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e . aVIDOS nos
WASHINGTON. (U, dade, á do "eixo". Cons-

'P.) _' Já se aproxima trutmos aviões rápidos
de cinco mil aviões por e montamos neles es
mês a produção de avi- nhões maiores e nossos

ões para fins, de guerra, homens são os rrais ades

neste pais segundo de- trajos do mundo".
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"Já exedernos -'- dis- principio do fim para o

��oside�:� �::'It d� "eixo" CLncluiu

III( -" 'IIDit.... �,."durante o proximo ano
Conferencias sobre ,.,. �L

chegaremos ao segundo
O Brasil em Portugalob)'etivo, ou seja, cons
Lisboa, 1'1 (R� - 'Q de '

íd d t d d a manter quieto _I��. IIfORMll'i. Sf....1IIé:.

Ih
' Abrindo o mês de [unho, regressaram, ainda da cos I de por CI a e, mos ran 0- os e par ...

tUl rntl;H
• iii' Rn"'-

truir dez mil apare os
partamento Brasileiro do Ih h';' e conliante o proprio po>-

mais de 1250 aviões da ta da Holanda podiam ver es o orror ua guerra, .

por mês. Secretario Nacional de Pro R. A. F. bombardearam o tode a cidade em chamas. aérea que eles inauguraram, vo da Alemanha. viaram, com represalía,
O inimigo não pode paganda organísarà uma

grande centro índustriat de Um' espetáculo de que E aí está: Luebeck, Ros Oi que se nota, é clara- uma ridícula força de ..•

rá manter-se na nossa serie de conferencias sobre Colónia, na Alema.nha, des I o.s na�istas por certo gosta tock, e agora Colónia. E mente. ó que o moral dos 25 aviões. bombardearCon

vanguarda. ;'l/em u.ma °noBdraeScollrrPeorrdteosdteO mOe�s pais, pejando a fantashca soma nam Imensamente, mas se outras mais virão Os bri germanícos andta bdaixo. As terburrYf Evidentemente si-

b 1 d I f [ I t a tanicos dão valor a sua populações es ão escren- nal de raqueza.
nacão. nem com ma O dr. Mendes Correia de três mil tone adas

.

e oss�, na ng a err . . . .

I
.

d t ais do que ísso.r N t nt � queY bombas! Foi um raide Esta é a resposta da palavra, que va e rnais o es, em' • es e mome o, "li"

cão de nações poderá, falarâ na quarta feira sobre fulminante. Os aparelhos Grã Bretenha á. anunciada que os tratados. Para os já perceberam que a guer- 'a R. A. F. decretou e exe-

doravante. enfrentar a o tema: "Brasil, laborato.
da frota aérea de guerra ofensiva de primavera de germanicos. nem um nem ra està perdida. De fato, curou a morte de Colónia,

potencialidade dos Es· rio magnifico de energias britanica chezaram de sur Hitler. Congratulando se outro importa. Por isso contra o gigantesco raide está sendo cumprida a

tados Unidos. �uomaSnr.asA·ntonío Ferro re- presa e mai os alemães com os pilotos britanicos, estão surpresos. à Colónia, os alemães en-

Prolmes5ad de Chuhrc.ltid'" eArl.
A d çã tiveram tempo de defen- Churchill afirmou que os Os alemães

chamara,"I
'

pa avra e marec a o I

pro u o aeronau betirä em Coimbra as con
. .

I d b b Harris «Breve Iremos te
der' se. E quando os bra aparelhos da R. A. F

..
VI- os rng eses e ar aros,

' .arrts : "
•

tica norteamericana não ferencias que realizou por I d
.

t ra dioso bom D Al ri los diretamente no cora..'"

vos pilotos da R. A- F. sitariam os a emães CI a apos es e g n
r. varo

'

e somente m à i o r em ocasião de sua visita ao bardeio, que visa auxiliar, ção !»

quantidade, como e tarn. I Brasil: . I a Russía e preparar a in Batalha .
Os primeiros ferimentos

bem superior" em qU21Ii·' Ser�o feitas out�as cO,n- Jl �ampaDba Da�ioDallsta vasão da Europa pelas for- fá foram feitos. Outros ví-

ferencías por muitas per ças aliadas Mas, que au MEDICO rão, mais e mais fortes, a.
---------- sonalidades e�inentes por deste Jornal observada no toridade tem os alemães

CIRURGIA, PARTOS, MO-
té que o monstro morra

I'"""\ela+orio do t�guesas. em dí fe1!entesasso-.. ... Pau lo para «chorar- agora ? Aca- LESTlAS DE SENHORAS E sobre os golpes das forças
�,.,

I
ciações culturaíe. InferiOr de SAo so estarão eles esquecidos CR!ANÇAS da Liberdade.

Bqnco do , --I de seus devastadores bom DOENÇAS INTERNAS E ...;..:. _

B il V'� D
., O sr. Honorato Tomelin, diretor deste jornal, recebeu do bardelos em Varsovia Rot TROPlc.�IS -DOENÇI\S DA

rasl "

I a OmeS'fIGa jornalista Prof. Mário Erbolatô, redator do confrade «Diario terdam, Londres, Coventry PELE - CONSULTAS DII\.

Com um cartão do dr .

