», o snr. d' O
e os primeiros volumeS' exi- de Luiz Delfina, Com ane-

� sos e vmgança, que

ge.apenas uma sáll apro- nas vinte dias de instala- Austregesilode Ataide con- está sucedendo é demais,

priaaa, com pertences in- ção a biblioteca recebeu
dena a piratria nazista tor-, A· serena disciplina com

d'S
. .

t pedeando sei aviso prévio que a nação restringe os
I pensave�s,. para a ms a- 138 volumes, ofertados por os navios basllelros. Afl"

.

t I' lti
lação da bíblíot ea h

seus impe os Ig Imos po-

l)
e . abltantes da cfclade.· ma: «Não equeçam os ale- de ser interpretada como

.

essa va�tagem s� ��ro- .
E.' um .. exemplo sem du mãis, japanses e racistas apatia ou indiferença. Os

veltar�m muttos Jl1,UAIClptI.>S, Vida que m�rece ser obser- que a paciE1tia tem Iimi- nossos mortos começam a

eSgeciaimente dos estados vad� e segUido,
..

pelo alto. tes e pode �egar um mo- .clamar 'por justiça aO's seuS
do norte ..., ..

senttdo de braslltdade
. qu.e mento em <:te a dignidade ,irmãos.

A cbra e sad,l� e alcan- ence�ra; - tornar. conheCI " )

ça se facilmente' o seu ob das da mocidade e do po
"

jetivo: - educar, ,pela lei- vo as obras dos nossos "A nec••idade e oport.Didad,e da
tura de' bons ·livros a mo- grandes pensadores. Relililo"

laude- e ensino

Ha de se! s�mpre umal.pastoral», magnifica e

necessidade�entro do tar: oportuna, nös dias que cor
.

- a Relig�. Essa ane- rem.

S b.:a J
.',

b I
•

t I d d' t i cessidade ue mais con- Oratissi'mos nôs confes·

Delegado au-iliar
a auo aragua, rece eu e lOS a ações a Ire or a '

-- a visita do Sr, dr, Heitor regional, vence, no �omento, à lei- samos a S, Ex. Revmo, O,
de' Policia' de de Almeida Lopes, digno O dr. Heitor de Almeida tura da re&te .Pastoral-, Pio de Freit�s, bispo de

Jaraluá diretorRegional dos Correios Lo,pes, esteve' na' Agencia que S, S•.E� Exc, Rvmas, Joinville, pela remessa de

,
e Telegrafas do Estado, que Postal Telegrafica da cida' Rvmas., D: Joaquim 00- um exemplar, que vae Uus·

Em recente decreto do realisa uma viagem de ins. de, inteirando-se de todos mingues, lJcebipo Metro- trar de muito nossa estan

sr. Interventor federal a- peção em companhia do os serviços e providencias politano,' Opio-de Freitas, te de redação,
c?,ba d� ser nomeado o sr. Sr, dr, Leoncio de Castro, que por ven�ura se fazem Bispo de $inville e O,

dr. Nataniel Cidad-P, de, a engenheiro chefe de linhas ned�ssarias,
,

D;miel Ho�n, Bispo de

<,ôrdo com o art, ' lo� �d:o '
.

_ .'
,

"

- ':. I'

.

Baixas, .ofri....
d':!ereto n, 151J. de 7 3·42, ·XOlc::a'Olc::::i/CllCll�r:::x·.c:::::«c::rQ��.c:::.x

� I!.c:t:�:t'r� .

��1}��rid�;c��t: I�i (��. 5�i�' Qi" öCo r" 'r"e" I'-O-'-'�
.

d'o' p'o.vo'"'" ",' .'
'>, .. ..... '�

de 28,10 41, Qara i':XefC�r ,M· .'
. Zt)'RIQlJE, 10 (U, P.)

Houve um' �'<l énI 0: eargo de ddf.'gado au,xi O - O correspondente do

. , liar de Polícia, com sede O AO$ nossos ..assinantes e aq1igos jornal "Tages Anzeiger"
saio II de jar4im da iil'

.

,e juri$diçãÓ 'rio município D em Berlim informou que

faneia no CoJegio cDi, de Jaraguá, subordinad') O L'!vamos ao ccnhecimento dos nossos 00
os cirçulos miHtares ger'

vina Providencia», que á DdegaGia Regional de presados assinantes e anunciantes. desta e de O manicos calculam que a A·

desde O at'!.o passado Policia de Jqinvile. t d 'cl It d I
lemanha teve durante a

SOll ras praças que, eVI o S a a o pape',
'

t d f
Ina!.o fu.nel'ona.

'. S. já sa 'encontra en O guerra elll o as as ren�

tre nó'!, tendo assumido somos obrigados a elevar o preço de assi· les um milhão e meio de
.

No entanto não as funçõ�s .ja seu cargo. nãtura anual de 16$ para 20$000. As O. b�dxas, tncluindo mortos,

é preciso ser técniéo assinaturas já pagas serão respeitadas até a O ·feridcs e gesaparecidos.

para
.

reconhecer as ' data do vencimento, O i� , Por sóa vez, o jornal

.

V!ln',tagens 'd,e u'm J·�r· FRACOS E ÂNfMACOS! O t'
, ,a· D.

p�;
de Freitas .

I "Der 'Bud", de Berna, afiro
'f' '

.

