
�Os' �ens 8 direitos
servi rão de garantia

B italianos
pelos prej u isos Bras.i Icausades 'ao
t' _

_

.

Trauferidos para o Banco do Bras" uma parte de - todos os depolitos bancario•• ,. '" As cGntravençiJes serio punidas COlD a pena
JIe 1 a 5 anos de prido e multa :de· 1 a.- 10 cont.,s .... 0, texto dO decreto-Iet assinado pelo sr. Presidente da Republica

Dr. Gétulio/ Yarga8, Pr.e$-id(mt� da Republica
- Usa�do das atri�uiçQes ps_çlo na 'sua economia,
confenda!t .pelo artIgo 180

I
i CONSIDERANDO que,da çons*ttuiçio. fede�al, nas cpndições, da guerracombJnado com o, artIg? moderna,

'

as
'

populações160, parágraf<? ��: o, Pr�sl civis se acham estreita
dente �a Repu�:L���S.SIQ�U, ''l1���:''J�a;ga_�._��sQr!e das
o ,�tê,,�cre(() [ei, flue .a�à8 e ,:que- 'lI'sua ati'Vl,atomou o número 4.166. de é, mais

_

do
_ que 'em

C()NSIDER�NDO �lle, qualquer 'outra �poca da
ato� de guerra.são p�atlCa hbtoria, um elemento de
,do"

. cont.ra o contmente terminante do _éxito das
amer·lcano" 1'\

-

d
.'

",'

C0NSIDERANDO que, oi!'�raçoes, e guerra,

ao passo qoe o Brasil res· DECI;ETA:
peitava a máxima exatidão Art. lo. - Os bens e di
e lealdade, as regras je reitos dos súditos aJemãis,
neutralidade universalmen- japoneses e italianos. pes
te aceitas no Direito Inter soas fisic_as ou jLlridic(ts�
nacional, o navio bi'asileir-o respondem pelo prejuizo,. Taubaté" foi atacado, no qu�, para os bens e direi
Mar Mediterrâneo, por for �os dos Estados Brasileiros
ças de guerra da Alemanha; e para a vida, os bens e
CONSIDERANDO que, os direitos das pessoas fi

assumindo solenemente a sicas ou jurldicas t"-rasilei
Iobrigrção de reparar os ras, domiciliadas, ou resi

danos causados por esse dG'nt::s. no Brasil,' 'resulta.
ato o governo 21emão até rarn, ou resultarem, de a

hoje não, cumpriu esse tos de agressão praticados
Cómpromisso;

-

pela Alemamha, pelo Japão
CONSIDERANDO que, ou pela Italia.

ap6s a conjugação dos es· Art. 2' - Será transfe
forços das Republica.s ame- rida oara o Banco do Bra.
ricancs para a defesa da sil oú, _ emde este não ti
soa soberania. da sua in-

-

\Ter agência, para as re�
tegridade territorial e dos part,içõéS encarreg1:das da
seus interesses 6conomi· arrecadação de impostos
cos, unidades desarmadas devidos a UniãQ, uma par.
da Marinha Merc[,nte bra te de todos os depósitos'
sileira, viajando com fins bancários, on obrigações
de comercio p3cifico, foram de natureza patrimonial
atacadas (; äfundadas com superiores a dois -contos
infração de normas juridi- de réis,de que sfiam Uto.
cas e consagrada�;

,

l;;r:=s r,úditos akníã<.:s, japo
CONSIDERANDO que liese!:> ou italianos, pe('lsoas

tais atos constituem uma fisicas ou juridicâ!s.
agressão não prcvocada de A parte das depósitos oU
que resultam ameaça á na- obrigações, á qual se re

ye�ação. brasileira e pre· fere este artigo será:
JOIZO dIreto a interesses 100/0 dos depositas e
vitais do Brasil; obrigações até 20:000$000;
�ONSIO�RANDO que 200/0 dos depositos e o.

as mformaçoas que possue brigações atê 100:000$000;
o govern� .. denotam que a 300/0 dor depósitos e 0-
responsabilIdade ,dos aten, I bdgat,;õe;s cuja importanCia
tados deve ser atribuida as exceda de 100:000$000 '

forças armadas, alemãs, § lo. - O deposito a
mas 9ue, por nutro lado, que se refere este artigo
a alIança,. para fins de ser'á de totalidade, quando
guerra. eXIstente entre a se tratar de obrigação do
Ale�anha, o Japão a a Governo Brasileiro paraItaha, t�rna as potências I com súditos alemães. japb
necessana_?1�nte solidárias �e?es e itillianos, pessoas
na agressaa, I flslcas ou juridicas.

'

CONSID�RANDO que, I § - 2°. O recolhimento se

d�rante ma!s de um sé 1 á feito mediante recibo
cu o, o �ra�l( ofereceu, aos r isento de selo. ficando as
aos naclOnal� d�queles Es·' importancias recolhidas em
fados, uma intima partici. deposito que terá escritu.
Ouvidos - Narlz.- Garganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes

. , CLINICA ESPBCIALlSADA

DR. SADALLA AMIN'
Consultório: - Rua 15 de Novembro N 742

; (ao lado da Farmácia Orion) - BLUMENÀU;,

fação especial e só poderá
er levantado mediante or

Iem do Góverno Federal.
Art.' 30. � O produto

ios bens em depósito ser

drá de ,garantia ao paga
nento. dê' indenizações de
vidas pelos atos de agres
.ão a que se refere o ar

igo l0., caso o governo
'esponsavel' não as satis

E�ça cabalmente.
Parágrafo ünico - As

indenisações pela forma I Iei, as repartições incum
desta lei serão pagas sa- bidas do recolhimento, a

gundrr o plano que o Oo-: natureza, a qualidade. e o

vemo estabelecer e tendo valor provável daqueles
em vista o valer dos bens bens.
em deposito. avaliados Art. 5°, - A ação ou

previamenta. omissão, dolosa ou culpo
/lrt. 4' - Os súditos a sa, de que resultem díml

lemães, japoneses e italia nuiçãn do patrimônio de
nos, e quem possulr bens súdito alemão. japonês ou

a eles pertencentes comu- italiano. ou tendente
-

a

nicarão, dentro de 15 días frautar os objetivos desta
após a publicação desta lei, e ,punido com a pena

lidariamente, os seus admí
nístradores e gerentes.
§ 3'. - Para a caracte

rização do crime o juiz po
derá recorrer á analogia.
Art 6'. - Em qualqner

pagamento. superlor a . •

2:000$000, feito a súdito
alemão, japonês e italiano,
f!:'r�se á rnensão do depo-:
sito previsto no artigo 2'.

