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nio espanta' a" DÍ�1'ue�. O que �panta t ..� ainda 'eziltem elles "qUillilD" por ai, vivendo á sombra de uma benevolencia"

que trairio n_a primeira "OportUDI�ade. O lrande ,orglo o "Estado da Baia" lalienta que o momento, que exige a união de

todos �s brasileiros, exige tambem ,ue _sejam expulsados de ves, do leio da comunbão nacional, esses sabotadores das nossa.

institUições, dos nossos costumei e Ideal' de povo livre.
"
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A trajetória brßbantedo importante
I ------_-_
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Banco _.. Genesio Lins,umpropulsor Ano XXiV.... Jaraguá �.. Sábado, 4 de Julbo de 1141 - s. catarina -- N. I.ISI

Outras notas _
"'" _,."

Essa figura ímpar de cial de Blumenau'', com IO discurso do IDt�rventor Nereu R�Dlos na Instalaçao
fi,nanc�sta. que é Gené sucur5>�is em Joinvil,e, I

Foi o seguinte o ampol-!' da Lila 'de Defesa NaCional provido reservatório de

SIO Lins, gerente geral jaraauà, Mafra e RIO I gante discurso pr _ ferido
I recursos para os povos

do Banco Indústria e do Sul, e agências em I
sábado ú1timo, pelo exrno, incornparâveis quslidaaes dade das tradições, a exce- aos seus compromissos in- que lutam pelo direito de

Comércio de Santa Cl- Indaial e Hamônia. I
sr. dr, Nerêu Ramos, ilus- fisicas e e-spirituais, Na lêncis e superioridade da ternacionais, sempre zelo- viver livre, cristã e sobe

tarina S, A, C'Inco"), Por sua vez a dire- tre lnterventcr f�deral no Europa só ela póde ser cultura zermanícas, ao mes so da sua honra e digni- ranamente; ressaltar, inspi·

apezar d a arnplitude ção e a assembléi .. 1 Est�do. na
_

sessao
.

solene i c�nsldrrada poyo, porq.ue mo tempo que se deses- dade de povo livre e so- rada na perene vaidade do

.

, ' , . " e,� ex
i ds instalação da Liga de I so ela constituide de ana timava o Brasil nos Se118 berano, mas enraizada- Brasil, o imperatrvo da de

�os. �egoclos ��ssa Ifl:_S' traord,�nana do B. A, i Defesa Nacional: nos puros, Excelem por homens e nas suas coisas, mente integrado nos fesa do seu pali imônio

htUlçao bancäria, nao C. B., comoreendendo 1 "1': h .
isso os seus deveres e os no seu idioma e nas suas ideais panamericanos que ]moral e da sua· lingua,

d t
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tazens d'
,o.: en ores, di
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tal
-

d

escans�u, enquan o, nao as va:� agen,s, a mcor-
_

A Liga de Defesa Na. íreitos s�o supenores a�s r orlas, na sua civilização SnO o evange o político crrs a izaçao e certa ma-

conseguiu para a sua poraçao, ratificaram, con- eicnal reinicia na terra C1'
dos dem�ls pov,?s, _POIS e nos seus costumes, na do Continente. neirã de conceder e prin-

organização um desen J-untamente com a do tarinense as suas ativida que lhe � predestin..a�a.o It sua bandeira e até na sua Tem por isso mesmo cipalmente de sentir a vi-