To"",,,,: U rOSlm, aVisamos aos nossos assl-
. ,

I f . ,

dim da
..

infancia em VINHO êREOSOTAOO O nantes e anuncrantes qué, nenhuma pessoa O Lages, a harn de dirigir ma que. os mrcu os o IClals

nudeos de formal"ão Do PIo. a. .w. • .. .... � acha-se autorl·sada a efetuar col..ranl"as ou

�
aos catoU '�. g�rmamcos calculi·m �PÕOOo"

... ti ... Leitura suavemenie sã xlmaclamente em ,.85 ,

hecterogênia, c;omo O· Dr' Nere,,!, R�mo8
E *-..-.-. angariar anuncios, davendo ser exigida sem- de princi'jDs, que nôs ha� as per�a5 germ�nl�as, !des-'

nosso, onde a -crianca tem ensejo; para formar, '--

�
pre nos talões de cobranças a rubrica do bituamos l' ouvir desde a de o dl�. 1,0 d.. setemb!o

de pequenos nadas naturais - %'Ja apa-rencÍl - �t III .,; . Diretor.propri!buio destE" jornal. infancia, 10 convivia de �e t��� a, '81 d.e d f�verel��
mas de importante alconce - no. fundo, - uma Ir.. •• �'" n nossos pas\ ela nôs pren- . �f' - '�52 00&:0'um °t nes

I' d
. ,P �CIIlOI!QIC.:.:•.r:::;e:::"c:rIClc:�c::n=--'c;'''::::'C'CIIlr:::::aX de mais DS sagrados de

..

' CI ra 2 . mo� 08 �a
mer.ta Ida e conveniente e sadia, e ,

bell'. 'Iill , t i frente leste desde o dIa

C
' I Opaltor prot-.aDte "u:l- rel.lltrar veres qU€l'con ra mos com

2
.

•
nA

. oui um pouco de bôa vontade seria pos' I (J�.. J -...... • nós mesms, em face do 2 de lunho.- ci! �:lI"l,
sivel fazer voltar ao Colégio o seU jardim (ia in- VINHO C.EOS�� y ,;I fllba COlD ,aOlDe ettnDJdro tribunarj.·.hriO da Consci 50,400 d�sa,pa.,I�cidO�l
fflf1ê:::ia; cujo aparelhamento deve ainda existir. A

.• - ........
.

� No recurso do p.:lstor SOllS, se aplica, como no encia. ., ,;.
907.200 feridos, dos. q�811

. .

t
' 'f"" bl W 'd 8 '( A ver d

..
e· infinita .que 31,750 foram casos fdau•.

'BSIS encla a 10 ancla e um pró' ema que flão protestante ai ner, 're' rasl. '1

admite delongas. Os I.govern<;ls bem lntenciona. ,OlVIDA DOMESTICA.. lativo ao registro de SUl 11' A renitencia do peti- reside nlP!llavrá de Jesús

dos o reconhecem,' \...' ". ESTA COMPLETAN- filha' recem nascida, o sr'.' cionário. é uma orova da Cristo, :que se irradia da Emprega o «Fermento

Se 'não temos um" ce'ntro de sa.ude. n'l'm DO 22 ANOS dr. Juiz de Di.reito deu o sua vontade, para com I�reja. -,é' a ,essencia, a Neve,- se qui..es um bom

.. seguintt: despacho:.. .0 pais liberal, que ° aco. sumula '.,�r
e C�"I o s a des,sa. doce,

.

'd ,.'" b' U' êl \ Uma das cau.sas "que mais E I
.

.-

por ISSO evemos' cru�ar ps raços. m ap o despertam atenção em .Vida �'�RELIM NA�,. Iheu e do q�al só pre li sila' quem nos possa .'aténder, e, .. que, não ha def-i, I}om�étlca.,' revista, 4estinada Ma"�lOSame,l1te. He�. tende usut,ulr v,ntagen�, 1Ban.,.-A do Bra· til lolnvO.
car surdo á razão' por' qu� o fasemes,Ternos ai por feIÇlo programatica ao lar mann Richard Wltldner, dIZ mantendo os seus arregl' T"'" .

>

H 't I Sã"J
. ,

..e.il mulher. é o Interesse com no item terceiro� de �ua, 'mentados na crença. cos' - : '.to. e
o OSpl a é o osé·.: 'onde, melhor ;rp.arelhado, qu,e. acompa,nha ..

desc1e o· seu' petiçAo de tis 2 "que tumei. lingu. e ideais de. CAmflRA DE CR.cDITO AORICOLA
será possivel atender" as' e'v,'gen"'l'a's e""'" I'" <ihl�IO, o pro�res80 da medici- "," ,

, , j. INDUSTRIAL
,_ • "

•

f
.

_. J

•.

, :.
� � <'

•.
UJ V ""

na no Brdll. nlr-se:ia que este. ��m surp�eza, atra\f�8 a s.a te�ra de ongem.,
.

;: . .. ,

.

.

.. .: .

ta. A nova direção do,. Haspital' 'ha de conside· devotamé,nt,� á ,dê,nCI.a de for- leitura de. "A NOTlCIA", Os Interesses superiores " C.u"lcamos "oss,�n�óres,agri�lIltores,.enadore�.lndu�trialf
rar essa 'nossa" süg'eStãö e as' bondosàsIfmã�:;qu,e ma tio prpnunc;iada, excede,do 'jornal editado t.m joinvile, da nacionalidade. exigem e fazend r09 qu,= a Ca�el... tde Crédito Agncola, e.lndustrtal.se

seu programa eSl'ecializado em. d' 88 7'
. ',encontraFm. pleno funclonamento, prestando a�lItencia aolt In·

nele trabalham, realizando. essa. di·ficil., tarefa dé temas' domésticos. Este' fato'.se e. IçA0 n. 3,6 , de •. d.o de, todos.. qualquer que teressltdCf de 'forma permanente. Afim de melhor atender. �., �e

consoleir e' amp'.arar oS' q'ue 'predsam" ,Io,nge de explica como um tributo, do fun- corr�nte, t0r,n0u O suph- Seja a Bua função. que .- cessidad, da layoura e dai ,iD��tria o rC:Julam�nto da cartelr'