Ooneiu« na. 4a pago

de 1 a 5 anos de reclusão
e multa de 1 a 10 contos
de réis, se outra mais gra
ve não couber.
§ 1°. - !. redução, em

contràrio aos usos e cos

tumes locais. do valor
das prestações devidas a

tais súditos, é considerada
ação dolosa. para fins des
te artigo.
§ 2' - pelas pessoas

juridieas responderão so-

r
,

biretor ..proPrietario: HONORATO TOMELIN Caixa Postal. 12 -.- Redator; JoãC\ Crespo

..... Jaraguá Sallado, JI de �arço de 1'42 - s. catarina - N. 1.117....

•

arvao ca arlnense
Padre Alberto Jacobs
Completou mais um ano assegurou ao estabeleci

no de preciosa exlsterrcía mento a organísação pelos
dia 19 o revmo. Padre AI seus serviços admínírtra
berto jacobs, digno vigario tívos.
da Paroquia. Com longos Desta forma não foram

anos de permanencía "en- demais as provas de sínce
tre nós, zelando e traba- ridade e admíracão que
Ihendo com especial cari lhe testemunharam os amí
nho pelas cousas da Reli- gos e católicos de Jaraguã.
glão, o revmo. padre AI� ás quais juntamos as nos

de S. Paulo e Rio, no lou- berto tem sabido conquís- sas, com multa satisfação.
vavel intuito de dar a co-

nhecer ao paiz, tão valioso
tar as simpatias, geraís da
população que nele tem

depoimento, abrem colunas, encontrado sempre um a- Taxa m I""ta r.ás palavras COm que, foram migo pronto e franco.
reconhecidas excelentes as O seu trabalho nesta
jazidas de carvão em nosso Paroquia tem se manifesta- Em recente decreto lei,
Estado. do dentro e íõra da Egreja; assinado pele Sr. Presi-
Estão afinal inauguradas fez construir a Casa Paro- dente da Republica foi a

ás obras do porto Carvoei- quial e foi o principal ins- .provado o Regulamento
ro de Imbituba, cujos ali pírador da construção do para a arrecadação da Ta ..

eerces manda a verdade di- C .........,.. RI MTt
.

zer, foram 'Iànç'à<i'os por .olegfo" 'rn\fjda"r-rovidel!'I' .xa
.

tJ a'r·" 'Á '.

tt�cla", a cargo das devota-
.

EIll seu art. 5 �e. ele·
Henriqut: Lage. das Irmãs dessa ordem e ce o regulamelifiY que
O' que isto representa onde recebem instrução e "todo cidadão que, por.

E.:rERGIA ELETRI"A para a grandeza de Santa educação mais .de duas cen- qU!;llquer motivo, obtiver
. I."!!II ' " Catarina, e para. alimentar tenas de crianças jaragua- isenção, temporaria ou de-

com o precioso o.uro ne-
.enses. finitiva, de incorporação

*ro, as grandes "usinas de Ainda numa dem-onstra- nas forças armadas do paizt
Volta Redo�da , o temp� ção de zelo pela instrução ficará sujeito ao pagamento
Ira,

.

p�ulahname!lte de J de nossa juventude, logra de uma taxa militar unica
monstrar.

r. conseguir que os. Irmãos ou· repeHda, vªrbvel tntre
�or ora bastam a satts- Maristas, conhecidoseduca- 5 a 50 mil réis, conforme

façao do nosso orgu!h-?,.as dores, viessem fundar um os casos de ieenção e O
declarações

.

do �InISJrO colégio nesta cidade. qut" fôr fixado para cada
Mendonça LIma, a Impren I Durante a sua gestão 'especie do regulamento.

f�' I�sadquaes, pela ��.a t"'l como diretor do Hospital O regulmento estab�le·

d
a I. e, como !e�u ,an es "São José", introduzio ali cc' tambem já a formá d,�

Ae uma observaçao ln m�o, diversos melhoramentos e cobrança da taxa. ,

tem
.. Iogra{jo a melhor Im

'
_

�����ã��n�sai�eiOs interes·

ICursos de eanergencia
Disse, por exemplo, sI'

. .

Excia.: - Vamos fazer si· ,"� cruz Vermelha Bl'a- grupo de jovens com o

derurgia com carvão nacio, sllelra no Estado de S. mesmo fim, isto é, habitá
nal, e o de Santa Catàrina Paulo iniciou cursos de las a prestar auxílio ime,

é o que mais se presta pa· emergência destinados a �liato aos acidentados,

ra isso, dado o excelente preparar a população civil O curso de emergência

coque .que dele se

extrae"J' �ara. prestar auxiiios às ví- proporciona ãs jovens co·

Dal o mteresse do governá hmas da guerra e de ou- nhecimentos suficientes'P?
em aumentar a produção tras calamidades, antes da ra reconhecer a gravidade
ali", 'chegada dos serviços.:regu, do acidente e prestar os

E a produção segue, de
lares de

. as�istência :nédi- primeiros socorros com ra·

fato, em ritmo assendente.
ca. A p.rtmelra gel�çao �: pidez e eficiência. A parte

Segue agora o problema
setenta Jovens termInou Ja prática do curso é minis

de transportes cUJ'a falt
os seus cursos a 14 do trada no Hosßital Militar

. : .

a
corrente, e no proxlmo e a parte teórica na sede

se tem conshtUldo no malOr dia 2 de março f-oi abér- da Cruz Vermelha Brasi.
entrave para o desenvol
vimento da extração do

to outro curso para um leira,
'

Assim, deritro das fina·
precioso minério. Assegu- C
rado que seJ'a, esperamos lidade� da ruz Vermelha,

nossa ,economia e defesa, t b I
que o seJ'a, sem delongas', .

d
que es a e ece um progra-

pois como termmou izen t d
o transporte e ultl'madas as d

ma para o empö e paz
do o Ministro Men onça t t d

obras dos portos de Lagu- b 'f
e ou ro para o empo e

Lima, as jazi<;las car om e .

ue B'I tr
na e Imbl'tuba, teremos pa SC'

g rra, o rasl es a pre-:
ras de anta atarma são d lã' '1

ra o Estado e 'para oBra b
paran o a popu aç o CIVI

'1 d b
excelentes, em ora até a para que, em qualquer even.

