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• �Ji+�' v�o re,i�r . h9J� �?ntribuiçlo. de
.

Jaraguá

A t··d d
..

t·
�

,

'd
-

E t d
(, â"Pb'l�, no afao Buflr, ã humanltarla campanb,

S a IVl a es elXIS as ':.- ; \t..J prOQresso o
.

nossQ.�· .

s a o Ú�. fesb bá'Wai ,cu: em- 'prdl' das, infeliies

Como se sabe 'ê�ç,�ntra.lite.Vigilantes,·respondeu 'n�s ",.�, Havia um certo traba ela de'. aperreiçoa...�e e,;;J08 eleitos. ·pOsai
..
veiS dessa ip 'r�ÍI!tädo reve á em �riançls que-um ._destt.

se. no Rio de; janeíro, com 10lP o dr. Nereu Ramos; IhQ,phr parte dos agen!es certa�ente, essa á.ncia e I contlngencla, . '.' ,�enefIClo .

dos peque'!os mex<?r�vel s�(egdU do

o: objetivo �� advogar ín- Vlgi)antes e prontos para dó ebto, para a desnacío- os êxitos alcançadös ex
.

"': Sama Gafarlna nlo a- IIZI!'qs .dq "Preventorio" cbnVlvlo SOetal.

teresses catarinenses o d{. repri�ir qUa,isquer fentaU nalízaeão das populações plicam a boa aceltaçiQ por pelQ�t ainda, para o gaso 4e Santa terêza. ',. 1; l' 'Se�ndq; (ab1ibos fo..

Nereu . Ramos, Ilustee ,ln- vas. contra O' interesse bra- dos Estados do extremo parte dOS �ercad6s de gel1io-? .��"per�ntamos.. ,'A festa de hoje' à ram deslriOOidàs eente-

terventor federal. .

sílelro e da defesa do cen-
.

sul do Pais, os quais co- consumo. Infelizmente, pa- ,

. -Si'l1h e há Já bastante 'ltO d t I dO to' o de 'Otes f
' 'o

)

. ,Aproveitando"a "presença tinente, e nossas autörída-. mo se
'

sabe, descendem, rece que estamos ameaça- tempo. Mas nlo se podia � una
,

a a UI
. ire ria. n.as,. e CO��I •

a aau.

aãquela capital do" chefe des fiéis' à orientação do em boa parte, de alemães dos de uma interrupção, prever tudo... E agora,quan; �tamos �rtQs/�lqdçarâ has e �VJ1 J!()S.
'

do executivo de')Santâ Ca- governo da Republica, teem e' italianos.:. Esse' trabalho que serà decorrente da fal do Italvei o r�curso :ao ga.' q sucesso das anteriores só 'daqui. cp ()' �e Ba.-·

tarina .0 diario ck; Nott�... ma,ntii!o uma' norm� I de vinha de ·longe, .criara rai t, de� :transporteso.". . so�tnio f03Se a .lJ,alvaçãot' llrganizadas
.

PQt ess� nanai, e :Ioin�lle.
procurou ouvi lo a respeito prpcedimento que s6 nos zes muitos anos'� a!Gà�, e I Qs· tran5.porte�, :em I-$ant Q$ 81t,1baraços aumentaram '. A' digna' diretoria
dos trabalho� de repressão pod� honrar, desde; ..algum tempo, ta.m- ta Catarina, que é um dos tambem. Falta nos uma

I

.

'''A •

çi Pró.p _
!

quinta columsta e -sohle o Falou depois sobre a a bem, os nossos governos Estados do Brasil melhor chapa de fer{o, que é fa- B�'er.."'" �S?CI8i O. .

,

reven

.progresso do nosso Estado, ção harmónioa que já 'pro . proc�r�va� destrui lo, au ser�idos ��i estradas de brita:la nos Estados Uni- \
pa.

ti
.' 1or.IO JQr� ,DlOS votos

nos ultimos tempos. vúu ser a melhor para sal mentanão' lenta' mais pro rodagem, vmham ,fazendo dos. A importação dessa -= • t.a • f c a I de um exatö Qonforiadot

pe inicio, sobre as ativi vaguardar d'aquilo que nos· gres�Jva e seguramente a� se; em 7Q' a. 89 J., \ em ca qualidad.e de chapa, indis- ,

"

.

. ,ao nobre trabalho a

dades eix�stas e'!l' Sà'nta c�be prese!var: a s.obera, medidas para i�t�grarem mi�hOes.·'" escassez daga pensavel á adaptação,de. Detroit - (I. ·A.). - A que se prOlJttZ�am tt que

Catarina, disse o mterven- ma e o bno ilac1onals. 'eompletamentt! tals' popu sollna. ameaça afira los a caminhões e automoveis, Ação Católica e as Enler· merece" 'pela tua alta fi

10r
. Nereu • Ram'Os ao ..re-.- A. um� nova pergunta la�ões' na comunhão brasi- um,,: grande crise e um dos en�ontra muitos obstàculos meirac;, será o lema da prí-

I , �

presentante de tiA NOltelO., dQ._Jornahsta•. te�pondeu o letra. E' .verdade gu� não motivos de. minha presen' compreensiveis na $Uuação ",eira Convocaçlo Bienal nalid.de, o amparo de

_. 'Esta1rlos naturalmen interventor Catarmense: se destrÓI, de um dia pa-! te viagem ao �io é o de de; guerra vigente na gran· do Conselho Nacional dasl todas IS almas J)J!tD fOT"
'.. �a outro, uma obra tão a- assegarar o meio de apa de Rep.blica do ,norte do Enfermeira. Catôlicas, que madas. - 'i

. Do'Coi' a MARIO L ERBOLATO lI�erç���: l11as. o, que temos rar, tanto quanto possivel, Cóntinente. . - _. - - .....:. te reunir' nesta cídad� de ..

v
• (Do cOlaria do�ovo., Campinas. S. Paulo, feito e Ja !ftUlto. e s�us r�-

25' a 27 de maio. pr6xlmo.
' '.