,
.

dador'dé .Vida DOl,Desttca. ap cante conheCimento dacon· ;clma de. simples regras foi rec:enemente rtJormadQ, faahtando elDprésümbs nOI I�uin.
alardes e convencionalismos, ouvirão. tiimbem a meio que viu transcorr�r um sideraQão -e SQluQlo dMJos modificaveis em tempo o tes eno,

nossa vóz, qo tue' ela representa de r��oa�d e. :1'!t!!?��ede���::�seaa::j�rÍt�11:� ao
.

seu desejo relativo a portuno ,- �oloqu�m.o a P+RA AORICULTOR,ES �j\lro. 'T/. ala)
:sobretudo de Ilumaná .

,
" ". mo" JesuI.Oo",1'I�al;v.eJFI4al�oco-. regIstro �o prenome -:- �ô� deVIdo a pi'na bra- a) paracusteio de entre.safra'laqui.içi�"de adubos ci selD�ntel.

Será sein duvidaé uma campanha, m�S. tlma !'lQfunbiei1lrw iclo' Ministério '!ORTRUD' - para sua fl- aIleJra. Pra� de um ano.' 'I .

campanha opo,rtuna,' de ,a"'le�'va'll' ta.da ." .f.','n' .I>.,·r',t·;�ad'e
da�ustiça.-ttal?alI1Ílndo na Assis- lha". III' O despacho proferi b) par. aquisição de mâquhlas agricolas e de animaia Ie sem·

1 G u -tên'cla a Psicopatas entlo sob a Ode t'do't 8' d t·.a ... ·:·.i çó �r.
trabalhos rurais, Prazo de. 2 anos. .

.

.

t
' •

d t _, .

°t b 'f jllrisdiçlo daquela fl.asta, assis- .

amen I a es a ua o s� nor �ou n"ss.. m·� cl par cU�teio, de ,,;riaçio .e aquisição de gado de eniorda, Pra-
que era o apC\IO e

..
0 ...08 �$ e��lr� 9S ,�m oro tlu ao lurto da ,medicina no 8ss�rçlo �e encontra na peratlvo. .. zo e!um ano. . ..

mados. .. .; > •.
.. '''.

. Srasil, em. convlvio quotidiano certldlo de fis: 5, do sr, No momento pode nio d) par, .qui.,içio de r�pr.oclutores e de .g�do desünaclo á cri.'

com notabilidades do- porte es-- Escrivão . tio Oivél e Co ser juridioo: sê-Io' ama." çiole methora dI) rebaJtbo. Prazo de dois anOJo
.

.pirltual "de Teixeira Srandlo e • .

h' d Ih f
.

,

..
"

'

i )
_______......-_-.-___,....:..,,_---.--=-_ He,nrlqLle' Roxo.

,

mer,elo. _,' n a, qu�n o" me oro IV' .

P�RA INDUS�AIS (juros a com'" -nar

: "--ui "....a' Id S K' �.
' Oa c�é�1t08 que firmou D'a

,
1-. O despacho dad,o,' sados os legls!adores, a-

.ra .quisiçio de m.�rias primas, --P,azo de 1 ano.

I .,..... _....,na .aza.liIa funçlo PUblica, foram confl,rm,a- ImpugnaçAo do ,sr. OfiCiai tenlarem •. que aos p�que· � ;Il� ttforma ou aperfeiçoamento de .maquinari.s das indu...

I .. ., ."" �os na atlvlclade de imp�en•.a do Registro Civil, é man· ninos "n_da" lcomo Asse, tiii. de franlfonnl\Çâo, Prazo dé 3 anos, .

Esteve ·quarta fei��.em panhia do Prefeito" Ltoni .... ��:e���r����\:-�� a���n��:a� tido pelo& se.�s próprios ,se evitou a adoçA0 ,duma c) parueto"!,a, •.,-e.tfeiçé?amento ou aqilisiçio.:e n:saquin.ariai,a.
nossa . cidade, ,o Sr. :",�eji': :das H�rbster, Je�do (vl$ita sua' revista de ofi�inal e séd: fundamentos., • "tquinta colpnl,l" perma'nen ':e::r!��i!��i!:I��l�·u�tr.f::;i! d�erin:t�ril�1er;ri:asgd:up�i;
nald S.. CazanJian' Cqnsul do os noslOS 'principais.es. proprlas e dando lhe uma ex- Çlar\l, meridiano) e,; In te.

. " e,
'

pveil.amento de seus reCUriiOS naturais (;U que interesse

. <f:o f;stadQsNn!�os'd� A��� tabelecimento i:ndustr�ais,
.

g�i:��v���cilD��::ti��:a�ç��� s?fls�avet é, que a lei ar. ..IV'. A ..
ullperhnem:la .da

, i':�'" • ���cionä)' PrllZ� 10 anol.
,

fica em Flo.rlanopolis. ',No mesmo �dia, à tarde I)OS logilres menos conhecidos dtn'r,la nlo profbe O te atltude . do· coptestante do NeT"., . Dw.ante b,' eXpedlf:nte .das I} 112, as 12 e das 13 112 t,
O Uustre diplomata per- .S S., v_i.jo� dê f automov.ei ,fio. Br�sil,

. gi�tro de nOiDe� es�ran de&pacho de fls., J!i.st!tica, tI' g'f....()'ger��l).tlC:',.da a�êneia. ,estará á disPQsi�o doa Sn.

correu a cidade, em com' pa..a .Blumenau, O numero de Marçb come- getros, que 'OS pais queiram que lhe.,,, slo alllJeay.els· as �I' u�tores, (!I?�d?t� e ldqstn�18 par� prest.r lftfGmtaçôes

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiii'" !"o�a o acont�cjmewo, qu� re- d.ar a seus' filhos mas conBideraçõ�il:'_dQ dc;!spacho SQb�� os ,émpr,esti$oS na �a.rtelra agneola .