.

do Povo», de Campinas. expressíva carta de Felicitação pela e dezenas de outras cida- R lAMENTE NO HO SP ITAL
SÃO JOSÉ

P. Marques dos Reis, digno I' passagem do nosso 23. aniversario, que a seguir destacamos des, muitas das quais não
.TEIDE CHlulDOS A'presidente do Banco do

,

Trazendo na capa o ser

I
o seguinte trecho : ofereciam o menor objeti- 1ft

Brasil S. A., recebemos riso encantador de Deanna «Pela leitura de seu magnifico periódico, inteíreí-me da vo militar? Os ingleses

I QUaLQUER H�Rft
um exemplar do relatorio f?urbin na w.a mais, expres passagem do seu 23' aniversario de lutas em pról da campa. bombardeiam cidades que Rua Preso E, Pessoa, 206

Em magnifíGa edíção cio

desse acreditado estabele sIva fotografa a cOies, '1 nha nacionalista, nesse Estado. Como brasileiro ,que sou, sin- realmente interessam pela CNG, aClba de aparec�r,

cimento de crédito do paiz parece o número de Junho ta:-me orgulhoso de felicita-lo, na qualidade de jornalista para sua 'produção armamentis assinado pElo sr. J3ima

apresentado á assembléa de " Vida Oom!stica", que jornalista. pela sua atitude desassombrada em prol dos inte- ta. Fernandes Guedes. mais

geral dos acionistas na n,;.s �u�s d.nas centenas
resses do pais. «Tarimbeiro.· _ morejador diuturno nas lides Neste momento, em que O fornecimento de um Relatorio por êle apre

sessão ordínaria de 30 de de pagmas ImprCtlSíJS em da imprensa. � como V S, sei o que essa obra significa e, os aliados se preparam pa farinha

panificave'r
sent!ldo ao Conselltú Ccm.

abril ultimo. pa�1 cOl.lch�, p,:s.sa em

I
portanto reitero-lhe as minhas felicitações com o todo de minha ra entrar na fase decisiva

I. . . sult!vo do D��artamentQl
Trata-se de uma docu ,r�Vf1i�d ta.dos. os. aconte sincera admiração.� da Guerra, os alemãs ape I RIO. O Ministro da A NaCional do Cafe Trata se

mentação insofismavel do Clmentos naCionaiS t! es Iam para a guerra de ner ,gricu.ltura. acab� de tomar de um trabalho dos mahl

progresso sempre crescen- tr.ân�eiros, os da Crlrã.ter
.-

,. vos, que já perdeu sua o provld.enclas VIsando o. a- interessantes, que vale pOil"

Cteondaom",,-fl:iOer icijrsetdj·tl_UtaiÇrl�aO deo t�IUnbg!ul:Om e pOoSrquuemS�:-udnlhSo J G"al'c1u�I08 a:'I""'1'metlco�;'1 86�r6 agusnra
portl1nidade Ao passo que bastec!mento d��ta capltal uma revisão inteligente ê

lIutr �:; os russos liquidam as le- de fa�lOha pamflcanl. Pa· chrs dos ;lcoll!ecimell!o�

paiz; dada a orientação es intim::.". t.od� m�remeiado 1 giões nazi-facislas na freri ra que a �scassez d�quele qUt! tJ&3�mam pela oais!l-
clarecida do gra!1de econo ,de matem: CIO hJttura com 'te oriental e a R. A. F. produto nao se vertflque, gern cafeeira je t�40.

mista dr J Marques dos inkrêsse objetivo: ós se- A todo momento esta

I
Paulo de Calmpos Moura desmantela as :nstalações o sr. Apolonio Sales deter O relatório agora ap(i!0

Reis, como presic.ente pres I' nhoras entr,öndo no co..; mos ouvindG comunicados (Presidente do Centro defensivas ,europeias CO:1 ,minou, que seja�, forneci- sentado ao público é t>a:.

ta ao Brasil tão revela�tes, .��c�mento de noções .u- da guerra, !endo noticia.s de Expansão Cultural), troladas pelo Reich, e des I das quotas aos m?lnhos balho de quem vê bem ::!

serviços, zelando com aes • leIS a sua lareh de criar tell.'graficas e sabendo Opl I,monta com Suas grandes para os meses de junho, vê claro 03 acont�cimeno

velo pelo patrimonio na-I e educar os filhos; co- niões a respeito da situa· pert6ncentes a populaçào' bombas as fabricas de ma ! julho e agosto, ficando as tos, Fog! mesmo _ diga
cional. 'I'

Ihendo int?rmaç�es exe· ção, todavia. tll�o. p1rece masculina> sobra J milhão
I
terial beli:::o, os alemãe's

II sit?
assegurado o equi_Ii- se d� pa3sag�m

.

_ á r�-

-------�'
lent�s relatlVas as artes deanle da estatlsÍlC<i que apenas fazem äiscursos que não brto dos preços pelo maIOr gr::; geial doa ralatório;;
3plicadas, apreciando figu· mostra imparci<:lmenle a A situação vista pela arit I convencem, namoram a volt.:me do produto dispo burocráticos, quasi sempr,�

r.inos lindíssimos para ves- vl'rdad� �os fatos. Veja- met!Gél é ar:gustíos� e apre França não ocupada, falam I' nivel para o maior consu- fechados ao mundo de fó.
tidos e para todos os aces· mos Itgem:::mente alguns enSlva, pOlS, em fIOS des se em úfensiva de verão. . mo, ra inacessiveis aos menos

sódos de sua "toilette"; algarismos para constatar ano e inicio de 1943, a E fl1zilam. fuzilam em mas i entel1didos no assunto, In.