�I assegura ,? tarn em_ a qui" não lhes tenham dado tualidade, possa prestar so-
er.a esperada do carvao, a importancia que elas corros aos aci den tad os.
com todas as suas incal- merecem, Convem observar que não
culaveis vantagens para a I se tratá de um curso .de

����-���.

�'PARA PASCOA
enfurmcirns,masdeumcur.

I:'�'��·.�··���������������··�������-·���I so de emergência que de-

I ß A' I C II veria ser frequentado por

.. anco grIeO a e omBreial de Blumenau Ie O���'i.!i��dL.��Sde ���:�{:at��:��t��

Aviso
.

a todos os depositantss ::f;���;�:�:E �;i�����{:�i�:1Ia�i�
Instituto ROt:ba� Loures

Excelentes, na opiDiio ·do sr. Miaistro da

Viaçio, as Jazidas de Qrv_o de S. catarina

Recente viagem do Mi- inspecionar construcöes e

nistro Mendonça Lima, ao visitar a bacia carbonifera

nosso Estado, veio uma do sul catarinense, assume,
vez mais mostrar a evíden- só por só, um, carater de
eia o valôr da participa- notável e oportuna vontade,
ção que podemos assumír em prol do que é nosso e

na solução do grande pro representa multo para o

blema síderurgíco, ja agora Brasil de amanhã. .,

atacado com alta visão e- A impressão que o ílus
conomica e militar pelo tre homem publica logra
go.verno ,,�.a �é�Ubllcjl:. . sep�irl em face da realida-

Essa. viagem -t1ue' Ö "Itu de, nao a escorrdeu, antes

lar da Avlaçäo rêalisou, tem-n'o manifestado em

neste fim de verão, para I publico, e os comentaristas

, O r.ovo Codigo Penal (Decreto-Lei n,' 2848
em v:igor desde 1.' de J (;Jneiro de 1942). prevê
no capitu.lo tratando dos "Crimes contrá o pa
trimonio":

Do Furto

Art. 155 - Subtraír, para. si ou para outrem ..

coisa a!hcia movei:
Pena -l. reclusão} de UM A QUATRO

ANOS, e multa, de quinhentos
mil réis a dez contos de réis,

§ 1:' � A pena aumenta,se de um terço,
se o crime' é praticado durante o

repouso noturno,
Se o criminoso é primario e é

de pequfno valor a coisa furtada,
o juiz póde sub3tithir � pena

.

de
reclusjo pela de dftenção, diminui
la de um a dois terços, ou apli
car sómente a pena dé mulb.

§ 3', - Equipara·se á coisa moveI a ener

gia elétrica ou qualquer outra que
tenha valor econornico.

.

§ 4.' - A pena é de reclusão de dois a

oito anos, e multa de- dois contos
a doze contos de réis, se o cri
me é cometido:

I - com destruição ou r'Ompimento de
obstaculos á subtração da coisa;

II - COIll abuso de confiança, ou me

diante fraude, escalada ou des
trez3;

JII - com emprego de ,chave falsa;
IV' mediante concurso de duas ou

§ 2.,

.

mais pessoas.

Solicitamos a todos os portadores de cadernetas desta filial a com .

parecerem em nossos guichets até o fim 'do corrente mez trazendo compro
vaDtes. qe sua nacionalidade.

. ,

Ja,raguá, 20 - 3 - 1942. ,.

A GERENCIA.

Exclusivamente para molestia8 de' olhos, ouvidos,
naris e garganta,

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
sua especialidade.

�ichlin. ,.;R�,�, do. Princip,e.• Fon(i,>J34. JOI,NVIL�E,.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



III

,A,_ Casa mais popular de JnINV1LLE
I , "

Festejando seu 6. aniversa�o� oferece, '

âó's ,seus· aDligos� e Jtlientes, seu for
�

. micla:vel Sfock de :_

''-C�lIlísas 'Cafi'�dos Cha.vos, � " � ,
,� , fi �'. .

'

g__avaeas, Oleias, capas, ·pver-

I fumarias, artilQs pw:a pre.. .,'sentes e centenas de outros -i-'
,artigos a qu�lquer preço.

Lenha picada
: fornece a domicilio

."

F'E BRES
'.'

e fica...á' ',�smado COm. OS nossos pre
ços, ,durant� ,esta especial·e colossal Venda.

Sóm.êilte, durante o mez de,Março.
Janssea '" (:ia.

�lnHslria Prinê,ip,e
r ç , p _

.' $:'
� ��"' __ •. "�"&ÀIÜ

a (!asa que apareCeu e venceu
....

" \ �. ,

Priucipe, ,3�5 - \one, 542 .... Joinvil�e

DR. LUIZ, DE SOUZAl
4DVOGADO

Escritorio.. - Avenida Getulio Vargas, 160

Residencia : Mal.' .Deodoro da Fonseca, 814
, - Telefone, 34

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIXIR H14

FRACOS E A.NEMlCOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
I

DoPl..CL ...... s... ..... _I
,

F •• "_"'''''

I

A sifilis ata�ll todo .o
"

orgarusmo
O Figado, o Baço, o Cora- Ição"o Estôrnago,cß Pulmões

Ie a Pele. Próduê'Dôres nos I

Ossos, Re.Jrn�tis'l10' Ce- i
guelra, Queda do Cabelo,

'

Anemia, Abortos, e faz os

individuos idiotas. Consulte
,

o medico e tome o popular
dêpurativo

Elixir914
Inofensivo ap organismo,
AgtadáveL cómo um licôr,
Aprovado como auxiliar no

tratamento dll Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N, S, P, sob o n"1»v'l26'; de 1916

Informações a Rua Pr. Epitacio ,Pessia, 79S
<;b cl t..;:; ,�

T�

la�éira em tõros, VI���ªDO
.

I ,�
� J _

...
_

r»
'

:
• �r:co e Cll!õ

Compramos de diversas qualidades. ::ompramos em quantidade,

Tr:atcr com a, ., Paga-se bem.
f'

soe. IGUÄSSU' _
LTDA., aetnénle Schioch,e'

'40sel.ll0 Rocba.
RI'B. MOLHA - ç _':-

,.fi JARAGUÀ Rua Rio Branco, 122.
I�.rl "

. I" ,
•

-. •

, -

BANCO �OPU��� E AGRICOLA

DO Y�LE
I

D� IT.4JÁI'· 'II),

t- .• Cool?e�ativ� d� �rédito d,e Respcnsabllídade [i�itad.' I
,.4\,utorJssdo 8 Iuncíçnan pelo Decreto n '7525" de 9 de' julho de '1941,'(11
assinado pelo' Sr. Presidente da República e registrado no Serviço fltJ

.de Ecpnomía, Rural do Miní8�ério da .Agrtóulsure sob n. ll97, lÃ]
,

",.
, r;, .: em 16.de Julho de ,-1941. t _t

' Iii
.. , ..