U d·.. I' d H··I
s_ultado.s sao os maiS' sa- Nos debate. da Convo·, o. iaterel.....

com'an' o poss'oa B' It er
hsfatorlos. �campanhaes *",,* o pescado eStá.: apàredndo em Jarâ.:caçlo seri·analisado o lu-. ß

"
.

�

"..
.

, ., :tn�=��oe e�IC:r�m��te;:;� guá, tra�ido em sacos por revend�dores. Está gar qu� correspC?nde b
ru ........

.

-

. . . g. aparecendo mas custa .os "olhos da caraH• E
enfermeiras catobcas no

_

'-
'

..

A .sucessiva damts810 ra aos aUlidos e, a altal
malS d�clslva e fume. . to'

,programa da Defesa Na- Bem!l. Uma nota oh

do!I'WeDerai8�germàDico8, pertroDalldades alemies
. DepOIS �e se. ocupar

IS porque não cons�em o� que com �Ie; cional. O Çonselho �acio· clal dls�rlbuida, 8'-' BUda,-'

qúluide...-da . atMda do (1 italianas. entrevista- �esse. p�lpltante �ssunto �specu.lam, ��ndêJo em, ou�ros .Iç�ares onde 'eXIS, nal, orga'!lsado � Junho peste..d1z que, em conse..

Inve�no. velu' colocar ramo 8e. visand� concar, da. afualtdade. ul}��Jsal, te, e e Ç1bservada, �ma ta�dLS!�1- e o. ' .• . i de 1940. Inclue em
o s�us que�cla do r�plm�to

HUler na post,&o dfffcll tar medfda� para, um sah�fasen.d0 a curlQSI .a�e Chegam assim aqUi as tamhotas em ge. , etw da�, ����..9.õ�� �lplomatlcall

e ú�ar de &88�ip- pes- Ulator entrf}I&Clamento .de �rJ����:�st�a�e�:sg�:�!�a� ral pouco mais de um palmo" fóra a cabeça) ei ��petaCifico" a il�inalidadtedde �a t!a�:gg�:i e:r:: Ür�����"
'Ioallniliet't)! comando de S1JfUI relac,õet politicas,( NR' são expostas â 'vend ., °t t

-

. d· I
I a � r e ame lar em o as

I
- ,

tocJa.- ás-rol'Ças1ie terra, e miHtarel. Foi ex_gidá "'Ir. ereu
.

a�os passou a
.,

. .

,,\ a. mUI o onge- ° a cance ioc81es dos Estados OI n��es�e� hung",oU18'�

mal e .a, d� Reich. na �ova8 �()nt�ibllf�õe� . dE!'
fafa( �o?re 0. prc:-gresso �a �,,;. q�alguet bOba. .

. o

ps a forma o d� .As- soes trel P,alse,s serl� "qo,�
811 campanba cootra'às braQdl" da·::Itatla- sendo terfa .çuJos. ��IOO.s ���)Ja .

: .�"� Di&.� g.astar, suJ
,

r� fJi,ldp8 ö30 .go,erno sueco,

III: li
.

'

Rbb' mente orienta. n i'd I
j

I d
� .aúngria; ct lJOIII!CFftO

Daou" 8 adas. q�e von 1 entropp.e As suas palalfras são as ""reço ex gl O .p� os ·�pecu a orep, que de Pwtur,' _Iará, pelo.

Deixando Berlim, o o-dr. Goebella .il1iclaram seguintes', �onfor.me a prQcura, não come' peixe. TeIb l'
. 'interessaS' bt ii

o

"Iuehrer" estabeleceu-se, nov:ss campanhas radio-
,_ Santa Catarina cami- se contentar com o cheiro ali na "estaça-o",.�

.. A fluu •
a� elros.

d

desde rego, na Uerànfa, IÔJllcaB, prevenindo os , .,
'.

. ,;
J

. •

• ""DIalDOS "
gna, segun

. � ,a

pas8sfi<io dali a _ dirigir alemães sobre prováveis g��vaAse re�dmlnha mUito
. ·Or�.1, �stQ. �e�e. t�r �Il) p'élra�e,l,roo Se �rpl' ,. aJudrda- nota, tomou � IRI'"

todosos movimentos que. Ut.sucesBQs nazistas e de- e d trabalho
as �o� �stado outros logdres eXiste urna. tabela, que deve as� Ie lU'"e s

clativa de romper a� r�fa'

a ssu vêr, deveriam cu1- clalando' que serium e- utilíssimo em slu�r�t���la� segL:�ar um Iu�ro razoavel� 'sem fnarge� a e�i· .......,. �e�����ca��str:: a�����
minar com a derrota dos xigldos maiores sacrili· ção crescem todos os anos genclas descabIdas, porque tambetn não se pot::

!. .

com a SUl) rd' d d

russos. Os "tos, 'Plotlém, CI008. b t d apresentando, os mais des: aqui medida semelhante em pratica, ql;e garanta ; No�a York - I A....... com as pOlencf� ld���:i:o'�
comprovam, Que o pa· � oa os e umo no- vanecedo es

.

d' E t n'" s t d t
.

b
Só uma nação cujos filhos

•.

la ficção o! chamado va "ofensIva de pilZ" por '. ,r. In Ices: u· ao omen e aos que po em gas ar, mas tarn em fisicament� fortes forem

"comando' pessoal de parte das nações do
do ISSO, delxa..mt� dizer lhe,. aos menos favorecidos. a 'liberda{je. de S !,borear capazes de resistir. ás duas

m·tI ". O
. "Ei" t It· d

sem o recurso, ao camun, de vc m ci
. '.

h ;>
,

..

f
....

d
.

,er que ,se auun, X(J amam vu o, .es. a majoração de impostos,
z e quan o PPl �"J:m o" c' '., 1.

con mgencl8s a guerra,

clou, d�8de a sua in�es. de qu� Hitler se Inbtu· mas pelo contrario. Obede.