! r!?ce�endo co.n s e I h o S a posição pree aria da ��e Alemanha
,

será cbrig,,�a sa, para abafar a onda de IJl bGlesa tisica- tdi�encia e clareza fizeram,
1 relatIVOS aÇ)s cllldados com manha perante o conflito a recorrer as mulheres, as revolta dos paises ocupa-'" parem, com que 9.'itas se-

a bdeza e com a alimen- por ela propria provocado creanças e aos operarios aliada á tormo� tenta paginas escrit3Q p�.

1 t1ç�o. "Ele�anci� Mase�li- e; facH será conduir e pre extrangeiros para continu· -DESPERTE A BiliS sura da alma lo atual p-esid �nte do 1).,.
oito elementos tônicos. ína', a secçao tao apreCIa ver c resultado da pavo ar mandando homens pa pa!tamentô' NacLnal do

'I d2 ..·í�los cavalheiros. pelos rosa conflagração que en· ra a frente de guerra. E, DO SEU flGADO I Re8.lisou-se.,� na séde Café se convertessem em

� nl' to
'

V'n:<d-to alff.iates e por todos os sanguenta a humanidade. de,,' fa,to., l'á foi decretada
I

� '"'1aterial agra1ável. onde Ci
,,,rs� a 07' " , 01 , da "Esc(jlu Plfofissional",

Icomerc:iantss de artigos A população masculina' da ii 'Convecação na Alema- Seul Calomelanos-E Salta"''' 1 eJâmpago dos comentá.
Fó::ioros, CálCio �tc. masculinOS, apresenta �m �Jem�nha ?9 _18 a �O anosll n:_" das cre�nças de

1'01
CamaDispostoParaT" I �a�i():S�!���rÓh�;�BnSc�� do:> e a vivacidade d'l ar'

CE'REBoO
surto novo reoleta de 10- e de 19 mllhoes, Ja foram oara os servIços da agrt- !es ftgado dne derramar. crta� b t "C gumentação mo�I(':1m no

TONiCO DO "to m'f'O-·S com gravuras t 2 'Ih-
.

It ......-.noe.tomago.um.litrodebilia..[SO
re o ema: orno J .

F d Oi d ... <.. I m0f os mI oe� e maIs cu ura.
Ie a-bilis não corre h.-remente,.. embelesar li b,)ca". O Sr. alme crn'm es ue-

NICODOS MUSCULm
�ll.lcidativas. Pode se afiro 2 milhões inutilizados (na Como poderá. a Ale'l a1imentosnãosãodigeridoseapodr.. des um economista forte
mar qUe! o presente nú- guerra moderna, a teenica manha sustentar-se nesta. S�'{,';e!!�g!z:�hd::' T�nr.��m�::. i protessor João Prima-

menk ap;m�lhado e um

mao dé Junho é um dos militar determina p,ara ca· condit-ão de pobreza hu· sente·se abatido - eomo qU� en.�en.. I verá Junior, presidente divulgar cheio de qualida....

n.
ado. �udo é amar&,o e a,vlda e Wll

J da' Academh de higie,mais variados até agora da morto. 3 c meio 'feri mana? Á macê de mulhe martYrIo. - des admiráveis, claro e só

ii publicados por "Vida De- dos e um definitivamente res, de creanças e sobre a �a�:asíN!�': r.a=oa�'a��:: oe dHntaria, d1scorren-
brio.

"

. " d tO d Pillulas' CARTERS 'para o Figado, do sobre o assunto mos
meshca e es ma o, por- inutilizado). Portanto, são tudo de operarios extran para uma acção certa. Fazem correr

'd d d
,tanto a alcançar um su- 4 milhões cntrê mortos e geiros levados a força e; !!,v;::s�n.ii.::�l:;�1';,J'��i�i:,��Jt·�ou li necreS_Stl dli., : dena
I ce"so Jas mais amplos f id A f das d t f pouco produ 1am damno; são suaves e co!,�udo são I lmpesa per el 8 o ..
'''.. .

.. er os. s orças arma ' es a orma,
.

maravilhosao Ilara fazer.a bIll. correr ,r.�s á noite 80 dormIr

I
Esta POlS. cumprida com da Alemanha estão calcu tivos? O numero de mor- livremente. PeÇa a. PIllula. CA'!t- I"' , .'

Sanguenol esses acréssimos em sua ladas ein 10 milhões de les sumenta, mesmo, por. ����rpr�çti!�ooNão
accelte

para evitar a fermenta·

It' f ·t .

d I ção reäpo:nsfivei pela CIl

. . I ma erl.3, a promas.5a el a bornes assim. distribuídos: que os adverseHlos. os
rie dentaria o terrivel

c. D.N.S.r. oe n. 1992< 1921
I nos numcro� anterlo�es de �l milhão detidos pda 8 alemães na frente Oriental,. •

·----------1 que.a desoelt.a das clrcuns- cão britanica: 1 njlhão es- pouco se importam com Férias do EnSino flagelo destrutor da be-

t d f I
lesa bucal. Mostrou em

-! anelas atuaiS, e. orma tacionado.s no? paises. ? avanços ou recuadas, "!ó Secundario cartazes fi infecção den.'
Festa de contra.. I algumö ä r e v ISt a cupados, mcluslve n3 Llbla se preucupando com nu·

tarja aumentado & legi,
terDiza"�o Brasil.. ! dim!nuida <t quantidade de e mi HaHa; � ,milhão para mero de mortos.