,rS'E'DE E"M--BLUMÉNAU' fiI'

m
'" I,Rua, )ljf'de novembro n. 923 (em. frente á: I�Jleja \Mat�rz)' ,- /11
CAIXA POSTAL N. 104 =-- Endereço telegr , f ß!,-NP�P.uLAR' 121
:'rr ' .

". �\ c::::a f �l ) .

" �. h : t· :'P.... , •. .. f
�

li EMPI\ESTIMOS, DESCONTOS, DEPOSITOS, ,;
�:"r) : COBRANçAS E �RDENS DE ���AMENTOS �

;�, -�M�RESTA ES��CIALMENTE AOS AGR:CULTORES E i

(ir Pi;ga parq DEPOSITOS as melhores taxas, a sabcr-: I§l\
111 Conta Corrente a-Disposição -

,,_.
- '. < - - , ::: %

• ltll
� lContá Corrente 'COTIr' Aviso Pnévio � . . • - . , 5 % • � I �lt1 Conta Corrente ,P'�ir.0sit�)'s Popular�s <: � -, . _ - ' '5 1/2 % 19.1 �
� Conta Corrente Prazo' rIXO: por sets mezes, . - r , 6 % - '-121 ij

mJ"'" I -'
, por qoze mezes > - . - 7 % 121 .

I1fl AberL;. d(!& 9 t/2 ás 1� horas e �as 13 1/1,' às �� horas. _,' (� i,
Iii

-

-, '
, ftos ,Sabados' das 9 as tt horas, �'"'' "' ......� . t

19Jf§j�lil��IiI!J]�r2uilr§íl2J�I2Jf2JI§JIil�I§]f§]���iii�n����- >
:

"

. i

•• , I

'.:Mil r'N H,I]·, .. -
� ---

[>iiIl
O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



____ , �rr':!Q c!o'P __ vo "::- lr =. 2J---.:;.-!-'3--L ·-·Y-942 -

� . __ .. _ _
_

_ ._

__
1) �:71Zj,Ei 1) dr I Z'

•r.' r

�IEêii.iàlc(e·prjmê'ià c�!. ;t4así�) .�' .•.•• -�REEßl.T�M'e�UNI�·tJ!ll.J��ail�._.�
�

.
-: .r Rlbaieo Pnutes - Jl1lz de . -_ ..

'

E d
·

t )" ..,.. n ••

� 'João ProsdQc:iano (1 Filhos !,i' i�;P��� It�C�. �i�;�����r�!dOc��t�rd�� '�. �j."" _',
J

_, i' '1,1 aI. '1]lO' r j :��
...J� "!".----------- f;� o Doutor Ti8�go RI�f\I,- fé., '. I

�'1 I Det�fêtern- do sr�'Prefe to ,MU�lclpa torno

Matriz C ifib ),,",., i\ F'i�lais �� Sloinville_e. Blumenau ,_ � I ro. 'Fllnt�s,ÜJI}1Z , de ij).11 JIl�agl1á. 10 ide Março, ptWJico gue .qprante Q rjcorrente mes de Março,
em

s ,1,1/ '\'& '�s»,-� '.IS
'. 'SUl .-:1 li I ! Ô I'rmtl)) 'dia lt)OIDeuca de JI\-j de \942 �. ,.

• �

d:' 'a Tssouearia da Prefeitura de j éi.rat
ü I ec -s t� ) �. I ; t� [raguä, Estado de Santa ]- .h)" O escrtvão

arreca a sen. " I
�i' {l)i '\ c D.�) (�I �t: � I Catados, Brasil, ua for- jl � • ': Ne-y. Franeo guá e na Intendencla de I!ansa, o 1,11P05tO- s

!i I m� da lei',trete 'JI� '1. .

i ,I i t! ,,!; Industrias e Profissões, relativo ao I,. Semes�{e .

. � -� � ii FAZ SABER a tlJ�OS <?s Ed·' i
I d' ..

'

ã
; Não 1 satisfazendo 0,; p.�gam�nto no referld�

. � que o preBen�e edlt�l o e .

lta
.

i e cl�aç mês ficará o contribuinte suj�ito á multa de
"

.

Proporcione o �,pnmetra p�aça,(')oc}o�/\; O Doutor�iagd Ri.De! 20/ sobre o'. imposto no primeiro mês, sendo

b tar
á �: I prazo-li>: vinte .... ' . l� ''r� P(ll)tés/Julz d� DIreI - f'

.

b .

I
•

d'
.

1""" t
em es ar a sua � �vÍl'em, cuodele .couhecl- {o aii Corharca de Jàfra entao eita a .co rança ]� 100a tuen .e:

família -::e 'ii si I �Iellto ti:v-erem.,1 qua Im guä, .
Estado de

sant� Tesour"an� d� Prefeitura Municipal de . [ara ..

próprio. I do esse prazo 'lbão de -Catarina,. Bra_�il: naflfot guá, 4 de Março de 1942. . _'.

--" I
ser arr.ematadádos por moR ça. leí etc.

') '. _

..
? " f. Vosgerau, Tesoureiro

°AtlqBlra uma quem mals !ler e maior 'PAZ SABEftaos que o
.

lance of�redfH:: no pro- presente edital. coro

�·t}'B-ladBI·r\a xlmo día 7 de abríl, as p�8Z0 �e sessenta ;(60 -ffJ Edlfal .. '

�.
,

10 horas da' manhã, ás días virem ou dele 00 ..

portas do Ediflcio do tíeía tiverem ou interes De ordem' do sr. Prefeito Municipal, faço publí-
c
,-

. Fbrum dêsta HComarca, SQ.1' possa, que estando co que atê o dia 20 de Abril do. corrente ano,

N
-- �

os bens pennorados a se procedendo por parte todos os proprietarios o� oucupantes d� terrenos

orgß Giovani Voltolinl, ns a- ds Fazenda do Estad'o a são obrigados, de acordo com a LeI n. 23, �I:'
ção executiva que l�e execução centra REI· 24 de junho de 1937 a:

_

.