>

�o,derá vencet o presente

tidl;1r& ém tio alto posto, lou comanda!lte em che· cendo as disposições da
eönflito. Sendo

.

assim, os

fgl uma serie de frac8s. - Ie do exército alemllo. lei federal, ; temos produzi- B'.-b.II-·oe.,e'r-..�. dO Fo'rUID' �édicos J norte-amerÍC'anos

'08 para as armas nazIs. Dizem, me�m()� noticias do o imposto de exporta
� ,. iniciaram em todo o terri- RIO. _ Em iRQuérito:.

t8S, que até ha pou�o se divulgadas"entre nós, q�le ção, de exercido para e. _
' f o o

tprio dos Estados Unidos realiza<;fo pelo- Serv:�ço de
'"

vang(örfl!'Va� �e ,vftor}as ha, na S,uécla, �� envia; xercicio, e ainda agora o .r
ta. Relaçao de obras e donativos recebidos �ma campanha pró mnior Estatistica do Mínis ter icl..,

cont.lti0$, Inimlgos,. qoe öo especial do fuehrer fizelllos na proporça-o de'
.

conSUmO de legumes. Os da Agricultura, foi apura�"

h'.: lhid d J 'h'�
.

t di
Pela Comissão da Biblioteca Importâncias: Dr, Natanael .' t' t" I do que em 1939 existiam'no

aVia ,,0 I) e 80r' ·'f.�e procu!'a en en meu 15 por cento do Forutn, foram recebia'as as Cidade 120$, Ernesto Czernie.
clen IS as proc amam que

presa ou mal preparados tos com .& Inglaterra, por Trabalha.se cm' Santa seguintes obras de Direito, en- nick 200$, H. Jordam S A.
os Je�l,JßJes de cor verde Brasil 58 fabricas de vidro,_

·PUB a guerra total. intermédio dos eeus re Catarina. por toda a parte
caderriadas: 200•• Industrias Reunidas Jara- eScura �ã'o extrag.ràinaria· as qua I 'lP r odu zi ram':

Na Russla, atingindo presentantes �iplomáti· e entusiasticamente" A Ia J:?tL A�no/ Hoesc�el (1 vol), guá S. A. 200$, Banco Agricola mente ricos em vitamina C. 66.559.22j quitas, no va-'

d'luasi 3S porta" de Mos- cos naquele p,aI8. V",ura e a manufatura ga
M�J?r Ocácio M.orelra (7 vOls), 100$, Erico BIosfeIt 1oo� Dr. A,firmAm, tambem, qU'! pa- lor de 104.463 contos, em-'

."S 'I" 'J}
Mano T. C. Melo (4 VOll), Dr. Uulz de Souza 100$ Rodolfo ' d 10 183

coU, constar.temente b'!.m. A pOlitica de von Pa. nharn novoS mercêdos pa Pa.ulo de Medeiros (2 vols), liufeiIuessler 100$, d�. Renato
ra obter maiores resultados prega!1 o . operarios.

bafdeada pelos cl.lllhoes pen, tida c,omo 9 me· ra os séúS produtos,
.

que
Fntz Gasenferth (1 vol). Aris· Camara 80$ dr. Waldemiro dev.em ser comidos. crus. O capital invertido ele·

de longo alcance e lus, I h o r embaixadDr d6 não pareram ainda na an
tides da Fontoura Rego (H'í MaZilrechen 50$

.

João Schrei- Os· vegetais dessa �âtf'go- va s�:� Q_5��"ÇORtQS. São

tigada pela "LuftwUe", Reich rt.acasßou lainen�
.

,. vols),Waldemar;Grub!1a (5 vols) \ler Ms, JOSé M:- Muller 50$, ria máis indicados devem Paulo figura com 21,1 fabri·

08 ·exercltos de Hitlet taV'elmente, registrando
(Continua)

, ��i,nr:��:tVi��!'E}�:s;a PR�� ser o oimentão, o repolho, oas, cuja prod6ção dij
�

recuaram, devid\) ao in- se,' mesmo, um atentado

F
r

.,." .......

�,
.. ,

. ..: _
". Fk�rf sb$ .(continua) os espinafres, o alho puro, 58.31� conto.s;.·9 E,sl.adtL

tenso frio reinante e sob a bomba, contra a 8ua ora 'com' (] BS o comercio �A �Issão continua rece· a alface, a salsa, os croco· ao RIO, com 8e uma pro' .

8 pressAo dos contingan. pessô!I, em Allcãra. .
' [j II' .,

" .

Ilendo donä!i\'oJJ::_e Iivr�l!, pu�_ les,,,o_rabanete. a beterra- duQão <:1$, 29.964 contoS;;··

tes soviéticos. .
Afim de melhor le.var exterlj\Q do �����I!l��t:ld::la��c:n d�: ba, o nabo, a cenoura, etc. ��ist,fito-tlJ��{"e9!11:jJ

A arma aérea 8�emA, a eleito 08 seus plaDos A portaria do Delegado Br;aSI'l' iln�fl'Mâsarr)!caêlílc!M, . Melhor apr�vdfa��nto do CwI'I<;jlS ��!"a ��"

de que o marechal He!'- contra 8. Russia, Hitler Regional do Trabalho, no
.'_.

, .

'
' ';. $eu vAlor allmenttclo ob- de 0.928 conlos: o 'ho

mann Goering tanto oe pediu á ItaUa que utiU- Estado do Pará, ordenando Lisboa, ·(H, '1'. MJ
-

-

.

��
.
'.

te.rt-se cdm uma mistura Gr�de oo"..Sllli cem·8 fa·

gabava, pel08 seus "ar. zasse a esquadra facista q1,le os sindiclltos locaís fa A respeito do desenvp1:vi-
.

i:stâbelec:imentos de quatrd ou croco desIJes bricas e &una,.,prOdução de

!'a,adores ataques" con· no Mar Negro. A Turquia, çam rigorosa exclusão do mento do comercio exter·. , � vrgetais. Cem gramas diá 3.905 .contos; vindo depoil

tra Londres e outras ci. entretanto, Ifél' á sua s:e i o d e tod o a- no do �rasil, o "Jornal, do I�adustriais dirigi"
rios de uma mistura' dessa a Bala,' Paraná,. Pernam·

daftes'ln'gles8s, próximas neutralfdade, neg<tu-se a quele que fez parte dopar' CbmerClo", �desta eapltal" fi . 'ordem são suficientes para b"!co. Santa; Catarina .e'.-

do cansl da Mancha; es. dar. pas&'ligem ás bélo ti?O P?litico .denominad? eefcreve: "O Brasil cami- AIOS' pO_' militares enriquecer a' alimentação Mmas. O questionaria re-

teve quasi inativa, en. naves pelos Dardaneiosl ln,tegrahsmo, e uma medi _nha seguramente para tor� ) com a qu�ntidade necessá- fele!.1te a 1941, será mais

quanto a "Royal Air o que veio impedir a rea· dá que, em face da situa m�r se um dQS.-.mais pode· Ô ministro da . Guerra ria de vitnmin�' C. completo, nele devendo fi