I' t
"." d t "r
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d todos orientsr e dIrIgir. soberania a, Liga de Defesa Nacio da" e "um dos elos mais

vo vtrnen o, como o que inco", essa medida, e!", pa no IC"S em m�1O e
Com tão perigoso e fal E quando não testernu.' nel em Santa Catarina robustos de solidariedade

atualmente tem.. e que Assim', dêsde lodo g:avissilma perturbação u-
so fundam ....cnto, havia por

humana", como deixou as-

I "I" t"l n bri
mversa. dúvld doutri

nhasse em maneira cabal miasão altíssima '8 realizar, "

co OCOU O neo na va�· corren.�, o neo a nu A guerra, que o hltleris- I s�m uv� � a, ,OU}rI!l8 n� o sentido politico da pe- no desdobremento da sua .lIinalado II inteligência he

guarda dos estabeleci- sua flhal de Jaraguá, mo de5encadeou com o
zista de "fIar a lamina �s netração naZ'ista no Brasil multifária atividade: co.la· lênica de Alcântara Macha

mentos congeneies em conservando á sua fren- intuito alucinado de impor! espadas germllOlcas, nao a ptofusa e insofismável borar com os poderes pú. do; pregar () postulado e

E t d Md" d"
; conformudas com a espe- documentação que as De- blicos na obr!! de vigilân difundir o dogma de que

no!so s a o. te a â� M�ldola, ,que I;�n:ra�� �o I:i�� ��cfaT � tacular derrota de 1918 e It'gacías de Ordem Politi da, que é precipull na a- os nascidos no Brasil,

lormado com capi com dedlcaçao e mte· I" d' 't
. com os erros do esfarra- ca e Social vêm divulgan tualidade da vida brasile I qualquer Que lhes seja a

t
'

t' d'
, ,
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d'
, , t! na qua o Irei o sena

d V 'II dA
ais ca ar!nenses, mgl- Igenclél, Ja mgla a

suo, aquilo que os arianos hau- pado. tratato e. ersal es. do para conhecimento pú ra; alertar as populações ascen encia étnica, são

do por fIlhos desta ter- cun;al do "Banco Agri· vessem por justo", já ex n? Qual 08 venc:dore& blko, IIÍ estão, argurnen no sentido político do mo brasileiros e somente bra-

ra, quç,.no dizer de Luiz cola", incorporado tendeu a sua ação sinistra nao soub"eram ou nao pu- 'tos irrttorQuíveis e dom i menlo histórico Que a Pá· I sileiros; ensinar-lhes si

P' t t'
,

J
' , d . I' deram por a argamassa nadores os afundamentos tria atravessa,' apostolar! multaneamente, com o im-

In o, a e no nome e aragua, que sempre
e arrasa ora ao con men·

d cf - d
-
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, ,
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"I".
� te americano, e paz. u� a oura. ,sem aviso preVIO, dos os principios de libe:rdade" perturbável guia da nossa

santa, o nco, em pou- encontraI.! no Bo A Co N- d
_

. d O hltlensmo pretende o nossos pacíficos e desar' ,de justiça e de fé. que naeionalidade, Que 1'ser bra-

t B t cl f 'I'd
� ao era e surpreen er

d" d E d b f 'I
'

ã
I

t
cos anos se ornou um o, o as as aCI I ades, que assim fosse.

omlnJO a uropa eomo'ma os arcos mercantes c, são o ulcro da civilização III elro n o e somen e res-

estabelecimento de cré- aprova tácitamente a in· A Alemanha de Hitler. base para o do resto do· em contravenção manifesta c�islã; levar aos homens peitar as leis do Brasil e

dito indispensavel, a corporação, porque tal no estranho pregão nazis· I mUEndo. " Ad
ao direito internacional, o das cidades (' dos campos, aClltar as sUl\s autoridades,

quantos lidam na indús- fato não trará soluça-o td, é compo�ta de homens
f HIIJ�trleveu o proprlO d'a! cI'uel. deshumllno e inutil, das fábricas e .das usinas. Ser brasileiro é amar o

, • '

f
.

cl
'

, , duma só origem étnica e
o I cf, tom a au aela e por isso mesmo perver- dos engenhos e das mi- Brasil. 11: possuir o �en'

trla e no comercIo, aCI- e continUidade, nos neo -

f que é earacteristica incan so e malvado, metr:õlha- nas, o incentivo para o timento que permite diur:

I't d 'd't b
" " - Que por IS�O mesmo oro

f d' I d B
'

i an o o �r� I? � � ,o" goclOs - Ja Importan· mam um� Naçãn privilegia- un IV,e" o s�u tempera mento das suas indefesas incremento da produ�o o rasll nos deu o pão;

nando capitais as InlCla- tes - de nossa' praça, da da Providência, com
mento, Reun,l�os num só tripulações. agrícola e industrial, qu:: nós lhe daremos o sangue".

tivas de real proveito.
E!:Jtado, ad,qu,mrão os lile Esses atos de pirataria o Brasil pó.ie su e deve A hora é de afirmação

,
mies o duelto de ocu- c barbarismo mais não ser, nesta hora presaga e de fé,

Tal désenvolvlmento
B·bi-J.t ' d'"

,.

par, para àssegurarem II são que reflexos e mani do mundo, um pais que O Brasil nunca agrediu

e tal programa - ne- I lu eca O Eorum. própria existê.eia, tßrritó feataçi)es iniludíveis daqui- se vista, que se abasteça Nações, nem desrespeitou

cessáriamente - preci· _' .

rios e �óloi estrarijeiris lo Que os filósofos e 89 ao mesmo tempo que um tralados, Honrou sempre

savam ser extensivos ao
Duas viSItas bonrosas - Duas cartas Ne�se dia. a charrua se'rá ciólogos nazistas. com AI as assinaturas· representa·

maior numero de pra"�s significativas a esp�da", fredo Rosenbtrg á frent�, �
tivas da sua soberania.

t
,........ ASSim qt ao Estado· denominam enfaticamente, ...... ltOr 1IID Nunca se deixoú humilhar

e cen ros capltahstas tot I't" d· H'tl h' " o , "

i
."

O

A'" .. Continua com grande perar na campanha em- a.l atlO é I :r, Iper ,�,SPlrlto ger�â",c.J C!�I!' caraue ro Dado.. (iU vencer, seu passado

sS!�, "m recente as· entuziasmo a campanha
I
preendicta pelo distinto A tr�flado OB sua fOíça ma mttfl!cCoO;" essenCIalmente dma Dal o blftftuelo

afirma o seu presente e é

sc:m.b!ela �eral ext�a?r, , em pról da Bibliotéca do migo para a organisação teual � orgul,hoso �o seu
-._ garantia do seu futuro.

dmana fiCOU deCidida Forum iniciativa do i1us da bibliotéca do Forum podeno bélico, nao lhe Um regime que erig� Cl al.mio Olhemos com confiança

a inco�pcração do "Ban- tre dr.' Ribeiro Pontes, juiz dessa Comarca, junto um
bastam as próprias front':,i violência. a mentira poli. Rio, 30 - Chegou on o próprio destino. A nossa

A '. I C de Direito da Comarca cheque da importancia de ras. Outras terras Ih� sao tica, a espionólgem e a trai tem á Guanabara, proce" caminhada há de ser fir-

co gnco a e omer-
. . ,

d' á' O
I - f d d t d E t d U 'd I

Em dias desta semana 100$000 como cantribui tn Ispens vos. s palses çao em norma un amen- en e os s a os OI os, me e segura, porque i u

--------__ estiveram em visita à Bi: ção da minha firma para
nov08. de população pou- tal de procedimento inter- um 'cargueiro do Loide minada pelas nossas tradi

blioléca os acatados indus- tão elevado fim e solicito co densa e com matérias nacional, não póde entm Brasileiro, cujo nome até ções e orientada por um

triáis e comerciantes snrs. empregar o donativo pela primas abunda!1tes, �ãO der e interpretAr o pa�sa- agora não foi divulgado, O Chefe arguto e sereno,

Artur e Walter Breitluupt, forma que jufgar mais acer de ser-,Ihe por ISIO obJ!to do e as tradições do Bra· navio nacional, lque conse Iniciemos, pois, nós os

que dera-'11 a importânciade tada. de cobiça e de eogltaçoas sil, sempre e invariavel- guiu romper o bloqueio da Liga <Ie Defesa Nado·