. R�O., Es�lare:en�? ão de inleliz9s que es
' �:� ." pagina"! e de gravuras e a trabalhos militares como E, enquanto vemos ISSO dUVidas quanto as prox�

Estados Unidos qUillidadB do p.!pel.
'

ferroviarios rodoviariös, na Alemanha as�istilrias a mas ferias de junho, a DI' tão gemendo nos hospi-
Com o ap'Ji�' dos meio�, . "Vi�a D;Jdestica" é, i�- hospitaes, 'intendencia de desenvoltura' beHca da In vis�o de Ens�n? �(cun tB.es. Antes de sair, S.

esportivos e sob os alls' dIscutIvelmente a maIs t
. 1 'Ih- I t 'IOt t dano do Mlntsterlo da Excia, r,ecomendou á to·

, .

'.'
-

. guerri' e c., mi ao ndS g a erra que, mI I armen e
'_.

.

das' a� alunas que ohse:r
picios do DIP, realiza-se compida publtcaçao tlus- guarnições na Alemanha e progride aceleradamente. Educaçao mformou que

',d hi
hoje no Rio de Janeiro, no trada com que o público nos Baleana; 760 mil na ArimeticameQ.te a Ale- todos 0& aJuno", do Curso V�Bsem 88, regras e ,_

campo do Vasco da Gama. brasileiro conta para ficar Marinha c na Aviação e manha está, como vimos, Secundark, inclusive os i gI(�ne para g!lnh�\ sáu·

uma festa esportiva de con p:.:deitilmrnt� ao par de finalmente, cerca de ..... destinada a fatal e breve da 5.a serie do curso com-; de. e. para COD�U�S ar a

fraternização Brasil Elita lud? Ci· anto ?corre dentro 5.250009 na frenfe orien- perecimento, a despeito das plementar•.gozürão do des 1 te.beldado r�(Ul[l�e�fla
dos Unidos. A reunião' te- e (ora do paIs. tal. O total. incluindo os oraçõe<;, dos discursos e canso preVisto no art. 28, I

belesa .esp ri ua.. q

rá como paraninfos o mi E, para as crianças. um 4 milhões de mortos Ie fe- das proclamações irmdia. paragrafo 2.0. do dec.reto, llidadeb l�destrrhV�l�. a.l.
!listro Osvaldo Aranha, ge

'

precioso auxiliar da ação ridos é, porianto, 14 l1i· das p�lo notavel pode· Ilei 4.244 n,cs '\ete ultImos! ma, o � a p� �h e ler .

neral Góis Monteiro, e o c l!1cativa da escola <� dos. lhões. rio dR mentira nàzista. dias do mes corl'ent':. J ção .

8(J
-d tr� a 0,

I
pe �'

embaixador Jefferson Caf paIS e, para os adultos, Vejamos ainda que. a pratICa
.

o em, pe o res_
ferry e como patrono os I.1m prolongamento a lima I Alemanha precisa manter peito absoluto .á� pro

srs., Lourival, Faní,es,
dire ,continuidade da esto.l,)..a guerr� na Europa orien· ta'rag'uaense ,f re8s0ras'dPf�1�.dlhcad�s�

tor -Geral d.o Dip Luiz A-I'IlVida Domô!Stica". é, !gual tal e até o outono deste i
.

• • I e bonda ß lspensa as
I,

ra'1ha, preSIdente da C B. mt'nte, um" pubhcaçao e- ano, dé acordo com a es.
" ás �iU8S mães.

D e Harry' Braunstein, do" dUC,ativ'! do mais aHa Vil tatistica tecnico militar, de' S" d I m ti � não coptri II _....------.:.._----�_;;:�'-7::__,--�-'---......:.._;_---

""The American Society'" i lor. verá perder um milhão de I aIO a por qua 9uer o vOe" v'
---------'-----':--...,:.'-'�'--'---- mortos, dois miJhões de buistes c.om um donatIVo para a

.

ruz ern:c. Insfifufo ROCh..8., Loures
fer·dos e mais um milhão \ Iha· Brasileira procura com a maXl!nê� urgenc!a, I
de,lincapa�itados permanen· como brasilei�o e bóm patriota. ajudai' a essa!
te�' Com �sta. cifra �.?ma· util instituição, certo de que assim prcced�!1do,'
da, ã que. Já ylm�s, Ja �&I:. a')'udas a tua "Patria' a se 'prep3.rar para a, sua I
tamos em 18 mIlhõe,s de, ,

1

homens: :: Dos 19 mnliõesJd� 'e.�a '" ,
I

Colaborador: Dr. T. Ribeiro' PQnt�
-.-- Oiretol'-pT'opri:efario: HONORATO TOM,ELlN _':--

COLOrilA

"Relatorio do De ...

parta...ento Ha,,,
cional do C a fé

SANGUENOL
CONTEM

Os Pálidos, Depaup"ndo"
Esgdadcs, Anêmkos. Mã6s

que rriam,Magros. Cri�nps
f;.iqultícas, receberão li to

níficaç�o gaal do organis- Sarna?
mo com o

O ultimo recurso

" Anti Sarna Teil"
-------------�

Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,
naris . e garganta. .