• '
, , Jubila toda a Imprensa e todos b' ."

f'
.. '\', .. '... ',' !.

" � .' '.

"stltufo Rocba �öures os meios familiare. "t�"! em, lOst, tsmaveJ, me,· a qu� fiz men�,.", ".

f' uma edição dlda peJD Idlano, e, claro, é, que InhmCose. . �., Ouvidks - Nar�:·" O�rganta':' Olhes - Oôres de cabeça rebeldes
Exclusivamente l'ar� mol'estiai de olhos, ouflidos, preço comu� de ci o mil rél' os descendentes ,c:te. países jARAQUÄ 24 de Jreve Ç(.lNICA ESPECIALlSADA

,
.

' ,naru e f!.arganta. . mas, notabihzada p'c!o, val�r que 'adotam ó JUS SA.N reiro de 1942; DR. ' SAOALLA .

� AMIN
Diapõe de apar���ses����\����ernos para exame de :::�c�i��a11�S�:a���e��d:b�e�: GUlNI�; pretende,".'-,irnpôr·' TlA�O RI6E!R9 PON

Consultório: _ Rua 15 de N{)vembro N.742

Rua ,40 Príncipe. Fon�, 334. JOiNVILLE dânciaOdo flgurit;los na secção 'I fêsse ,dlrettp den to das' TES, JUIZO de DI:;��toF' li (ao tada da Farmácia Orio,n),"'ê BLUMENAU ...

MUlT . EM MODA. rontelras, aonde o JUS O' «A azetö"
'

u� po' B,
, I 1\

.Esteve em Jaralui o Diretor Re..

gional do. Correio. e Telegrafo.
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POlllada, Minaâcorâ}

eom�êrcIà-e J-tl,á u.s�rr�":
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-

'�J�l>_;"I'O�''r:,�a'"n <..8.. rA
-."6'6'. "J.

_U'i ",,� rJ!u ,
... "'; .... : ..

-.;- l. '":� " ,t ':''''1 'rh ('t<> !trl1r';"'l"

__ '�,_,,�' ,.FIIIªl'lar�cuá' y _D��
I

.. • • .-. r· r r.- , �t ,(� ,

:� Gö"ulÍ#,�i:J:ap:c�mercio eu lera"
CI- ,-"é:Z�de;�a�sô" c:o��J�'��-r���.an ..
te.�resolveu' estabelecer IQJ1C)rl�.o se..

,luÜlte par�;,� �,,� s..a� atividads: .

"

. 7,00 ás 12 boras e'ai 'll�,,· ás 'i17

bor�.;;,:. ,�os. sa�a,!os d3$ �,oo r �:z,30.
4;, i.AU

.

(b

Matriz em Curitiba Filiais em [oinville e Blurnenau

!!E
Im)

Proporcione o

bem estar á sua
c '

íamilia e a si

próprio.
Adquira uma

GeladBira

,Norge, ,",

Corretores de Seguros em ,erat
_!.'".II: I '�.

'

..

_lnte{naciolMl de Seguros, Mutua Catancnse,

IAlbi��ia, Nacional, Segurança lndustda�f,ogo;.Marltlmos, Terrestres-Vidros, Autornoeis A-
�,

.

cidentes pessoais ' �'

liQGlt��;MÊg�T:R����gr, ��: "'I
i I I; ..' SINISTROS, ""'. .'-�

,

Comissarios de �v.arias de diver.sª� çQmp'rí"t�iª�·
----��-�_.----�"_.�---�'.'_._.�'� 1.'�

--��----�----����--��---

8ANCO AßRICOLi E ·COMElcIAL

Ao comprar
. não se .esque
ça desta mar-

,ß pN�,nIRIiE Sensacio� ,ca leader;" ,

��trk�a ��m:�
. dO 18In'fi.

I

0Ban- �,i1if:,Sl�{���1,� .

Novembro u u

Ha$nta'
í

Agencia -em Mafra - fíÍia'is em ínst: Rio i Sul. e
Indaial Correspond�ntes nas maiores praças 'oI Pars

Capital autorizado . . . ..

1.200:000$�0, Reserva�:.......... 663:779$ �
,Depositos e s�ldos' em C/C 25.000:000$ '!� Fbi fibdll·S_.� op�faç0es bancarias n� Paiz: cobran�, des·

con�?s .e cauçao de tItulos. d� t;xportação e outras opefâ!ões de

C��dlto, Pil�se� para .as .prlnClpals praças do paiz. Taxas �o:lic:n
Va. Sa. já abriu uma' cConta Deposito p�tular.

no Banco Agricola e Comercial de Blumenau?� ain·
da não o fez, procure imediatamente nossa ciecção
de' Depositas» que lhe dará proRtamente todas lS in·
f.ox:mações desejadas.

"

,

•
.Além da colJfa" ':Deposüo Popular" Depositos iniiais a

partir de 20�O, para, a qual são abonados juros de 41/0 a/a,
o Ba.nco Agncola e Comercial de Blumenau mantém a�da as

segulDtes contas: .

'.
.�? '\.'

c. C. C ADISPPSICÃO .' ! 2,0 alo
c. c. C �M AVISO PREVrO, conforme con·

.