200$, pará aquizição' de Sirvo-me do ensejo para permanentes: mente coerente e hones submarino alemão, trouxe nal, neste rincão catarinen

obras de direito; o sr, Ar augurar o mais brilhante Essas co�d�oões produ tas nas suas atitudes e ná

I grande
quantidade de car- se, onde a Providencia pôs

noldo Schmidt,Presidente da exito ao seu util empreen i
t08 da �mblQao de, mando sua 2!ção, sempre altivo e ga para está capital e por· elementos substanciais ao

Associaçao Comercial, que dimento e mp subscrevo: e, poderiO, gro�lelrament,e intransigente no respeito I tos de escala. engrandecimento e à se'

doou 100$, te�do louvado com estima e apreço 'mui, dl�!arçad9s" em e�p200 VI· gurança da Patria, os nos·

aatuação dos organizadores Cordialmente I'
fal e _em nece,ssld��� de sos trabalhos, com fé de

da bibliotéca dos juristas. José Wolff.» pr?teçao de na�lOnals ,ex- O G�' P 'B o,
o quem sabe querer, porque

Tambem os srs cspita . f phc�m êsse gigantes�o. e novo DIgO Dna rnSI BI"rO lhe movimentam a inteli-

A
•

O listas �einoldo Rau, desta I D Al II por�ado trabalho ,de mft!- [I (l gencia e lhe impulsionam

ssmada pelo sr.
'cidade, e JOSé Wolff, afto r.· varo

I
tra�ao Q,ue o naZIsmo VI

a vontade os imperativos

Rodolfo Fischer, 1.0 se- comerciante de Joinvile, Batalha �ha reahza,nd� f�ra d� suas
do amor e da dedicação

cretario, recebemos uma não ficaram estranhes ao
lides terntOrialS, criando Comentários de Ribeiro Pontes sem limites ao Brasil,.

circular da Associaçlo util empreendimento, coo MEDICO para as Naç?�s pacificas

Comercial e Industrial perando de forma expres CIRURGIA, PARTOS, MO- �roblemas �e,r�os � angus- justifica se plenamente, a

de Jaraguá, comunican; siva. para sua completa LESTlAS DE SENHORAS E
tlOSOS de vlgllancla, &eg_u- ansiedade que vai. pelos

d I
,realização, CRIANÇAS rança, or�em e repressao meios culturais do paiz,

O nos a e elção e posse As duas cartas que a-
As .coraJosas,' "opo,rtunas

d d· t
' DOENÇAS INTERNAS E áb d d especialmente nas acade

a sua novä Ire orla baixo transcrevemos di' - TROPICAIS _ DOENÇAS DA e s las provI enClas o, t 'b
-

I
, O

A

B '1' mias e n· unaiS, pe o pro"

para o periodo social de zem bastante a respeito de PELE - TRABALHA DIA· ovt:rno rlls, elro, as quais ximo lançamento pela acre.

1942 a 1943. como em J2raguá e Join- RIAMENTE NO HOSPITAL cJllm�m�ram na ruptura, de

A dO t
'

d vile tem sido recebida a
SÃO JOSÉ relaçoes com os palses ��a��r;di!�ad��sai��tt!!�

nova ue ort,a a "Bihllotéca do Forum", IJElDE CHAMaDOS A Que deflagraram II guerra de autoria da éonhecido

Associação Comerciai e

I· t<Jaraguá 16 de junho de QUllQUER HnRa e nos afrediram através criminalista brasileiro, Dr.
Industrial de Jaraguá, 1942

' duma das Nações do he
Ribeiro Pontes, «Comenta-

está assim corr.posta: limo. Sr �ua Preso f, Pessoa, 206 mistério, 8ervir�m de pa rios ao Código Penal Bra