Fratrce" cOßstantemente l1zaÇão dos planos do ç&o que o paíz atravessa, ro&os centros de produção nomeou para difetor-es' tee- 98 rqed.\.cos aconselham gura� 13 novas. fabricas,

pa,-sou a bombardear a ditador germanico. m�rece ser itpitada. na guerra $tual, 'par-a SC!f dicos militare!;: da Casa igualmente o consumo do q�asl todas locahhadas em

Fr;J�ça ocupada e as 1&-- -. -F�casso-ui portania, o Não só em um estado vir aos pàises com os Merk, dó, 'R i o o te suco de legl!m�s triturados, Sao Paulo.

bricBs de regJão do Ruhr. "comauda pessoal de HI. mas em todos os estados quais tem mais afinidade e "ente-coron.l, farmaceutico especialmente a couve e o "_'-.--_�__

Da Yoguslavia e da tIer", em todas as armas do Brasil a medida deve interesses cumuns. Seu Manoel vteH'& da Fonseca nabo. O suco pode se.r

Grecls, chegaram noU· e nos diversos terrenos. ser posta em pratiar. papel será ainda mais im- Junior,
.

da .Casa Lohner, extraido media'nte aparelhos Ao Comercio e

c14s de que varios mo- E, como -comprovante A postergação de tais e· portante na futufJ, recons· t-ambemo dRio o major me- especiais, ralando os Icgu· Industria

tias e movimentos sub, dessa fraqueza, 8 tão a· !erne.ntos, que. não .�odem tr.ução da econo":,ia. mun' dico dr. Arlindo de Ces- l1'les ou passät1do-os Pela o .

.

vEÜBima.:.estAlaram·j (Hirt, DUDciada. "o!enslY.a-º-ª _In�ptrar.. ��?flal,1ça, e uma dlal.Se�s recursos' limItados �;o Carvalho; e da�sa má�uina de picar carne.
O A�e�te MUnicIpal,)

ga�do alll autorida.des de primavera" aInda nilote' e�lgencla .

Imposta 'pelas -s-e r a Q'exf!lol'adGs � . -Wo S. Cre-m.er",
_

em Blu· .Táls .legumes são tão ricos de Estatlsbca recebeu o

ocupsçAo a �edidas e, ve inioio, muito emBora clrcunstancla.s do momento senttdo maxlmo . be��fICIO menau, O' capitão.medieo em vitamin�s como a la seguifite1elegrâri1í:l:

Dergica8. A Bulgária, BO 8; estação das flores se que
A deterrnln�m �oda a para tod�s os OOVOS ..

O dr..�oacir Buja, todos sem

Iranja,
e a dose suficiente Comunico·vos u�é O

que pa!ece, não !lten�eu flza8Bf� 8DunclarpGntuaI' cautela e prevlden�la 'par� Jornal afIrma em segqld.a prCJUIZO das suas-. funções para uma pessoa é cerca P"'d t
-

CI � ..

8ai apelos Ae Hitl'3r no m®te no calendário, .. segurança das atuais lOSt! que Portugal deveverá fI )\lQ exercito. dC' sessenta gramas. Sbr}: resl. en e a epu

8�tido �ê:(tedI8tai gUe.l1t· l � .

,"� � tuiçóes nacionais. gurar DO primeiro plano _.
. lca assinou o decreto...

i·lN··

"".

_

Tais
•
.,individuos são m�· entre' 0$ f!âi�C}s que p9la Instituto Rocha (,outes lei n', 4288 de 4 do cor

Ouvidos - N�riz -

..qar�ant�t- Olhos' - Dores .�é calleça reberdes no!J 9n! .ifsafllosTstis, sao borarem, com o BraSil n�
r-. rent� prorrogando pof

.. I); J. . cLl�cA ESPH�1ALlSADA vendllhoes. . enorme tarefa � recons- 'Exclusivamente para molestiaB de olhos, ouvidos, .• � d'

E para eles, hontem co' trução economlêa, incrt:!. naris e garfJanta.
malS sessent_a las. o

DR. .SADALLA ... AMIN .mo .hoje., 59.11Çl, uma me- mentalJd� o largo ·e. fecun' Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de prazo. do regl�tro d� ln�

dida, pr.udente. necessaria: I do intertàmbio comercial
.

sua especialidade. dustna�, a partu do dia 6.

CiUzeiro -_

.. Rio do Sul. _ Temporariamente F' IA 1
Richlin. Ruá do Principe: 'Fone, 334 JOINVILLE Sd V O Ib t O

�_...�
..._....!!. •.

...:.. ora' "om e es j •• , a·tualme.nte em estudo. '. s. ,

.

ua er o - ir.

A

A lndtJstria
do vidro

�' t ...

"
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InWjlom
t "'MA DOI[NÇA GRAVID'MA
MUITO P1tftIGiOSA "ARA A FA

Mil.IA IE "APlA A RAÇ.A. COMO

UM 110M AUXILIAR NO" TRATA

MENTO _fill!: GRANOII,FLAGELO
USIE o

Ulf]IIIII:lnffll.liIJ
A IÁFiU. _ A"RESENTA SO,!
INÚMERAS�M"S. TAIS COMe):

MEDICO
.1

REUMATISMO
ESCft6FULAS
E&l"INHAS

FIsTULAS

ÚLC:IERA.

"ZEMA. ,

nRIDA.

DAI'ITROS

MANCHAS

nEUm DE 'NOGUEIRA It

COMHl!lClDO HÁ 65 ANOS

YENDI!__ DI TÔOA "AR.!!:. I

Dr. Alvaro', Batalha, avisa

aßligos e clientes,
a clinicar eDl

aos seus

voltou,) DESPERTE A BILIS
DO SEU flGADO
Sem CalOIIIIIIaDoI-E Saltará tia

Cama Disposto ParaTa.