:'
dlções n. caderneta

. 3 O ?/o,:DEPOSITOS POPULARES I;.IMITADOS. .. 4;0 Q/O
• DEPOSITOS A PRAZO FlXO de 6 meses 4,5 p/o.
DEPOS! fOS A PRAZO FIXO de 12 meseS-- 5,0 %

, Os' JUros são pagos ou"'Capitalizados semestralmente. :

fiLIAL JARAGUA • R. Cet E. Jourdan 11.115
Caixa f,ost.al po �5 - Ende�eço Telegráfico ·CMXAlI
""
Horario ':' Das lO As 12 e cas 13;30 'ás 15 horas.

Sabados : Das 9,00 á.s 11,00.

Mail um indilpensavel obJeto, capaz de sua n�esli",
&lade e utiUdade ...... � RADIO �ENITH

: I comprando na

Preços vantajosos Peçarb demonstracões
na Filial de 'jOINVILE rua g de 'Márço, 126.

CL\LCL\DOL·
, ,

C:ue seus males e poupe seu bom dinheiro
. , -

r

·ParDlada Nova INDUJTR� 8R41ILEI�

INDUSTFUA DE CPLÇÂOOS
,

GOSCH lRMAos s. 1(.
'.P.. .:T'

i .

I 'de ROBERTO· M .. HORST

'1 que' dispõe de ma�or .sOJ1ime�to ,na pI:jlça e

; ,seus a�ti s··á pr�ços ,..vantajQsQ,t.
Rua )i*ichal,t1eóáóro, 3Ó '",'.,'. ,é, ,'..:;:." ;é" ;.';;�:,v

.�< �,
_

..... '

r- ........1 �- ,..,. ._...... '," .: 7--"�' 7:,.....I_;_

(to
e: �:2 .. ;�.' '_ 22 't S J i,

'",I ,.� .. _:�Cô'il�",lt_�S��,_ªS' g�in.!�s.felräs ·1I I , � " t) /'1(., � 'JIt �1, !;�,. (. "_,- r-: ;::; it- '") 1'i-,"
'_ �

Ginasio ...
,

Parlheqvn'::;"Pªijm���8ê:·
(sOb) inspeçãö federal peemãnense �" o�:' Jo

... , Díretôr :' Dr: Luiz' 'Aníbal ·c.àrdéfárt� i ' i .tU!,)
� : t '1 • ,�� ,,:. Jlln �

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

. Estão em pleno funcionamento �s}�l,1la� �de",. -

-. �'l 'àdrnisS'ão á . Iai: serie; do Qurso, fiuJifdamentaJ Ib .�,

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulaa deste
- curso são ORATÚITAS. E
li' - ' ;",.,

.

Faculdade; de, Come,cit. 'ao �ta_
. (ESCOLA REMINOTON)

(,. fiscalisada 'pelo Oo,yerno' Feäera!
.: ;"GURSOS: Propedeutico, Perito Contador e, Au' "\

.xiliar de comércio.
.

. Internato e, Exter.t:1atp. -.

L

�·Adolf Hermano Scbultze ..

DE,MOVEIS
Especialidades- 'em bancos escolares.

� -; \.." �, • "I t:',

'Casa especialista em roupinhas para crianças, arma: 'I

, rinhos, linhas, fies enfeites. rendas, fitas, botões, etc:
I Mantem sempre em stock um belo sortimento de ris-

.

cos para bordar, dos mais novos modelos, 'j :
. Meias de seda para senhores e senhoras e outras
novidades, somente na C 'A S A so N í S.'

!
,

,. i I ..
� .... • 1 J

'

oa, ���z, D� SQUZA:1
.

ADVOGADO
-' Escritorio • Avenida Geürlío" Vargas, l16(),
'_Residencia: Mal. q.eodoro dª Fôns�({i: :ß�t'f1;. :i

."

Telefone, 34

adeira em tór'ôí�'
"

-: n, �

, ; ompramos de diversas qualidadel� )

I
•

. /, J;.rator com
',ßOC. IGUASSU'

o

LTDA.;
,

I

·�IB. MOLHA - :-''l JARAGuA
r---------------------�------------�. . �

"

í Credito l\lutuo Predial" í

I. . 'FUND�DO NO ANO"DE 1914
.

, í
MaIOr e ruais acreditado Clube de Sorteios do Estado.,

-fLORIANOPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13 '

RESULTADO DO 415, S(lRTEIO REALlZA-,
DO DIA 4 DE MARÇO DE 1942

CADERNETA N. 9.499 .

.-

Prémios em mercadorias no valer de 6:250$ÔÔO'
�Ol contemplada em mercadorias, moveis .e tecidos no valor

de sets contos e duzentos cincoen.tami! réis.(6:250$000), a éaderneta
n..9:.499 pertence.nte a prestamista, MarIa João e Adacir Con-
cetçao Lopes. residente em Espinheiros.

'

BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS!'IIO VALOR DE RS 30$000
'Il024-Rosita Xavier Almeida, ltajai
7748-Malvisea Mendonça, Itajai
169S-Maria Saehit. Itapocusinho
14308-Antonio Veloso, São Francisco
5�B6-Pedro ;osé Fern.andes, Imbituba
,1656"': lierica Hibner, Joinvile

'

"

1252-Guido Fizoli, Curitiba
6701- Hil�a e Ciriaco Machado Dias, Vargem Bom J eSUB
33ES-Alcldes Santos, Fpolis.
5768-Henrique Weise e Familia, Mafra

NO VALOR DE RS 20.000
6930-Lliisa Schmidt .Neves, Lages
799S-Jacinio Berto, Hansa ii.