DispÕe de aparelhos os mais'modernos para exame de

sua especialidade.
Riehlin. Rua do Príncipe:' Fon.e. 334. JOINVILLE

�-=--���.

Ouvidos - Nariz - Glrganta - Olhos - Dores de cabeça rebeldes
CUNICA ESPECIALISADA

DR. SA.DALLA. 'A�IN'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,Faz todass a:SrP�iIlçõe�'bahcarias no Paíz : 'cobranças, des

cord!>s e, cau.ção �e)'ltitulos, g.�,l,�portação e 9,u.tr�s operaçõe� de

çrt;d1toi passes para' as plinbpals praças do pal�. Taxas mo Iícas.
f, t v \

Va.. Sa. já abriu uma cCb!1ta Deposito 'Popular>
no Banco Agricola ,€; Comerciaf 11e Blumenau? Se ain
da não o íez, procure 1medi'affimtnte' n'l'>��a ·--c.Secçã€>
de Deposites» rque lhe dará', pt'óÃ.'fáfuente töd:rs-'8S in'

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

partir de 20$000,. pare a qual' são' abonados juros de 40jo aja,
o Banco Agricola' e Comercial de Bíumenau mantêm ainda as

seguintes cOJiltas:
"

-, ,

' '

,

'(-

c. c. C Á DISPOSIÇÃO.
'

,"

2,0 ojo
C. C. C COM AVISO! P�EVIO, conforme con-

dições na caderneta 3,0 %

DEPOSITOS POPULARES LIMITADOS 4,0 0/0-
DEPOSITOS A PRAZO FIXO de 6 meses 4,5 ,0/0
DEPOSJ,fOSr A PRAZO FIXO de �2 meses 5;(' .oio

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

E{'a pomada ideQ
'CURA,TODAS �S
F E RTDAS, tat:l,tp

,

humanas como :.de
animáts)
NUNCA EXISTIU

IOUAL

Vermítugo suave e de pronto efeíto.

Dispense purgante e díéta!

Serve pera qualquér idadt', eontorm-: Ó n-

1,2,3e4.
" ",

, Proteja a saúde de se'U€!. filhós e a sua

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dínhe'íro em remedles.

Compre b,ojf; me811l0 uma "LO�1BRIGUEI.
RA MINANCORA" para seu tilhir.iho.

E um produto dos LABORATORlOS "MI
NANCORA" - Joiavlle

, ,

Poanada Minancera

A Farmäcia Cruz,
je Avaré, (S,PauJo)
curou com a "MI
-NANCORAII úlee;
ras que nem 0914
conseguiu curar.

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

UMA SÓ LATI"N'HA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
têm havid,o centenas de

,

curas semelhantes"! ! !
'Adotada' f�, muitos, bospita.�s, cCas,a:. de s8L!je e,

clinicas particulares.
"

AVISO IMPORTANTE: - A. verdadeira -Pomada
Minancora'; "

nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o Emblema simbólico acíma.
Recusem' imitaçõel:! ! Exijam a verdadeira MINAN·

,

> CO�A em sua latinha original.
,

,"

REPAREM HEM ,AO COMPRAR.!
,. \ v

"

E' um produto -dos 'l:aboratorio's (�MINANCORAII
, de 10lNVILLE

�!�,
. t

, \

.� ;

Cure seus males e poupe seu born dinheiro

, comprando na

FarlDacia ' Nova
de ROBERlO M. HORST

'a que .dispõe de maior sortímento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos.

Rua Marechal Deodoro, 30 Jaraguä

"

,., '

BANCO AOmCOLAE. COMRR�IA1
•.. ,.

�

Matriz' Blume· ri DI
Filiais: jotnvt-

na��i:mb�o de liH' ,umenau I�a�::r:á,

Dr. RENATO CAMARA

ilumtnar seu -lar; sitio,' fa.zenda, etc
,

" F"ocionar "'seu 'ràdio, 'etc.
"

��,.,.�ga�,'�a.��rias de automovel, radio,
-

etc.

Este aluno 'habilitou, se em esctituração mercantil,'"cálculos comerciais, portugues nr·atiéb direito comerciai',; ,.

-.f • I"" ,I . ,

corres,Pun ..encra, em sua casa com 4 I vros especialísades
9ue dispensam c professo� P?r, s�r de uma Jacilidade
Jclm31S vísta. A verdade seja díta: sou professor ha mais
de 20 anos, mas nunca vi isto, é -v-erdadeiramente formida
vel! Peça prospeto, com toda' eonflança, ao .Proí, JeanBrando, R. Costa jr. n. 194, Caixa..Posta! 1316. São Paulo.,
Escola �evidamente ��gistrf�a por,_\lpe.ID. (Ie direito ,sob.'
n. 548 �m 1918. habilitou Ja uma geração de alunos e to,
dos estao trabalhando- Junte envelope selado com seu en-
dereço bem c�aro. Os �reços sãe' ,moeJioos e em pequenas'
pre�t�çõ�s Não perderá nem tempo nem dinheíro l- Se-: .