. (
. ..' mo've neste 'Juizo JoseJ8 :-iOLDO KO�ELL 'e tendo -

l' _ Roêar as testadas ,da& vias- púbHc8S �;
Wangenowsky, '8 sab�r: o pficial de Justiça cer� nicipais na distancia miním 1 de 15 ml3'

. \"C'
•

- >.
,

1.) i- Uma casa corp tiftcado não haver en- tros em ambos 08 ,lados,.não sendo pel'J"
..J. Ao comprar raspetivo . terreno, feita c6otrado o devedor REI., mltida capoeira em altura superior',

não se esque- de madl?ira, com 8 area NOLDO KONELL que se 1,50 metros.

\ total" de 90.000 metros encontra em lugar incer� 2: - Ltl9PSl' e carpir as valetas.... dreno
ça desta mar·

quadrados, confrontando to 'e não sabido,
-

cita e·
.

sargetas, corr-egos e ribeirões; afim. d,
ca leader. aosNorte com o lote N·. chama o a comparecer darem escoamento ás aguas. I

229, ao Sul com o lote N. ou/fazer se J;'epresentar� 3: -Derrubar as arvores' frumeras, um

303 e a Leste com a mes- no prazo' de
\ sessenta vez que prejudiquem a projeção do sql

ma estrada, av.aliado em' d'ias para dizer sobre ai nas estrpdas. I �

$ O execuçäo que lhe move 4: _ Podar a8 CerC8tl vivas em uma 8.ltur�"1:800 00 .

- a Fazenda
.

do Estado,; maxlma de 1,50 metros. iY
cujos bens constantes sob as penas da leI.' 5: _ Lançar, no mesmo dia, os detritos �

do auto de penhora e E para que chegue a, vegetaes da limpeza, pa�a dentrq doi
auto deavaliação de lo. noticia ao conhecimento . terrenos numa distanci8"uunca iiiferto
lhas dos autos da refe de todos, mandou lavrar· a 2 metro:;. '

rida ação Gxecutiva, se- o presente edital e ou· A metragem lixa será de 600 metro�, polrg.o \evados em Hast.a tros de igual teôr para lote sendo que a Prefeitura s.ubvencioDará p.!)Publica de venda: e arre serem publicados na 1m-I met�o excedente com 20 reia, quand;o dQ '!lßl ladJ.
,- matação pelo valor total prenlölß. Dado e passRdoj � 40 reis quando em ambos os Jad\)�. _, .. _ í- • , ..

de 1:800$. Assim serAo nesta cidade de Jaraguá, Aos infratores das distiosições &Cim8� sert9
08 l'eferido·'5 bens arre 80S dois do mez .d� mar-I mu.ltados na imp!)rtancla.' tio 30$000 a 50$OO�,�
matados por quem mais ço do ano de mIl ßove- duplica.das em cada reincidencia, além da Ind�.
der e maior lance ofere· ceDtos e quarenta e dois., nização de que trata o â,..t�(ll?, dI! sp�r� ... r�,eri�,
cer, no dia, hora e lu- Eu, NEY FRANCO, es· Lei. .

. �, 1 .". ; .,jJ
gar acima mencionados. crivãa o subscrevi.: I J:a.rag,uá, 1.8 de Março ,de ��:c � �t. IJ'
podendo OB mesmos ser (Assinado) TIaGO R.1- Toão. BatiAtf;\ Rodor. "rU

� l' J,

éxariüuaclos p.or quem BEIRO PONTES . Juizl �-, �D I'� 't' >
q_

. !Fiscal�h·eiàr. �'''I '\',;':." :���
interesse tiver, á Estra. de Direito". Está confor-
da .Rio. COfreia,no" _Dis- me o original, do que �

_
- �

trUo de HaDsa, neste dQU fé.
.

, Req�uerimentos Despachado.Munlcipio, �n,�e s� ac,ham laraguá, 2 de .março
locali68dos ditos· bens. de- 1942: � -S.667-=:::'Frtf.n'ci'BcoFlohr - Requer licenç4
E pa,r-�4 que chegue 8 '. O escrivão para estabeleçer":se .com um Moinho de Fubá.4
ß9ticia' a publico, man NEY FRANCO estrada Ribeírão An:rora - Como requer. f,).
dei passar o presente 3669 _ Henriqu'3 Pedri - Requer l1cençlJ.
editai q\le s8I:á ,ali�ado de construçãQ,.p�ra uma. Casa á estrada Jaragut$.
no lugar de costume Ei zona ruraJ

-

- Como rAquer. .

- - � '., '"

"1 outros.' -de igual·. teôr pa-
." 3.672 - Walter Viebrantz - Pede baixa im.

capaz, desua Deces,�i.. ra. serem ,publicados pe· posto si mQtõclcleta ......,. Como reJlu,:tlr._� __ .�. _ � __

.._- RADIO ZENITH lo jornal local. Dado e
-

3.67:r:·:'·Walter Víéfiraatz - P�de licença.

I·.'
passado nesta. cibad�.de ...... pf(r-ij' anexar 'á sua CIlSa: comercia.l as secções- II

-----------� Jaraguâ, aos dez dIaS ,. \ .. :::-"'.,,'''''''' tf.!,zendas. e MmariQ,hos - Com'o pe4e.
.

_ ';iI
"<-�

-

-. do mez' de märçp Q.o. ,8,- o I, -

Y.674 � EmtIio Hunn __;;,..Raquet)tu'enQa'pat'1I
,,v Preços -vant,a)�so� "

f>eçam�; derponshações no de mil novecentos e ENV�LOPE cOQstruçl1o 'maosoléo sepultura seu pae e coJo.·

I. na Filial de. jOINVILE rua 9 de Março, 126. I quarenta e d.ois. Eu, Ney _,
. SAU DE cação respectiva inscrição - Como requer.·

JI��:i:����==��==��:i::t:�tt����=:-�::�::�_�F�r�a�n�co�,�es�c�r�lv�ã;O;';O�BU�.b�S"
�. '-,-", REFRESCANTE'

-1
� Dia 5. :. '.. l'.

- �"'i-'1�;:""' DIGESTIVO L'!' K R 1.0: �
..

-

". "

�-' t
.