7808,-f'erdinando Tinoco, João Pessoa
14146:""Leonel Antonio Dutra Habrão
8150- Arno da Silva, João Pessoa
5097-Ermelino Atanasio Filho, Canoinhas

.1

4C�1-lnacia Varela, Laguna
103::l6-Alberto Sena, João Pessoa
15276-J�ui Fabener, Itajai
3623-'- Eugenio Ferreira, Rio Negrinho

NO VALOR DE RS 10$000
058S-Ricardo Hakbart, Hansa
3422�Alesio' Raul e Teresa Gamba BruBque
381-Fam.i1ia Afonso Htlsen, Rio Negrinho
4862-Mana de Lourdes Gonçaives,�Coqueiro8
0590-lIda Sarti, Porto União ,'.

. 19491:-0tilia Joana �(jr,deiro. Ribeirão
, 12S16-Cióne Oaldifió Rfig, 'S. Jos!'

9878-0to Pitck, Itajai
14081-GuUherminq e Rita lavares Miranda
11M8-Flayio Amorim, Tljucas

'

ISENÇÕES DE PAGAMENTO" POR CINCêi'Sd1tt�IOS-''" .151113-NarCiso Prockma'ltn. CanóilÍh'as •. � -
'

-

� •

" 1313-,{.,lds. F. Sllv,� Oentil, Ri{}'Negra_;l .. � I "')" ?"
0081-Mana OQ�ina de Alencar O�l$maQt;Fpolt8 ''1

' ..
1368B-Manoel André Mafra, Ribanceiras"

.. ",

8399�Doris Santos, Porto União ---: I
ti _ •.

3368-José, Francisco Antonia;,fhicGrOl'lT-"
.." �380-Jierald� JOl!-é Dias, Saco. doe· [i,mOel

5428-Tomazla de freitas, J�io Pe8Bpa.i- It
9�70..,..9svalde Röwinisk. BrUsque

.
,--"

:

9598-'-Aparicio.José Mafra. Galfcho8 .

Florianoplois; ,,:de <Ma.rç9'!�ê 1942.
'Y.!STO:

> )q4.9 ,P.edro' de 'õüvéiri'Can"llo". ,

, ._ �;�cll�90 ·6ovemo:'f.�tr.", ";r i,: �.J
Proprietiljo8.j MOREIRA &.CIA.

õ, •...
,. ,

, .�;:,',
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DIRETOR no HOSPITAt?;S)'J0SEl �.7 I:'
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Festejando seu 6. aniversario, oferece
aos seus amigos e clientes, seu for-

midavel Stock d�:

CaDli.as, Calçados, Chapéos,
gravatas, IDeias, cal;'as, per
fumarias, artigos para pre.. iii
sentes e centenas de outros �areips a qualquer, preço. rK1.J

III

Casa mais popular de JOINVILLE

Nãn besite
,

I
Visite-nos«»

e ficará pasmado com os nossos pre
ços, dUQDte esta especial e colossal, Venda.

Sómeate durante o ma de Março.

C a DI i s a r i a P r in c i p e
a casa que apareceu e, venceu

Principe, 335 - fone, 542 .. - Ioinville

16a. C. R. J. A M. de Jaraguá
Deve apresentar-se, com a maior brevidade, nér.ta Junta;

por ser insubmisso do 13. B. C., o cidadão BENO MUE(.LER,
filho de Augusto e Emilia Mueller, da classe de 1919.

Sanguenol
c. D.N'.S.P. de n. 1992_1921

I SANGUENOL
CONTEM

Coletor-ia F61deral de Jaraguó

),mposto de patente de registro,
, It. Coletoria federal avisa aos interessados que termina

.dia 20, do corrente o praso para renovação, sem multa, de pa-
tentes de registro referentes ao presente exercício.

'

findo.o praso acima ficarão sujeitos a multa de 20'1.

oito elementos tônicos.

Arseni,ato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO

Palace' Hotel
de M A R TIN S J A R Ü ,O A

Rua Barão do Rio Branco n. 62

TONICODOS MUSCULOS

Os ,Pálidos, Depauperados,
EsgQtados,' Anêmicos. M�es ,

'

que criam,Magros, Crianças
raquiticas, receberão a to�

-

nificação geral do organis-
mo com o

Todos quartos de apanamentos, com ,.gua
corrente, quente e fria

Elevador - Fr/gor/lico r Coslnha de l.a ordem
Salas de amostras para os s,.�. vla;antes

Automovel na Esiriçã.o,
C U .R ,I T I B A PARANA'

_.

BRASIL

Está situado no melhor ponto da cidade. ,Quasi 'vísã
v�& á Estação Ierres. Dispõe de ótimas acomoda
ções e oferece o rnaximo conforto aos srs. hospedes,

Banhos quentes e frios,
CONFORTO

Linha de Ónibus á porta Preços razoaveis.
Proprletario : Carlos Albus,

H O t e I
Rua Cel. Emílio Jourdan

HIGIENE

"Correto' Social,
..+ ..il'":.\i\\� .•

>/;�\"�,
',-

;7;:_ o EMERGIR DE UMA .LUA
:>*'::N�� � mais bela a estrela a iriar dent�d' de um lOf/o,
.b« luz crepuscular (1.() irradiasnetüo caço.
Quando não o emarlota entre as asas o sul:

Nem a perota branca cf co ncha inda agarrada,
Que ela nessa atitude imovei reclinada, "

'

Sobre as pomas as mãos, o olhar no vasto azUl;

O olhar buscando o azul, - em cima do seu leito,
Sem nada que a perturbe, ou passado ao porvir,
Num deliquio que e sono, e não é sono, o peito

.

Nu, como um céo que entreabre um céo, que vae abrir:

E, um instante, morosa e i'7!canta, com efei(o,
Ante a 'roupa, que cae, e a que veste ao dormir

Vé-se da noite do seu cabelo desfeito
A lua do seu corpo esplendido emergir ...