.

habilitara em 4 a 6 meses tendo direito, no fim do curso .

c

a um Certificado de cornpetencía éöm o qual de conformi':
dad�. c01_!I g lei bem clara, poderá compro�ar a sua ,alt:!'
habititação. ,,. ,,_. -"' -

TRES'-
MODELllS",

com'
,

capacidade de
100 ti 450 watts
6, 11, 110,_110

volts,

HOTEL .�, JARAG'UA' l,�"
Prop r i e ta ri o: ERVINO R,EINHOLDT
,- COSINHA DE PRIMEl RA OKDEM

FILIAL JA�AGuA . R CeL,E, joútdan 'n.115,
Caixa Post�1 n, 65 ..,.. Endereço Telegráfico, "'CAIXl\
Horario : .Das '10 ás 12 e Gas 13;30 ás 15 horas.

Sabados : Das 9.00 ás 11,00.,

'f-
'

, �� I' Completos serviços de restaurante '

Preíerico PELOS SENHORES V I A J AN T E S
BONS QUA,RTOS � PREÇOS RASOAVEI�

I
i

RUB' Mal, Deodoro
.

Peçam dem onetaçêes aos
r Dlstrêbuldoree :

do

-Carlos Ho�pcke,,: S. A.
J

DIRETOR DO HOSPITAL S" JOSE'

Opera�esJ Doenças de senhoras,
)

Partos

Matriz: FLORIANOPOLIS
. Fililles: BLUMENAU. JOINVILLE:tORUZEIRO, LAGUNA

SÃO FRANCISCO - Mestruar io em 'TUBA.RÃO "
.. .:;. • ."f � 1

Rua Com. Araujo n i 76 - CURITIBA � Paraná
Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á l a serie do Curso Fundamental

BA'N'C"O' "PO,PULA'R E AGRI"OLA, Nos mezes de Dezembro e Janeiro ac:; aulas deste
" curso são GRATUITAS. E .

rx1 Faculdade de 'Comercia do Paraná
Jaraguá do Sul !. ',,'DO VALE 0,O ITAJ"A, I' Ifl (ESCOLA REMINGTON)

fstá situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á· C!:I
.ca lXl

vi,;),' ,á, E"$t,ap�,-o fe"rrea., Di,spõe de olimas acomoda lXI - !AI, " Fiscalisada pein G'overno Federal

ções e ofTrece o rnaximo conforto aos ars. hospedes, I .

Cooperativa de .CreditC'l de Responsabilidade Umit�da , ;; CURSOS: Propedeutico, Perito Cc:ntaCfor e �Au'
" Banhos quentes e frips. III Autorisado a. funcIonar pelo Decréto n 7525, de 9 de julho de 1941, xiliar de comércio. lnteinato, e _Exten'iato. j

HIGIENE -' lCONFORTb - PRESTEZA CIQ 8ilsioado pelo Sr;' Presidente da Republica e registrado' no Serviço
Linha de Onibus f porta ..

'

P"eçõs razoaveis. iii de Economia Rural do MinJs!eriü 1

da Agricultllra sob n. 1,197, iii "
.

, Proprietario: Carlos Albus. ,Iii em 16 de Julho de 1941.
III Dr 'Waldemiro Mazurecbeíl �

� SE'DE' EM. BLUMENAU lI)!
•

•

.

,-

III I{ua 15 de novembw n. 921 (em frente á Igreja Matriz) iii :
. . ��d1C9

iii CAIXA POSTAL 'N.' 104 - Endereço, telegr.: BANPOPULAR III Consultoria e reslden:la. - ,Rua Marfch�.I'1 Deodoro,

I Escrlto.los e,m: G!!spar. �ndaíal, ftamonia e, Tlmbó I '�Iegde chamados a

qUalqu:r
hora do�:a

o. da

_�Oit�:,
Compramos de diversas qualidades rIJ Eanprestimos, Descontos, Depositos,

,
lf1 ,���I!I�I!I�I!I�I!IIJ�I!I[!I!I�II!I��!!ILi �

,

'Trator com a I Cobranças e Ordens de Pagamell1tOl' �ll E: ,',�ulo ,H��i�l'
.

�,:
00 EMPRESTA .ESPECIALMENTê, AOS AGRICULTORES IÃ'I � �

SOC. IGUASSU' LTDA. � ; III �' Caixa postal29· Rua 15,�e Novem.b�o 808'
kJ'

.

II! Paga para DEPÓSITOS as melhores taxas, a saber: � � Blumenau ,-- Santa Cata�ma EiI"�'
JARAGUÀ aJ Conta Co,rrente â Disposição.; 2 % � ... ..

li) Conta Corrente com Aviso Previo ' 50/0' ' 111 � Tintas' e vernizes" ....- ' Mate��� ,i;l ,

Adolf Hermano Schultze ! Conta Corrent.e Depositos Populares 5 1/2 % � !d para pinturas, em _geral,. . ,�t.1%1 Conta Corrente Prazo Fixo: por seis mezes - 6 % � L..:'! ,. ai .

.. A B R I C A DEM Ô V Ê I s JI por doze mezes ' - ,7 % 1I1,�' Tintas em. bi.snagas ,i]'
EspeciJlid3dfs ,em bancos escolares, I§I Aberto da. 91/2 iis 12 horas e da. 13 1/2 ás IS hor.s. II '!õiI ' ....a 'artiStas

o' 1iiJ'

Rio f;sr�nco, 96"4r •. I I >�., Jaraguá :1111t11J1mI1II1II�;�;=a:;����;�lIIl111ir_= ��ti���'-1��õ��iJ���l:iiJ�ti�,
�

� • ';';;,�'!;,*_�tt.!l'4i!'1lI"".
.