.'
-

;-) ���K
ANTIÁCIDO' 3.657 - 1 1 oppmann -:-' aquer a var� "e

Ado.If Hermann ;;'Schultze 110M ·

ho L'obo w:tJf·";1' SABOROSO "Habite sc" .-para. SUil casa

.n, 1307. slt.a.
á rua

c
,P 1 I r arln 0:;l!:".,?.�: . I' IJ .L CeI. P. G. <le OlivE'.\ta. fundos -. Como requer.

I"!A B R I C A. DEM O V E I: SI' •

Ad

-

d" -.

-

.' IO�?P�o� \Jae � lIA/l'M
. lq77 ,..:_' Alvino Schwutz; -

. Requer trans·

.. voga o ,�Q�. , ferencia parä'f'seu "nome hnÇJosto--'sY' C'!lrl'o"de ItJ{te
1iIIIIii--.....----·ilIIII!.adquirido a Af{usto Schw·:lt·� - Faça-da a trans..

Especialidades em bancos escolares. Escritorio e residencia em Joinvile T,AMBÉM EM VIDROS DE- 3 TA'MANHO� ferencia solicitada.
,,-

NT 1 i 683·' � .

, •..H. ;

I
3.678 - felipe Otto:Beckar - Requer licen·

Rua Abdon Batista o. 1�9 -- e e.,��e r TOQ1.0U Qluitos '. ç!i 'para �l1mentar u.m boeiro existente frente SUII

; 1 ?,�rOtSS
.

propriedade- á estrada Ribair110 Gr�nd� do Norte

,;. '0 sr."Ijosé, BedrGFerrei. 1- Cemo requer, da acô!'do com o
.. garece� �a? ��.

ra- "ê'Smele"ciClo --c� um 'Fiscal gerlli, <favando o requ9rentEJ'asslnar o,o!)�·

d M A R TIN S J A R U O A :;; I •• ,I _cdih, �,ill.�QJiq� íD��ra: !petente termo.
.

c( r
e

I I

.

t
_'; I Consultas: ás- quintas-feiras

__. ça da 'Republica em Pelo-
_ .. ,�.tl?9 �,JoS� G�dott� - ��qU�[to.:.sn:.fer:t.

65 Rua Barão do Rio Branco n. 62 c'_ tas. �xpontaneamente- en- ;cia im-p'Osto SUtil i-eic eta para ','iSl J C loe

/""'TJtos q�artQs' de
�

apartamenr.o;' com ig�a 'DAN.seU' "'ARRIeU' A E eUMERflIAL ���oa ��;�:�e asc��ti�U��:
- C���OPedGUBtavo ,Gumz:7. R�quer transre·

I e.;e:ador _ ���;:�:7íc:".êt;f:s;n:::de l.a ordem JJ
"

-.lI, �O;r:r?�"t���êoPp�: :���\�i3:r: ��t���d°r.�o :�Ifc!_������8ed:
, t�����,

r:· Salas de amo_stras para os srs. viaiantes -

JMaíriz: Blume·

d Dl
'Filiais: joinvil. LOTENSE:- "Ii.-. f;�� fer-encia solicitada, -'

Ati E nau Rua 15 de B umanau Ie, jaraguá, � .' -, ."'r4 ,.,.}"Jl!I '. ; 81682 ....... Henrique Pangratz - Requer. tralls·

"�. U omove na siação
_ . Novembro Hamonia i Sr. Eduardo v. SequeI. ferencia impoiJto seu carro de l�vouriJ. para At ..

e Ú.R"t�T rB'A (' RARANA' ";. BRASIL i s 1 ..." ra - P!,}<?��s�" .". . 'rVino -Woelk - C6m� -requer." J vV" � ,�,
•

Agencia em Mafra - fíliais em mst: RIO do Sul ,e A��an�p '!le ���ac�c:lo, d'e q .

-,
�.'. - � dia' 5. 2: 1942 r: '1'\

.

/{ n�;I.e

Indsial Correspondent.es nas maiores praças do PaIs peNmâz td�se, ac�mpan. 3.683 - M'lx Fiedler - R9qua� transferan·

. -. .

- hada_de a!Junda�te .e)Çpe�·_ cia imposto �e sua ·c'uro.ça� para <lul�kerme Prie�.
Çapltal autonzado . . . .. 1.200:000$000 torl�çao. de brcftl��t!z'_ to.- (Pe: 1t . ',.) ::h' w .". t 'Ó(l�'} _

Reserv�s , . . . 1>63:779$560 �,�.f mUlt�s xaropes' :>que 3.684 _ Reinol1o R 'lU - Pede prorogaQ!ló·
DeposItos e saldos em C/C 25·900.000$000 vl,.�?uncl�dos_ 9iomÇ> s�n- �pata· cnra:p'iment<J :las. exlgantJias da Centro de

Faz todas as operações bancarias no Paiz; cobranças, des· do - proprJOS para. curar Saúde, de ,Toinville__.

Como pade. Cotlcado em

contos e caução de titulos. d� �xportação e ou�ras o�eraçõe� de sepiélhàntes moleshas. prorogáçl1o sessenta dills de'" 'tJrll'zo;- 'tn"3di�nte
credito; pass�s para as pnnclpals praças do palz. Taxas mo:iIeas. :p�rdi meu 'tel1'ipo e:- gas- assinal:ur�'ilêrlno d 'drom'esBa,

" :, •. " ..._ .\,", ,.�.

Va. Sa. já abriu uma cConta 'Deposito Popul�r. tei 11!�';l dinheiro atôa, se1!l I

1'�:6�(j "-?Ä;.rt�!��iÍelle-r - Requer :baixa im·pos.
no Banco Agricola e Comercial de B1umertau? Se al!1' o mmlmo proveito, �OIS to de 'seu aut0!D0vel AP·articula�, ven�ido par,.

da. não o fez, procure ime�iatamente nossa cSecQ.ao tos�ta escArrava <;0r°<;. �J�n. fQ.r'.!'o do., mUr;li2iplO _

- De se a. balxa solIcitada em

NUNCA EXISTIU de Depositoslt que lhe dara proRtamente todas as m· tes. .' � .. _.

Fl
' vrs'fà das razoes apresentada.s. -_ .lI 1;"

IOllAL
.'

formações desejadas. . .. , .