LUlZ DELFINO

B e -e k e r

ele sabe escolher fJ que
lhe .admiram as qualidades

- Dia 11 fez anos a sra.
e o preparo [ur idico-

TiIla, esposa do sr. Willy Emb�1 a 'com dois di�s
Eillies. de antecipação,' folgamos
- A 12 festejou seu na

em registrar tão auspicio
ta.li�io a, sra.: Nisia S. IR�. sa efemeride .e f3presenta'bini. fBl?osa d� sr. Fausti- mos-lhe OS nossos votos
no �u.bmi, da fuma cPosto de muitas felicidad�;
Rubini L T D.II desta pra- ,

ça,_ Tarnbem dia 12 viu I Viajántes'
passar mais um natal de i

. . .

risos e esperanças, o tra- -. SegUl� de onibus para

vesso Ademir, filho do sr. Flonanopohs e d� lã para,

O. Rodolfo Ficher, do nes Tubarão. onde fará uma

so comercio. estação de aguas na 'Guar-
_ Hontern transcorreu da-·, o Sr. 'Arthur Müller.

mais um natalício do me- oficial do registro civil, que

nino Rodrigo, inteligente se fez acompanhar de Bua

aluno do grupo -Abdo» exma. esposa.
Batistalt e filho do nosso

- Viajou até a capital,
.

V
.

N' onde terá curta demora, o

ru��'o sr. enancio ICO� Sr. Jo"é ,Antonio de Mat10s.
- Hoje faz anos o sr. coletor estadoal.

Francisco Modrock, do co •

mercio desta praça. Enfermo"
- Hoje comemora mais

um natalicio a srta. Lydia
Ribeiro. filha do sr, José
Theodoro Ribeiro.
- Amanhã festeja rnais

um aniversario o sr. M'!x
Eggert, chefe da conceitua
da firma desta cidade, Max
Eggert & Filhos.
- Tambem -::t'11snhã é a

da l'Á n.. ,alicia da gentil se
nhcrita ' Etelvina Ferreira,
filha dileta da exma. viuva
Paula 'Ferreira. '

Anioereario«

.Jaraguâ do Sul

PRESTEZA

TOlDOU muitos Registro Civil
Aracy D. MueJler, escrevente

juramentada, no Impedimente
Escrivão e 'Oficial do Regíst: o

O sr. José Pedro Ferr-ei Civil do, 1. distrito da Comarca

ra, estabelecido com um de jaraguá, Estado de Santa Ca-

K. P tarina, Brasil.
.corn losqu� na ra faz saber que compareceram
ça da Republicá em Pelo- em cartório exibindo os doeu

. tas, expontaneamente en- mentos e?,.igido& pela lei afim

viou a seguinte carta que I
de se habilitarem para casar-se:

muito abona as vitudes Edital n. L312
do muito conhecido PEI. Heinz Marquardt e Asta Brei-
TORAL DE ANGICO PE thaupt
LOTENSE. Ele, solt ·ir�; indústrial, natu-

ral de jarsgna, onde naceu aos

cinco de maio de mil novecen

tos e quinze, domeciliado e re

sidente neste distrito, em esta
cidade de jaraguá, sendo filho
de Walter Marquadt e de Berta
Weege Ma.rquardt.
Ela, solteíra, domestica, na

tural de Jaraiuá, onde naceu

aos dez de novembro de mil DR. LUIZ DE SOUZA,
novecentos e vinte, domecílíada '

e residente neste distrito, em
esta cidade, sendo filha de Wal·
ter Breithaupt e die Ida Schus
ter Breithaupt.
Jalliguá 2-3-1942

Edital n. 1813
WALTER STEIN e ELLA RÚE
KERT:
Ele, solteiro, lavrador, natu

ral de Blumenau, onde naceu

aos 4 dejaneiro de 1916, domi
ciliado e residente neste distri
to ,em estrada Itapocú Hansa,
sendo filho de Walter- Stein e

de Selma Klemz.
ela lolteira, domestica, natu

ral de Blumenau, onde naceu
aos 18 de janeiro de mil no
vecentos e vinte e um, dom5ci�
Iiad� e resid�n,te neste distrito
em estrada Itapoú Hansa, sen·

do iilha de Carlos Rüekert e

de Juliana Ruekert.

JaragI,Já, 6-3-1942.
E;.rlilal 1.314

ADOLPHO VAN VOSSEN e

CILLY OTILIA DOPKE'
Ele, solteiro. operario, na

tural de joinvile., onde' naceu

aos 30 de março de 1912, do
miciliado e, resiente neste Es·
tado, em JOinviie, digo, sendo
filho de Pedro van Vossen e

de Emilia van Vossen.
'

Ela, solteira, domestica, na

tural de RiO do Testo, onde na
ce.! aos 30 <Ie julho de 1922,
domiciliadà e residente neste

Ed.tal'de,Protato distrito, em francisco de flau-
Ia, sendo filha de Paulo Dopke

_ Cr<>,lil-to' 'Mu" tuo Predl'al
e de Helena Lipiilski, Dopke. •

Jtmtguli 7-3�194t. - ç. maior clube de sor-

Editfil 1315 teios do Estlldo e portan-
ALfREDO ULRICH e NINA do ParllOá. on:le naceu aos 20 to O orgulho de Santa ta .