-

. \. ',.. ;-'
-. -.

,-i;.;>'7"tC>{"l*-;" ';O",�� ·�Á;"...6'�!'"
-"��""",,,,.��

I
Consultas á qualquer hora, no
Hospital ou no consultoria

'--------;

(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari.

H:otel Becker
Rua Oel. Emitio Jourdan

,

Madeira em fõros

'UB, MOLHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-- 6 ;942

De qrderD du sr. Preteitn Municipal t,QJ'O()

publico que dUi'f.ilt� e ccrrente mês df-j [unho,
arrecada-se na 'I'eaourarlu da Prefeitura Muníeípal
de Jaraguä e nii Intendeucta de Hansa, .',',. lill}Ci'to
TERRITORIAL.

Não aattatazeudo (! pagamento no reíertdo

mês, ficará o contribuinte sujeito á multa de 20;1.
sobre o imposto no primeÍf') mês, sendo então f,ei
ta h {�obr",açi3, [udleialmente ..

'I'esourerta da Prerr>itur�i Mnniclp<il de [ara
guä, 5 rie [unho de 1942.

•

F. Vosgerau
Tesoureiro

Credito :.Iutuo P.re'ial I

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA

EDITAL

A COMISSÃO

:)

•
I

Escritorio - Avenida Getulio

Residencia : Mal. Deodoro da

Telefone, 34

Vargas,;lóO
Fonseca, 814

5 e
Livre e desembaraçado um terreno situado na Estrada IIh \ da

Figueira, neste municipio, medindo 55 rnetros de frente por tOO
de fundos. com uma boa casa do morada, e demais bemfeítoriaa,
por preço de verdadetra ocasião. O local é proprio para Instalar
uma industria ou para casa de negocio.

.

_

Mais informaç?e� com o sr. Leonardo Rei,nja,k, n.<? H()te�
Pensão �stfalen. a : rua desembargador We·stfaJen. n: 56l em

.,

CUI'ittbl!,. ollc'"nj!. gerencia Ms.'ta fblha. " ." 1:: • ;.J�. a'
.

. A

*Palace '-·Hotel· 11

de M A R TIN S J A"R U-ClA

Rua Barão do Rio Branco n. 62 i

Todos q,}artos de apafTtament.os� com . agua )
corrente, quente e fria

'

Elevador - Frigorilico . Casinha. de 1.11. ordem
Salas de amostras para os srs. vialantes

Automovel na Estação
C U R r T I B A "PARANA' BRASIL

'''·0 ·I.emalole.'dI' :lItL\'Hollel'�
AUGMENTA AS FO.RC.S

.

DEFENSIVAS DO!
O�GANISMO CONTRA': A9--DOENCAS DÁS�
I

- CRIANÇAS E DOS AI?�LTQ.S :-- :

O(l h':.:ç... ;._ , �':4��"':i;�'lr,.. il.J..;lI����> �:��;,,> ''''�'''''':�;':'ê''<''4'_.... , • ..,.,.._ •. , •• " ... _�.!;-- 1 ...

i <1',-- •Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de São JoãoFESTA
I t a 'P.o cus ,i a- b o

Domingo dia 21 de junho
.-

'

Haverá pela' ro;tanhã duas

ç;trande,_f
missas em seguida:
estival

Q·.I.1t cotr.stará df bebidas, churrascos doces, assa,'
do�, café etc. em beneficio do padroeiro c$a capela
df São João. Boa musica

CONVIDA-SE A TODOS
A COMISSÃO

I
" ii

olhar oDoenbohl
o PUBLt:

Comunico ao distinto publico delta
praça e arredores em geral, que
anexei ao meu ja' conhecido �sta'"
belecimento de Bicicletas peças
e acesserios, radios,.material· eletl'j,'-'
co, etc. uma bem instalada

Secção U8 Pazsnuas
, finissím.as qualidades como seja an:

caselDiras, casacos de se..,

n_oras, sedas, linhos, brins
e roupas feitas etc.

Por preços vantajosos.
Jaraluá, 13 de Junho de 1,141.

LOTHAR SON'NEN,HOHL

o SABÃO "

..

de WETZ�L & . elA.
-

_ (, ,

NAO DEVE f�LTAR

•

JOINVILLE
EIM.CASA 'ALGUMA

De Oakhill a HoUylCoud Blaine Cl Monroe desperto:
Quando os ventos do Sul, pejados de tj·agor.
Os rôbles sacudindo, arranca-os ao iorpor:
- "Ouve! a Santa Aliança outra vez se concerta.

"É tarde. Dentro em breoe hão de a aguia e o

Aos rapaces falcões correr em liça aberta.
Do Amazonas a traça há de ser descoberta
E jamais cobrirá nosso emblema f) inoasor.

coador

"Sejam 1'euto e Bretão - Q Canning venerando! -
Us que nossa doutrina estão desacatascdo,

.

Da América o destina P, mais do que êies, forte.

"Vai! acende os mdcôes âo« Andes às Rochosas,
Faz das vinte nações vinte irmãs glm'iósas
Do C1·UZP.Í1·0 (lo Sul até à Estrela do Norte!"

8. J.1J"ENDONÇA

AN1VERS
..