Seu 1ii:ado deve derramar. diarta.
ment. no e.tomago. um litro de bUm.
Se a'bilil nio corre livremente. OI

alimentos nio aio digeridos e apodre
cerno O. E'azea iDcham o estam.co.
Sobrevem a prloio de ventre. Vo""
Ben tc-se abatido. como que envene

nado. 'I'udo é amarso e a vida é WII

ma rtvrio.
Uma simplell e...cuaçio nio tocar'

a e6"5&. Nada ha eomo a. lamo.a.
'Pitlulas CARTERS, para O Figado,
J;sra uma acção certa .. Fazem correr

'

Iivremen te esse 'litro de bílis, e v(t�ê

."nte-Ie disposto para tudo. NãJ caq-

158.m damno; são suaves e eo!l�udo são
maravilho._ Vtra fazer a bílis correr
Iívremente. Peça as Pillu]as CA;R
'r]>�RS para o Fitrado. Nao aecelte

lmitaÇÕ8ll. Preço �$OOO

a sua resi�encia na
..,

antiga casa .do· snr•. Eduardo

KellerDl�, onde ldantean

° seu cODsultorio, trabalhan-

do taDlbean no __ospital São

José.

"�

' .. ' .

n
"'

j ,.�itJ"'"".,,�
\:1
i" ''''�

i\t�""
.

Palace Hotel xc:.o::::o:::::.c:>c:n:·c "CXC"'IC:lC:IIC::lIx:::::u:::u::::c:ac...:.c"='lIC

o." Leopoldo Seidel' o
o ,o

I � Hansa
.

- Sta. Catarina
n �

o Maior Estabelecimento
de Arbori Bt floricultura do

O
Todos quatos de etu u a e ntcs, com agua Q

Estado
O

. coerente, quente e fria . Espedições de
Elevado - Fr/gor/lico Cosinha de l.a ordem 00Plantas Irutileras e ornalDeDtaes �Salas de amostras para os srs. vmisntes

I Q para todos os Estados
Automovel na Estação I O Peçam Catalago O

C U R I T I B A - PARANA' BRASIL I Xc::rc::n:::::xc::rcxoo:::xc::rc:rC:U:::::XlC:XlOllOr:::::IC:lr:::::Ic::raa

de M A R TIN S J A R U O A
,

,

Rua Barão do Rio Branco n. 62

" !

Atende a qualquer hora
do dia e da ooite.

Jaraguá, 1..5.-41

CL\LCbDOL
,

INDUSTRIA DE C/ LÇADOS
GOSCH IRMÄOS s. A.

Jl\Rl\GUL\ - fL:\NTl\ CL\Tl\RINL:\
'-

._,,��__
'

(Ou Regulador Vieira>'
A mulher evitará dôres

AliVia as cólicas uterinas

Emprega-se com vantagem
para combater as írregula
ridades das funções peri6-

dicas das senhoras

É calmante e regula
dor dessas funções
Fluxo· SedatinaBANCO POPULAR E AGRICOLA

ri DO VALE DO ITAJAI' II
III Cooperativa de Credit(\ de Responsabilidade Limitada I
1111 Autorisado � funcionar pelo Decréto n. 7525, de 9 de julho de 1941, III

assínaâo pelo Sr. Presidente da Republlca e registrado no Serviço III
de Economia Rural

'

do Mfnisterio da Agríeultura sob n. 1197, III
-------.-__

em 16 de julho de 1941.
III

. _

;. SE'DE EM BLUMENAU III Sorco e Cipõ
III Rua 15 de novembro n. 923 (em frente á Igreja Matriz) III

� .

III CAIXA POSTAL N. 104 -- Endereço telegr .: BANPOPULAR 111 ....omprarnos em quantidade.

III ..

_

G I d
-

I H
.

Ti b
' III Paga-se bem.

III
Escrltorlos em : aspar, _n ala, amoma e m o I

iii
- lXt

Clemente Schiocher e

III Empreitámos, Descontos, Depositos, li) Inselmo Rocha.
liXI

CIt1 Rua Rio Branco, 122.

ii Cobranças e Ordens de Pagamet1tos ;. _

III EMPRESTA ESPECIALMENTE AOS AGRICULTORES II]
19i Paga para DEPÓSITOS as melhores taxas, a saber: fiIII Conta Corrente á Disposição - - - - - >' • • - 2 %

fi]ftl Conta Corrente com Aviso Prévio > - - - - - • 50io [iJII Conta Corrente, Depósitos Populares .".
- - 5 1/2 %

I§J
III Conta Corrente Prazo Fixo: por seis mezes - - -

- 6 %
II)

IXI por doze mezes - - 7 %
f§j

Aberto das 9 1/2 ás 12 horas e das 13 1/2 ás 15 horas.
,

ltJ Aos Sabados das 9 ás 11 horas. IiI
.

. 121IiJIIlIilIiJIillillllr§1Lf)lfJliJliIl2lltJl§JJ§JlIIlIIlIIlIIlI1lillillilElI1l1Jli1[fJB 1

pela sua comprovada efica
eia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo - Sedatina

Encontra-se em fada
parte

UcDNSP n. 67, de 1915

-_._--------------�-�.�"' .• "o.

João P_rosdociDlo l!I Filhos
" -----------------

Matriz em Curitiba ...:... filiais em joinville e Blumenau

Proporcione o

bem estar á sua

família e a SI

próprio.
Adquira" uma

Geladeira

Norgo
Ao comprar

não se esque

ça desta mar-

É_o.Novo DORIiE Sensacional
ca leader.

Mais um indispenlavel objeto capaz desua necessi..

dade e utilidade ...... __ RADIO ZENrtH
"

Preços vantajosos - Peçam demo�strações
na Filial de JOINVILE rua 9 de Março, 126.