ReCOrri enta? a�, P I· ,3.681. - W!Uy . V9,igt - ,Requer transferenlJill
v , Alé� da conta �Deposito

_
Popular>, D�posItos mlClalS a TORAL Dm ANOL.AYPE- para saul nome

.
imposto - de troly· adquirIdo a

A Farmâcia Cruz, partir de 20�OOO, para a qu�1 sao abonados Juros ,de 4?/o a/a, LO�ENSE,_eg��çls,a'ele, Dji'Hnll\I;a'r�on .
....;;. Como 'pede."u \ ", >,,,I" J

de Avá'rl,(SPaulo) o B�nco Agncol� e Comerciai de Blumenau mantem amda �;s. ap��ar .da tos<;� là-s�r v�·· 3.688 _ Davi VaUati- Requer transferencia.
curou com a cMI- seguintes contas. -

Iha,"taPldamente. me curei, para AUonso Nau, imposto s/ carro de lavoura.
NANCORA. úlce- C. C. C Á DISPOSIÇÃO, - - - 2,0 % bastando para ISSO ape·.._ Como requer.

r ••'· ,,rI.; r '. r' C � _ 1

ras que nem 0914 C. C. C C�M AVISO PREVIO, conforl!!.e_ co!!;:....
3,0 %

nas tres vidros do seu 3 639 � Ernesto Mathia9 _ Requer tranfe.
. dlções na caderneta . d ' .. I 8conseguIu curar. DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS _ 4,0 % preclos� prepara �. rencla impostl) SBU carro, de ([mt' animfi .'{)!I"'II :�

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou com DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses., 4,5 % ""2Autoflzando.o II fa��r miUo Mfithia9, - Como requer.
UMA SÓ LATINHA, uma FE.RiD.:A. DE 9 ANOS! DEPOSlfOS A PRAZO FIXO de 12 meses' 5,0 % desta o que.lhe convle�, '3'690 _ M':d: Bnun _ Requer ·transfarencia

Têm havido centenas de curas semelhantes 1 ! !
.

Os juros são pagos ou capitalizadossemestralmente. sou c_?m est!ma e consl· imposto S8U' C!lrro de lavoura p!lra_ El.rnesto _ Ma. ,

Adotada em mqjtos hospitaes, casal. de saLlje e FILIAL JARAGUA • R. CefE. Jourdan 0.115 dera�ao A�. etc, - José thia's. - Fa.ça-sa a transferenciR soliCitada,

91tnicas particulares. ,. r.. .
6 •

Pedro FerreIra. 3.691 _ Lourençi) C. \ di MraUo'.l... >Raquer
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira cPomada Cab(a�>:!Dstal n. 65 - En�ereQo'Telegraflco «FAIXA» Confirmo t:steatestado. �r. tran9tereDcia impó!lta SUi blcicht'l p3.ra �htblas

Minancora» nunca existiu à não ser em suas Hor�o: D�s 10 ás 12 e dai �,30 ás 15 horas. E.� Li f;errelra .�e AraUJO Watzko _ Transfira-se.' -;'
1. , ,- I

•

•• �":I.
latinhas originais' como emblema simbölicól acima. ".� Sábadas : Da's 900 liê H,OO. (F'-!ll8 reconhecida). 3.693 __ W<llfgang R�lch�rt _- Requet tra;ns4

Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN· � ��,,='=����=�-_ FleenQa N.511 de M�HQO fereu:}la para S&U nome impasto d� motocicleta.

CORA em sua latinha original.,--- de 1906. adquirida -a S-Ozillo Estevão - TralnUra se.

REPAREM aEM"�OeOMPRAR'

I'
D�PO�IrO. QER�L: - Secretaria de Prefeitura Mtulcipal da Jara�

E' um· produto f9s Labotlltoritrs 'tiMINANCORA» .- ::-
Ulr;,�oratorlo Peitoral ele An- gllá

I

em' 5' dé tev�rejr9 ,da 1942•
. e deJOINVILLE., ' gléo Pelotense.

'

Jóão da. 'Silva Nevei
�elp,��y.-"Rio O. do Sul

"" I: .. �1:,Pelo SecretArio.
err Il�el I , oda a par�. I

I
1.:;';É O Novo_IiE Sensacional

Rua Rio Branco, 964
. -c

Em Ilraguá

Jaraguá

j. Palac:e Hotel--

Pomada·Minanc:ora
E' a pomada ideal

CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto

.

'humanas como de
�

animais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

súditos ale- "Correio'
italianos

PROPRIETARIAQ' bD•• Pl'aDc/sca Buch. s ens e direitos' -de
japoneses e

ca.. Sonil
Casa espeeiali,t. em roupinhas para crianças, arn:tl
rinhos, linhas, fios enfeites. rendas, fitas, botões, eid.
Mantem sempre em stock um belo sortimento de .rís '

cos para bordar, dos mais novos modelos.
Meias de seda para senhores e senhoras e outras
novidades, sómente na C A S A S O N IS. Art, 7.'! - Quando a

"

'prestação em favor do sú

OI
•

P th P
, dito alemão, japonês e ita-

,IOaSIO ar aouo, aranaODSa' :::�:da�i�o:�;n:.e!id�ep��
, , tição· incumbida da arre- mente pratl�2dos. no Inte

(sob Inspeção federal permanente) cadaçio estimará o seu' resse da ntanutenção e da
Diretor: Dr. Luiz Anfbal Calderari valor em eseêcíe, selundo prosperidade do estabeleci-

Bua Com, Araujo n. 176 _ CURITIBA _ Paraná os crit.érios de que. se se�· oiment�. .Dos lucros liqui-
Est I f' ve o fisco para a ImpOSI- dos verificados em balan
I? em p eno �nclonamento as aulas de

I ção de tributos, ços trimestrais ser', porem,admissão á I a. sene do Curso Fundamental Art 8', - As 'execuções recolhida em deposito a

Nos mezes de Dezembro e Janeiro alJ aulas deste contra o patrimônio 1 dos parte indicada no artigo 2'.
curso são ORATUITAS. E súditos alemãis, [aponeses Art, 10', - Os súditos

'''acuidade de Comereto do Parald e italianos s6 poderia fun- alemãis, japoneses e italia-

(ESCOLA REMINOTON) dír-se em dividas contraí nos, não poderio recusar

das em virtude de prova doaçiles, heran9ls ou lega
constítuida na forma da lei, dos não eneeosos.

anteriormente à data desta Art. 11', - passam á
lei, salvo quando a res administraçiQ do Governo
ponsabilidade civil deeor- Federal os bens das pes
oorrente de ato ílíoito. soas juridicas de direito
Art, 9', - Resalvando o publico que praticarem a

caso de execução judicial tos de ag,es�ão a que se

fundada em titulo consti· i'6fere o artigo I" desta lei,
do antes da data desta. tel, bem come dos seus. súdl
fica proibida a alienação, Ws, pessoas fisicas ou [u
ou oneração, por qualquer ridicas, domiciliadas no

forma, de bens fmoveis, estrangeiro e que não es

títulos e ações nominativas, tejam na posse de ' brasi-
e dos moeels em geral de leiras. '

valor consideraveís, per- Para:grafo único - Os
tencentes a súdidos ale- bens das sociedades eultu
mãls, japoneses e italianos. rais ou recreativas forma-
pessoas fisicas ou juridicas, das de alemães, japoneses ""'1'--,-,----,--.