ARIOS i letra;: sr. <?ao Ba

..

líng,a. no
- A data d� 8 do c.r- i me Ja muito con .ecido no

rente assinalou o anive - sul do Paiz, atrvvez de
sar io natalício do sr. NI.il suas chr oniess, vs-sos e

Franco, oper oso escrivâo pc-errr s modernos,
.

do crime ,. do Juizo d- Di; Esse nosso arrugo se

cito da Ocrnaroa. Iez, acompanhar do nosso
-- Tambern <I 8 trans colega de imprensa Alpheu

correu o natalicio do "c, Li r.:

Francisco Fischer, do co FALECIMENTO
mercio local. .- Ocorrr a domingo uI

- Completou maís um timo. s m Paranaguá. onde
; niversario tarnbern o 8 do residia, o íalecimento da
corrent- o sr a. da. Lu iza vener-nda senhora Zahia
Schneider. esposa do "'. Matta:.. e pesa ds sr . .101'
Oscar Schneider, do co- .:rt M"'tar progenitora
rnercio d '. praça. ele nn'Fe amigo sr. Se

- Ainda Il'I mt sm» à� rne Matter, prcp: ieterio da
i.i nataliciaram o s meninos C::;,,� lVady. !'iest�1 praça.
Irineu, Wh,; do sr. José O sepultamento deu-se
Pet, rs Irrngard, Wh:, dia seguinte no cemitério
do sr. Frr.nci Cf) A. V( i.'l'L municipal. c o rn gran-
- A 8 GO ccrrente viu d: acompanhamento

passar rnais u 1'1 natslicio A extinta deixa os se

a sra. MJria A. M Tornaz guíntes filhos: Adelia, viu
zelli, esposa do ,r Ignacio Vil; Sim , casado c=m d.
Tomazz: !li, ,residente na -Iorgr t. Zartar, João, Ade
localidade dr., Duas Mamas Iina, Sallin e 01aya soltei
- A 10 do corente arri !OS e JO'ge, casado com

versar iou-s- od.. Marinho Ivone MaHar.
Lobo, advogt do no Ióro � _

de joinvilie t diretor
r.rrtprez« Sul Bras ileira de
Eleíticidaue s. A.
Também 1:; 11 transccr

i' U L, n; talicio d> sra. Au
gast" Sohn, e-::;O-:à da sr.

Paulo Soh 1, do ;10SS0 co
n.ercio.
,- Ahd,· :, iI Ib,,'i' u
U '.nive'-1Hio (j sr. CL·

mfnt" '-s .. , ::(0, re"ijen.E!
r-esta cic,.. dlJ.
- Nil data de honrem

f �tdOLi StJU I atalicio a gn.
ciosa senho: itr Aurea Mül
.i r, prendada fi( ia de sr.
Ahu r .Mülll-'r, oficial C r .

gistro Civil da Comarca.
Sra. Valeria Batalha ---......-----iI!

T !1VO' I, "A-EIranscorreu q u ;:; r' ta" :n,

Ieira a deta oniversaria da
Fxm�(, sr:', dOO'>l V"leth
Do�nbu"ch Ba!; lha, dign;;. rI S n t'consork do �r. dI. Alvilr.o· nXfj n "1 l'naBatalhil, ilustre medico f,:'- U t.. [i a. «l
ddtnt'-' nfsta cidade .

.

-5tnho,'! ;:r'1nfcidissima {Ou R:g,.:lado, Vi fÍJ'�
em nosso meio. oncp des
f· ut:l de longo westigia Alivii i!S cólicas ut�rinas
ptlos "eus elevados dotes
c:' CC!fF,ção. foram muitas
1�:; felicitaçÕeS que rece"
beu pelo ti amcurso dt:
tão grata d',merice, do ',eu
� sc .ofhido circulo de Eml
sades.
"(:=üaeio d,_:. Po..,.-.)" res

witosam:cnte cumpl im! nta
a distinia anivtrsatiante, �,

quem faz 'I0tOS de sinct
r as fté'licidades.
NU;:-CIAS

- Confratou casamen �,,,rh
to com 2. gEntil senhorita LicDNSP n. 67, de 1915

Maria Ferreira, filha da
fxma, Vvà. Paulil Fer·eira.
Q jovt"m f.rancisco dos An
jas, do :omercio de Blu
meneL:, e filho do sr. José
Antonio dos Anjos.
(Reproduzimos por ter saído

com incorreções nol edição de
30 de maio ultimo),
VIAJANTES:

- Seguju segunda feira
ultima para Florianopolis,
tendo já regressado a es

ta cidade: o S1. tenente
L�onidas

.

H�'rbsh·r, digno
Preffito munl�ipal.
HONROSA VISlTA
Com praz-r f�gistran:os

.
a visihl que nos fez o ,l. ' .

.

nosso colega e homem d e:;�A,!",.EM.E�V'_Pj�S�3 TM'�W;t0s

fILHA!

Ted") d::vPc'm US::lí

evitará dôres

Err!prej;V-;'f com ITantagem
para comb:�ter as j, regula·
ridades das 'unções perió-

dic's d�s sp.nhor;·s

É CJlmanr.1:l t tegulr
dor :::p- S�\:! funções
Fluxo ..S.�d�tina

pela SLla comprovada dica
cia é muite receitada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo Sedatina

Encontra-se em toda

..... I
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