-.:.: I

!::, .. á_.:.",,_t,, _
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Banco do Brasil ... Joinvile o "Peitoral PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÃ Requerimentos despachados

"
de Angíco Pe... Edital MEZ DE ABRIL

CARTEIRA D�����A1�LAGRICOLA
E

lotense" De ordem do sr, Prefeito Municipal' torno Dia 2R

d tri Ao's que tossem, publico que dera,rite o .corrente mê.s de MA.IO. 3906 - Roberto Horst - ltequer transferen·

Comunicamos 1l0S senhores agricultores, criadores, in u� nais

d 1 d P f t M CI cia ímposto sua bicicleta para Reinoldo Uekel' -

e fazendeiros que a Carteira de Crédito Agricola. e. in?ustrlal .se aOI que sefirem ! arreca a-se na, esourana a r.e er ura umci-
Como re uer.

'

encontra em pleno funcionamento, prestando assistência a5>s m- I d J Int nd d Hansa a q

teressados de forma permanente. Afim de melhor atender as I'!e· Este poderoso prepa-
pa e aragua e na e. encla e

3.907 _ Oswaldo Thiein - Requer transla-

cessidades da lavoura e da industriá o rtgulamento da carte!ra rado sul, riograndense, TAXA DE FISCALlSA,.ÇÄO E SERVlÇOS DI�
I reneía imposto sua bicicleta. para Alrona Rath - ,

foi recentemente reformado, facilitando empréstimos nos segum- verdadeiro e ß IS e c i fie o .VERSOS (ILUMINAÇAO PUBLICA) Como cede.
��� I

P t Ie
centre 86 T�}l5S8S, Bron

'

Não satisfazendo o pagamento no referido 3908 _ Wlildemar Braun - Requer raus .

PARA AGRICULTORES (juros 1'/. a/a) l'h�t�s, Resfriado, Rou mês, ficará o contribuinte sujeito á multa de 20.j' reneia imposto sua bicicleta, para Artur Baum!

a) para custeio de entre-safra, aquisição de adubos e sementes. quídõss etc. usado e re b f id t'
.., d gaertel - Como requer.

Prazo de um ano.
"

celtado constantemente s� re.a re en a axa .no .p!lmeUO mes, sen o en-
3909 _ Celestino Piadi _ Requer transte ..

b) para aquisição de máquinas agricolas e de animais de servi-
pelos medíeos e pelo tão feita a co.brança ]ud.lclalmente,. .

rencia Imposto bicicleta adquirida a Salvador

ço para trabalhos rurais. Prazo de 2 anos. T d P f t M I d J
<>

. cl para custeio de criação e aquisição de gado de engorda. Pra- povo. com os melhores esourana a "e el ura umclpa e ara· Siqueira, para. seu nome - Como requer.

zo de um ano. '.

" resultados possíveís ha guá, 4 de MAIO de 1942 , 3912 -_ Frederico Jacobi - Requer tra�8Ie.
d) para aquisição de reprodutores e de gado destinado á cria- mals de 30 anos, acaba F. Vosgerau rencia para seu nome imposto bicicleta. adqUIrida

ção e melhora do rebanho. Prazo de dois anos,
. d t t t d ie er o a. as a o ma s Tesoureiro a Erieo Pusch.

PARA INDUSTRIAIS (juros a combinar) solene e valioso de sua

'

a) para aquisição de matérias primas. Prazo de 1 ano.' '. etícacía na sua aprova- • P RO P R I E T A R I A.

b) para reforma ou aperfeiçoamento de maquinari-a das indus- ção pela Diretol'ia. Ge- .Casa Sonls Da. �..anc/'sca Buch
trias de transíormação. Prazo de 3 anos. 1 d S d P bl d

•
'

...

c) para reforma, aperfeiçoamento ou aquisição de maquinaria pa-
ra a au e u ICR a

ra outras industrias que possam ser consideradas genuína- Caqita! Federal. Casa especialista em r�upinhas para crianças, arma'

mente nacionais, pela utilização de matérias primas do Pais
.

Não contem opio, mor· rinhos, linhas, fios enfeites, rendas, fitas, botões, etc.
e aproveitamento de seus recursos naturais c u que Interesse tína ou analogos, como Mantem sernprs Olm stock um belo sortímento de ris'

, á Defesa. Nacional. Prazo 10anos;,
.. U

a maior parte das pre- cos para bordar dos mais novos modelos.

NOTA � Durante o expediente das 9 1j2 ás 12 e das 13112 ás pareçõea ídenucas. . ,

'

15 horas o gereute da agência estará ã disposição dos SrS. E exclusívamente com- Melas de . seda para senhores e senhora e outras

:��i�:I�re::n���as�?r:;�ss �!d�::;�i:: �::i�olr.restar informações
posto de substancias ve� novidades, sómente ria C A S A S O N I S

getaes, energíeas, mas

totalmente inocentes. PÓ
de ser usado por todos,
em .todes idades e oca

siões.
Não tém resguardo, ou
ra 80 ar ltvre.

Licença N. 511 de 26
de Março de 1906,
Depositu ge.ral: / Labora
tório Peitoral de Angico
Pel()tense. -. Pelotas
Rio G. do Sul

pa�t��de,se em toda fi LJende-se

Faranacia Angelo Benetta

ENTREGA a DOMICILIO

FONE N. 35

Jaragu RI. Mil. Deod8re R. 1149

MEZ DE MAIO
Dia 2

3905 - José Wuerges - Requer licença

construção maosoléo sepultura de Henrique Wuer.

ges e colocação respectiva inscrição - Como re-

quer. ' ,

3913 - Ernesto Meyer - Requer alvará de

"Habíte-se" para sua casa sita li rua Pres. E. Pes

S08, zona sub-urbana, fundos - Como Requer.
3914 _ Carlos Stern - Requer licença para

estabelecer se com casa de generos alimentleios

á rua Hereílío Luz. em Hansa, - -Como Requer.

3915 - Martins Hoffmann - Requer Ucença
para estabelecer-se com ser-arfa movida a agua,

Rua CeI. Emilio Jourdan Jaraguá do Sul á. estrada Boaípland - Como Requer.

Está situado nc melhor ponto da cidade. Quasi vls-â- 3916 - Alexandre. Grubba - Requef tr����
vis á Estação Ierrea. Dispõe de ótimas acomoda-

ferencia imposto sua blcíeleta para RudoJo

ções e oferece o rnaxímo conforto aos srs. hospedes.
"tsch - Como Requer.