Presidente, Arnoldo Dt. juiz de Direito da !entea� translucldame�t� II
síleiro••

'L Sch °d
' ,comarca de jaraguá Puní..so de ""ul-n mtençao e os proposltos E

. 'I
nu t; vICe-presl- Desejando cooperar com

� ,,- do nacional-socialismo, fór
scnto em esh ° Que

dente, Carlos Leopoldo a s digna iniciativa, que
ta-colunista" mula .rubra e eX!lltada �o �i������a c�I��e�� �e �l::_

Mey; 1.0 secretario, O. tem por fim criar no Fo- Rio, 30 - O Presidente vel�o.pa��e�mamsmo, DIS didão de conceitos o novo

Rodolfo Fischer' 2.0 rum uma bibliotéca com da Republica assinou um SOCI!.lr, dIVIdir, desagregar "Código Penal Brasileiro"

secretario Walter' Dou· livros referentes à causa decreto demitindo, a bem e enfr,aquecer 08 brasilei- comentando pelo ilustrado

b " 1 t 'jurídica, enviQ lhe inclusa do serviço publico, Eduardo ros, _eIs o seu programa. juiz de Direito de Jaraguá,
ra!a, .0 eS,oureuo, na presente a importância de Paiva Dreyfus, do car Na,o pO,de ter 8 nã,o tem \,

EuriCO BIosfeld 2 O te t d d proporCionara, estamos se

,

' .

.
-

de cem mil reis, ·que
. de go de postalista auxill'ar do sen I o Iverso a v,Igoro· Ó t j'

M M Id I
. guros, não s men e a UI,

SOurelro, ax e o a, dico a tal \;!mpreendimento, Departamento Nacional dos sa, ! e n II Z ,e per�lstEnte zes, advogados e estudan

Conselho fiscal: João Mui atenciosamente Correios e Telegrafos. Se a ç a o desnaCIonalizadora tes elementos necessarios

MarcaUo Leopoldo Rej· -
Reinoldo Rau,. gundo foi apurado em in de e8co�as, de pastores, a conhecimento mais pro"

ner e Ma�oel F. da Costa. "Joinvile 26 de junho de

I querito,
o funcionario ago d,e �ensl�nato�, I de ass� fundo das leis penciis do

A d d I
1942 ra demitido se rejubilara C:la5�es, ,

e �ue eos par!- paiz, como tambem trará

gra ecen O a. em· Prezado Amigo Dr. Ri, publicamente com a noti- Mlfl08, Jnsl?l!ados, mantl' oportunidade a ieigos de

brança do comUnicado, beiro Pontes cia do afundamento, por
dos cu auxilIados, aberta

uma leitura, tornada mais

auguramos a Associação jaraguá., um submarino do ceixo'", ou veladame�t,e, com re'
amena pela penabrilhantedo

Comercial e Industrial Côrdial abraço. ! <;to vapor brasileiro cAra c�rs�s materialS e pesso

d" J
.

'f t Com o intuito de coo' butã.. 81S Vindos do exterior e

e aragua, a cUJa. ren ,e onde aI!! pregavam e pra

vémos umil das mais ticavam entusiastlcameete losfttufo Rocha Loures
importantes figuras do Ouvidos _ Nàtiz _ Garganta _ Olhos- Dores de cabeça rebeldes

O culto pagio da força 00-

nQSso parque industrial. CLINICA ESPECIALISADA
'mo fonte de direit�, ° mi-

todas as prosperidades e DR SADALLA AMIN
to ra�lal como medIda de

.• .
classlfic:açlo dOI homens

sucesso ,�a de!eza, dos e dos POvos, I beleza da

s Ie Itlmos IdealS. Consultas em LAQES lingua, a nobr�za e dig.1

Associação COM
morcial e In�llsM
trial �e Jaragnà

autor, da lei que assegura
á sociedade a sua estabi
lidade,
Desnecessario, por to

dos os titulos seria enca·

recer a importancia da o

bra que a Editora Guaira,
lançará ainda este ano,
dada a atualidade do assun,

to.
É de se notar. tambem

que em sintesse perfeita,
o autor, membro da Socie
dade Brasileira de Crimi
nologia, realizou apenas
em dois volt:mes um tra
balho monumental.