-

e italianos poderão ser SANGUENOIutilisados, no ínteresse pá
,(\S\ marn.� blico, com autorização do ._' "U

�'r:.b.OS -OS: .� ..li� Ministro da Justiça e Ne-

�� '\.1..1 ._

<..(-3 � gocios Exteriores.
� ...rt Art 12', - Os Ministé-

\I_.
� rios da jastiça e Negocias
Interiores e da Fazenda
expedirão as instruções
que se tornarem necessá
rias para a execução desta
lei..
Art. 13'. - Esta lei en'

tra em vigor, na data de
- sua

- -public8ç?e, revogadas ,

as, disposições. em contra- :

rio.

-

maes, SAUDAÇÃO DA' MANHÃ
sendo nula de pleno direi
to qualquer alienação, ou

6�ra9io, fei� a partir ,da
data desta lei.
Parágrafo fanico - Ex,

eluem- se da proibiclo os

atos -de oomêrcio usual·

Conclusão ela ta. - Bom dia, tIOtIÖ Jourdan 1
- Como passou voú mail esta noite ,
&linko no jardim, entre TOCOS de lu.,
Erx.pósto como utau ao furioso açoite

DOll vento. e da chuva I,' ,. ma. tambem
Sente melhor,

-

na vastidão do espaço,
Toda. â belesa argentea do luar, '

Pondo no solo, em torno, hieroglitos de a90.

De certo em sonkos lindo, e88e8 olko8 lograram
Reter, - da profundaa olimpica do, montes
Ao vale: - uma "coloniá": ° esforço abrindo "tifar',
RoÇ.(l8 bordando o rio, e enchendo 08 horiAontes.

DESPERTE I lU
DOSEUFIUH'

Á cantilena alegre dos oolonos • , •

Depois, como sequencia, alterando o cen<'%rio.
.b Cidade 8'U1gindo , . . Eu creio que foi use
O sonho - realiàaàe de um' fadario !

E agora que na luta a vida recomeça
E ° sol abrio na treva os vitrais da manha

, Quero dizer a vooo:
- Bom di�, Vovõ Jourdan !

Fiscalisada pelo Governo. Federal
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au·
xílíar de comércio. Internato e Externato

JOÃO CRESPO

Aniversarios

- Festejou dia 15 maís
um natalício a gentil se

nhorita Geny Costa, ativa
encarregada da estação- te
lefoniea desta cidade,

'

- Faz anos também
dia 19, o sr. José Bauer,
funcionaria da diretoria de
estradas de rodagem do
Estado,

.

- Hontem viu passar
mais um aniversario a Sra.
Dna. Dorotéa Moeller, es

posa do Sr, Frederico F.
Moeller, industrial.
_, Ainda hontem fez

anos o nosso amigo saro

gento Carlos D, Pereira,
do forte "Marechal Luz",
de S. Francisco•
- Ainda hontem feste·

jou maiS Um natalicio a

menina Waltrud, filh9 do

sr. Willy FilIies, e senha.
rita Maria Butsehard, re

sidente em Bananal.

Enlaces
Marquardt - Breithaupt
- Realiza-se hoje o en

lace matrimonial da senho
rita Asta Breithaupt, filha'
d-o sr. Walter Breíthaupt,
do alto comercio locaí,
com o jovem Heinz Mar
quart da firma'!Tricotagem
Oaribaldi"

,May.& Fi�cher
Corretores de Seguro. em "ceral
Internacional de Seguros, Mutua Catarinense,
Albingia, Nacional, Segurança Industrial, Fogo,
Maritimos, Terrestres, Vidros, Automoveis, A·

-, cidentes pessoais
ACIDENTES DO TR�BALHO

LIQUIDAÇÃO IMEDIATA DE TODOS OS
SINISTROS Anuario "Sul

do Brasil"Comissarios de avari�s de diversas Companhias CONTEM
.oito elementos tônicos.

Dr. :W�ldeDliro Mazureehen
I ." "edico

Consultoria e residencia: - Rua Marechal Deodoro

Arseniata, VaODdato,

Fósforos, Cálcio etc.

"

Atende cham�dos a qualquer hora do dia ou da noite

H O t e I Becker Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mães
que rriam,Magros, Crianças
raquiticas, receberão a to

nificação geral· do' organis-

Rua Cei. Emilio Jourdan Jaraguá do Sul

f�tá situado no melhor ponto da cidade. Quási vis·á.
VIS á Estação ferrea. Dispõe de otimas acomoda
ções � oferece o maximo conforto (lOS srs, hospedes,

. Banhos qQentes e frios. -

.. �

BIOIENE ,. - CONFORTO ,PRESTEZA
Linha de Onibus á porta Preços razoaveis,

Proprietario : Carlos Albus.

Cure seu� maJés e poupe seu bom dinheiro

comprando na mo com o

SanguenolFarDlacia Nova
dt ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortirnento na praça e oferece '-----,----

seus artigos á preços vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30 -'.' CL1N1C4 aauaGICA�

do

Dr. RENATO CAMARA

XAROPE.

-,ass
Jaraguá

AlUDA A COMIAna A
fOSSl I IlISFalADOI

* �

JOSS sO POlE FAZIt.,.
DIRETOR DO HOSPITAL S� JOSE'

Doeas- de Nllbera.,
PartOi

Consultas á qualquer hora, no
Hospital ou no consultorio

O'SABÃO n

Virgem
,

-

!"

_. de-��TZEl.� � \(C,�. ,7 J�p�'yIL�.E�.,.(M�:�a registrada� _

RECOMENDASE PARA�tH{)�.pfr,j\16,� G(}ldàOIOS' 'ET@,,�'AP�"5:UAJ,'QUAt;I�ItD�l:1ro(SlNfEcrANTE>
- I .sr. S "$... \
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