Dia 6
Banhos quentes e frios. 3930 _ Germano Enke Requer licença

H.IGIENE . •

CONFORTO PRESTE�A proceder um_ aumento em sua oficina mecaniea

Lmha de,Ombus �' p�rta Preços razoavel8. sita â rua Preso E. Pessoa - Como requer.
Propnetano': Carlos Albus. 3931 Guilherme Raduenz - �Requer licença.

'

construção uma garagem em seu' terreno sito á

rUR CeI. E. C. Jourdan - Como requer. sendo de

material.
3933 - Alberto Kitzberger - Requer licença

construção casa de madeira - no logar denomi

nado Retorcida, zona rural - Como requer.
3934 - Ricardo Pleske - Requer licença

"

para pintura interna e externa de sua casa sUá

" JARAGUA'
"

I
ii rua Abdon BCittsta, zona sub urbana e proceder

.' a pequenofi concertos - Como' requer. .

Propl'ietari_o: ERVINO REINIfOLDT �935 - Germano E�ke - Requer licenç4
. �on8truçäo instalação sandaria completa em sua

COSINHA DE PRIMEIR,A OI�DEM ....,

I
casa n' 13rll sita â ..u� PlE��l E. Pe��(_)� - ÇO�Q

- requer. ,

Completos serviços dê restaurante 3937 - Ernesto Lessmann - Requer tran..

Preferido PELOS SENHORES V I A J A NT E S ferencis imposto soa motocicleta para Antonio

BONS QUARTOS - PREÇ.OS EI GehrJog - Como pede.

I
'

uardo- KaHermann - Requer trans-
Rua Mal Deodoro ferencia imposto sua bicicleta para André Papp -

Como requer.
, .' ,

' 3939., Otto Kuester - Requer transferencia

Dr. Waldemll'o Mazurechen imposto sua bIcicleta para Alfredo Buch - Como

- ,- __ "

.>�
�

- R�q uer� - � .. :... - -

Die. 7
: ,

MedIco 5926 - Harry Hiendlmayer - .Requer baix�
Consultorio e residenda: '_ Rua Marechal Deodoro imposto do engenho de aSBuesr de Eduardo Moei-

ler - Como r�quer.' ,
..'

3927 - Gustavo Yerke - Requer transferencia
Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite impost{) de seu automovel para Alfredo Gu;lherme

LI;trson - Como requer.
3928 - Angelo Rubin! - Requet transferen·

cis imposto de diversas propriedades sitas á rua,

D. P':'ldro II vara Artu,r Bock e Otília Robini -

Faça-se a trB.Dsferencia solicitada.

3.929 -- Humberto Loewen _' Requer trans
fereneja parli seu nOnIe imposto uma bicicleta

adquirida a Induálrias Reunidas ·Jaraguâ SIA -
Como r'equer. ,

. 3.941 - Mey & Zahler - Requerem trans

ferencia imposto seu engenho, de arroz para a

fl'
' firma. Pereira & Ciasea. - Como requerem.

Dia 8. '

. _. .

3.920 - Leopoldo Lemke - Requer licença
construção maosoléo sepultura de Eugenio Lern·

ke e colocação respectiva inscrição - Como re

quer.
,

3936 - Alexandre Herkenhaff _ Requer li

cença para concertar cerca existente frente sua

propriedade n' 112l â rua Mal. Deodoro da fon·

S8ca - Como requer.
'

,3940 - Jaco Murara _ Reqoer licença cons·

truçáo casa de madeira à estrada Ribeirão Ca va

lo, zona rural - Como Requer, <1e acôrdo com

as mformações.
Dia 11

3950 - José Koch Jor. - Requer traosrerencia
imposto seu tetreno e caS8S mI' 404 e 308 sita8 á
rua Procopio Gomes de Oliveira, para Edika Do·
rotéua MueJIer Hemmen _ Como requer.

5951 .

- Humberto de Oliveira - Rsquer
translerencia imposto sua bicicleta para Joaquim
Gtrolla - Como Requer.

3953 - Mathias Panstein - Reque.r' transfe
rencia imposto sua bicicleta para Arnoldo· Sch.
wartz, - Como requer.

3954 - Arnoldo Zunaith - Requer trasreren
eia para Rudolfo digo Gustavo Rudolfo Egolt Be
cker imposto seu terreno sito á estrada Itopocú -
Como requer.

Dia. 12
3904 - Jorge Guenther - Requer alvará de

"Habite-se" para quarto de sua casa n',654 sita á
rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira - Ar'lutve·
se e� face dali informaçÕ"eS.

3910 - Artur Bork - Requer licença para
proceder diversos cO:lCertos em sua casa n' 17�
sita á rua D. Pedro II - Como requer, de aoordo
com o parecer da Secção de Obras Publicas.

3942 - Augusto fuchs - Requer licença pa.
ra proceder aQS melhol!lmentos exigidos pelo
Centro de Saúde de Joinvile, em seu predio a'

116, sito á rua Cel. E. C.' Jourdan - Como requer.
3946 - Harúldo Madsen - Requer baixa im·

posto BI Industria e Profissões (Agrlcola) - Como

FILIAL JAAAGUA • R. Ce1.'E. Jourdan n.t15 requer.
.

Caixa Postal n. 65 _ Endereço Telegráfico cCAIXAlI 3947 - RICsrdo Ziese - Requer liot!i.D�a
,

.

construção Maosoléo sepultura de Elisa Franz

Horario : Das 10 ás 12 e das 13,30 ás 15 horas. Ziese e colocação respectiva inscrição - Como

Sabados : Das 9,00 ás 11,00. requer.

����������o����������

EI Paulo Hering �
[;ii Caixa Postal29 - lia 15 de Novembro 808 I!l

13 Blumenau - Santa Catarina �
� Tintas e vernizes '�.." Materiaes iJ

� para pinturas em geral �
� Tintas em bisnagas �
� o para artistas �
����������O����������

Hotel' Becker

um bungalow á rU8

cPresidente Epitacio"e
uma casa e terreno á

mesma rua, esquina de "Coronel EmiHo JourdBtn"
lnformacões nesta redação.