ULLRIrH:' de março de 1914, d.omiciliado tarina.'
Ele, solteiro,_ mecanico, 'bra- e Ire!lidente, em Rio do Sul,...:..;;...;.__.........._

sildro, natural de São Berito, sendo filho Ifgitimo de Amai

onde,. naceu' Ia.0�. 28 de 'D!arço do GaertnH e de Anna Ceci
de 1932" domlclhado e reinden· lia Perle Oaertner.
te neste distrito" em Rio Ser,o, " Ela, solteira, domestica, bra
sendo filho legitimo' 'de

-

'Antó· sileira, naturaf. de jaraguá, on

nio
.

Ulrich e de' Ana Ulrich. de naceu aos 6 de janeiro de

Eia; solteira, domestica" bra· 1921, domicilfada e residente

sUfira.. natural ,de Blumenllu, 'neste distrito, em' jaraguá, na

on!ie naceu _aos 22 d� agosto cid�de, sendo filha legitima de
'!ie' 1921, domiciliada e residen Emílio Piazera I': de ElIsa Dotl
neste 'distrjto, 'tm �io" Seno, brava Piazera.

,sen�o filha' l�g{tima tie)�icàrdo' 'J81'.aguá 12-3-"-'-t94,2
UIlI�ch, e de Olga ft�d�alln", ,E 'para que chegue ao cophe·
UI!nch; "

"

_",', Cim"ento de to�os passei o pre-'
Jaraguá 0-3-1942 ,:eilte edital'que será pu'bliéàdb

Edftal1316 pela imprenea e em cartorio on

de será afixado duraIJte 15 dias
, ARVINO, WALTER'· OAERT- Si alguem souber, de impedi·
NER e AMAZID,\ PIAZERA mento acuse-os para fins légae�
, 'Ele, solteiro, brasileiro. ,ri1edi-. Áracy D. Mueller
CJ, 'natural de Curitica, Estado, ' Esre,vente jJ;tl'amentàda

xaropes

Sr. Eduardo C. Sequei
ra '- Pelotas.
Achando me atacado de

pertinaz tosse, acornpan .

hada de abundante expec
toração de bronchite, to
mei muitos xaropes que
vi anunciados como sen

do ,proprios para curar

semelhantes moléstias.
Perdi meu tempo e gas

tei meu dinheiro atôa, sem

o minimo proveito, pois
tossia escarrava como d'an-
teso ,

Recorri fntão ao PEI
TORAL DE ANGICO PE
LOTENSE. e gl'aças a ele,
apesar da tosse jà ser ve

lha, rapidamente me curei,
mtando para jsso ape
nas tres' vidros do seu

precioso preparado.
Autorizando·o 'a fazer

desta o que lhe convier,
sou com estima e consi
deração Am'. etc, - José
Pedro Ferrtira.
Confirmo este atestado. Dr,
E. L Ferreira de ArDlljn
(Fi ma reconhecida).
" Ficença N. 511 de M:HÇO
Ide 1'906,

DEPOSITO GERAL:
laboratorio Peítor,d de An-
gico Pelot�nse.

'

Pelotas - 'Rio O. c!o Sul
Vende:-se fl'n' toda a parte.

,

'Faço' publico, que se

____.•,IJIí••ó 7&!BIi-a:::x. ,_ w;.,............ acha' em meu cartorio, afim
, ,

End. Tel.:' .0ROMA,lA. 'II de sr r protestada por falta
. ' Codigos : . _ de pagamento na data do

BORGES, RIBEIRO. I venCimento, uma' duplicata
'

'A. B. C. 5.a �d. no valor :de . Rs. 275$400

I (duzentos 'e 'setenta e cin
co mil e quatrocentos- ·reis)
em, que são credores 'Gär

,
'

:. ,tel ;Cia e devedor A. �OLi
- za; e como O devedor�não

foi eucontrado nesta ci
dade, pelo presente o in
timo á efetuar o pag'a.
mento no prazo legal,
ficando nótifiéádo do pro
tp.sto, si não o fizer. _:_,

,

Jaraguá. 12 de Márço de
1942.

Orontesmaia
REPRESENtAÇÕES

, DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS
EMBARQtiES

"

•

II SÄO fRANCISC;::' DO· SUL.. Eistado �e SI•..Catarina; Brasil I._?&�&'m;E'Zll.:a;I!lISl3.\i&_'2..om::,;w;'IIÇ!A'� __
."..._,_ -- .' ,.� .

--

CAIXA: POSTAL n' 34
'

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

'

I O SABÃO

,
'

Mario Tavares da C. M!� 110
,

Tabelião

de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIXIR 914

CONRADO MOELLER.
Continua enfermo em

quarto particular do Hos
pi�l de Hamonia, o nosso

jovem amigo ConradoMoeI
ler, guarda livros da impor',
tante firrna Industrias Reu
nidas J'araguã S, A .•.

Milhõ'es

A sifilis ataca todo o'

organismo
O fígado, o Báço, o Çora
ção,o Estômago,üs Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Reamatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

indivíduos idiotas. Consulte
o mc;dico e toine o popular

depurativo
'E I i X i r 9 " 4
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um !içôr.
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma orIgem
pelo D. N. S. p" sob o n'l26, oe 191ó

Lenha picada
fornece í� domicilio

Deflue segunda-feira, dia
16, a d,:.ta aniversaria do
di�tinto advogado, dr, Luiz ��
de Souza, com escdto: io lanssen V Ç�a�
nesta cidade.
Moço de talento, cultuán Pedidos pelo telepho-

do o Direito com ãpuro e ne n. 53, õu na Gisa
dis!inl9 mentalid�de, o �r. May' 8r Fi!õcher
LUIz de Souza consegulo.

�.

vencer em nosso meio, cer
cando se d� amisades que

Virg'em Especialid,ade'
,� , , ..

JOINVILLB- (Marca registrada)
l � .

\

peLA SUA Q!)APDAtlE,,! o
.,_ to

.•

- .'

"
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