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIXIR 914
Adolf Hermann Schultze HOTEL

FABRICA DE MOVEIS

Especi:jlidades em bancos escolares,

Rua Rio Brane?, 964 Jaraguá A sifilis ataca todo o

organismo
O Figado, o Baço, o Cora
ção,o Estômago,os Pulmões
e a Pele. Produz Dôres nos

Ossos, Re<1mêltismo, Ce�
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e fáz os

individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo .

E I i X i r 9 1 '4
Inofensivo ao organismo.
Ag{adavel como' um licÔr.
Aprovado como auxiliar ,no
tratamento da Sifilis e Reu'
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. p" sob o 11.

26, de 1916

MI�eira em ·lóros
Compramos de diversas 'qualidades.

Tratar com a

soc. IGU·ASSU' LTOA.

JARAGUÀ-:

lO anjó protet�rade seus filhos

',I
Lombrigueira Minancora

I Vermifugo suave

,
-O

CLINICA emURGICA i
do

Dr. RENATO 'CAMARA

DIRETOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operasiies, Doenças de senboras,
Partos

1.·......
c

..on.s.u.lt.a.s.á.q.U.3.lq.ulle.r.h.o.ra.,.n.o.......,Hospital ou no consúltorio

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS-- 1 _

Ginasio Prllionon Paanaonsß ALUGA· SE BANCO AGRICOLA E COMERCIAL
(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Com. Araujo n, 176 - CURITIBA - Paraná

'Estão em pleno ,funcionamento as aulas de
admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezembro e Janeiro ad aulas deste
curso são GRATUlTAS. E

"acuidade de Comercio do Paraú
(ESCOLA REMINGTON)

fiscaIisada pelo Governo F'ederal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au'
xiliar ::Ie comércio. Internato e Externato.

uma CASA nos fundoa
da rlla Marechal Deo- Matr,iZ:

Blume·

d BI
Filiais: Joinvil

doro, nau Rua 15 de B Uillen'aU Ie, Jaraçuá,
d

Novembro Hamoma

Tratar com

ENGENHO RAU LTD Agencia em Mafra � Filiais em inst: Rio do Sul e

Indaial Correspondentes nas maiores praças do País

Capital autorizado . . . " t .200:000$000
Reservas. . . . . . . . . . . 663:779$560
Depositos e saldos em C/C 25.000:000$000

2,Oojo

FRACOS E ANEMICOS I
Toaaem:

VINHO CREOSOTAOO
Do ..... CIo. JoIe • s.. ..... Faz todas as operações bancarias no Paiz: cobranças, des·

contos e caução de titulos de exportação e outras operações de

credito; passes para as principais praças do paiz. Taxas mo:licas.tIIE_...*.�... _.
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VINHO CIEOSOTAOO
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, Va. Sa. já abriu uma cConta Deposito Popular»
110 Banco Agrícola e Comercial de Blumenau? Se ain
da não o fez, procure imediatamente nossa cSecção
de Depositos» que lhe dará proRtamenre todas as in·

formações desejadas.
Além da conta -Deposito Popular., Depositos iniciais a

partir de 20$000, par� a qual são abonados juros de 40/0 a/a,
o Banco Agricola e Comercial de Blumenau mantém ainda as

�

-'--___ seguintes contas:

C. C. C Á DISPOSIÇÃO •

C. C. C COM AVISO PREVIO, conforme con·

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

DEPOSI fOS A PRAZO FIXO de !2 meses 5,0 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

"P-'t - "',, \' ,f."."%:j"'��� .•• ,�, "��;�� "'.
r'l HaeRlatogel�Wo fDrJBrllIel ,tf
aUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS oJ
fr.GANISMO' CONTRA AS DOENCA$tDASl
� CRIANÇAS E DOS ADULTÓS<��
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Cure' seu� males e poupe seu bom dinheiro

comprando na
G a I i D'h a s

ofeceço a prccos modicas

Nova
-

de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimento na praça
seus artigos á preços vantajosos.

..

Rua Marechal Deodoro, 30
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Arseníeto, VI:!Ijladat9,
fósforos, Cálcio etc.

POlDada, Minancora
•

• I

E' apomada ideal

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

NUNCA EXISTIU
IGUAL

,A farmäda'-C'ruz,
-

de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA, úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

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

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA 'DE 9 ANOS!

Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospltaes, casas de saude e

.

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pcmada '

Minancol'a>ó nunca existiu a não ser em suas

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

CORA em, sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos laboratorios «MINANCORA:s
de jOINVILlE

• c,

,
O SABÃO

I'

'JARAOUÁ

A campanha em prol
df,\ Cruz Vermelha Bra
aíleírs, em nossa cidade,
continua se desenvolven-
do com a melhor bõa

At
Em 27 do corrente, entrarà em

vontade, Onça-O ... em vigor o decreto lei rnunici-
As ,pessoas que aínda I ti '

I 90 ib
.

não contribuiram e de- pa n'. "'" que proi e a exis-
,

sejam faze.lo, pede se tencia de xiqueiros no perimetro urbano e dará

procurar o secretario da outras providencias,
Prefeitura afim de 88s1, Segundo fomos informados a Prefeitura, a
Dal o respetlvö cartão.

'girá com rigor para o exato cumprimento da refe-
Outrosím, OB que ajo, .

da não pagaram, pede- rida lei .

se também satisfazerem
---------------------

o seu compromisso ao DR LUIZ' Oll:' SO·'�Z &
secretario da Prefeitura. '.

EI..., .,.

Quantias já publícadas'
,

3:839$000'
Nei Franco, 50$000
J. Moeller, 30$000
João B. RudoU 10$000

, Total iS:1:I27$OOO

ADVOGADO

Escritorio . Avenida Getulio Vargas, 160

Mal. Deodoro da Fonseca, 814
Telefone, 34

Residencis :
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fSPECIALlUADE
Virgem Especial idade

de WETZEL & cu, JO INVI L�E (Marca registrada)

TOR"lA A ROU'PA BRANQUISSIMA
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