justa pois, a ansiedade

que se nota nos meios
culturais e forenses, pela
apresentação do Código Pe
nal Brasileiro, Comentado
de Ribeiro Pontes, autor
de tantos outros trabalhos

juridicos e Que estamos

certos, continuará victorio
same!1te a sua já brilhante
carreira de jurista e escri
tor

Apoio ao Cbefe
da Naçio

Rio, 30 - Estiveram no

Palacio Guanabara 180 a·

Junos da Escola de Far.
macia e Odontologia de
Ribeirão Preto, os quais
fizeram entrega de uma

mensagem de apoio á po·
lítica do Estado Novo,

Ordenada a retirada
dos japoneses do lito
ral norte-americano
San Francisco <United

Press) - O éxercito norte·
americano ordenou "que to,"
dos os japoneses se afas
tassem para o interior, não
lhes sendo permitido ficar
ate 20 milhas do litoral do
norte da California, Are"
ferida evacuação terá lagar
entre os dias 9 a t 3 de
julho..

_Manilataçies
hostil ao "eixo"
BUENOS AIRES, 29

t (R.) - Novas manifes-

•

tações anti-fascistasregis-
taram·se nesta capital,
tendo a multidão ape-

Exclusi'llaments para mol6stia, de olhos, (Ju'IIidotJ, dreJ'ado O Banco· d"a" Ci-
narí, 6 garganta,

Dispõe de aparelhos os maiá moderno. para exame de dade de Napoles e os

sua, especialidade. escritorios da: companhia
.._"!!""!!'_R_i..ch_l_in_,"_R_U_à_d_o_Pr_i_ßc_iP_e_._P_O_R,"_,_334_,_J_O,".IN_V_I_L_L_E_.., de navegaçã0 italiana,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 ,�" � ,�::, : 'JL Diretor. Dr. Luiz "'niqal Calderari ,CompramQl, de diversas quifidà4es j�ua Com, Araujo n 176 -; CURITIBA - Paraná" -,'",
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� Est� (Im plen<�, f�neioqamento as aulas de
"I'

' :rpotot:'" ' c,?m � Q, ", " .. adrrâssão- a -ta, sene do I Curso FundamentalSOC� 'IGlJASqU'�' �mfill 'Nos mezes de,"Oezêmbro e
I Janeiro as aulas deste

"

.

• � 'J) ( " (,"� � ,curso são OR-A'FUllAS� ER18, M.ÓLHA'.·� .:' :. / - :'
" , �

,

JÁRAGU� .'faculd�de de CODl��ia ,do Para..���-=-=�=-�----�----'----- (ESCO�A'RE�INPI0�)
,)' Fiscalisada pelo Governo federal
�l!RSüS: Pr,o�ed�t�ticbJ' Perito Cont�àor e Au'

" xlilar de comercIO. - Internato e I;xternato.

�mpr�;l'S� com 1(�\1,t��em
para combater as me-2'U)a.
riqades das, funções pe: ió-

dicas' 6WS lÍp.í1horas
É lfálmante e' regulá\..
doR (!ei;5as fuhçõe,�1
_LJ r

, rluxo, "" S�datin� ,

,

pela sua comprovada eiica
cia é muito receitada, Deve
ser usada, com confiança
Fluxo Sedatina

EncQntra�'se em toda
parte •

Uc D N 3p1n. fit, �é 1915
t ,,_." .'

,
,,'

,

, ,r�.LlWI�lmllij
, "íFILIS SE )'>PRESENTA soe
'·�.i�IERAS FORMAS, TAIS COMO:

� REÔMATIS"O
� 'l�g ESÇRÓF�,

ESP\NHAS

FisTUL,.....
ÚLCJiR/". ;;
ECZl:Mír.. 1

FERlDAS

DAIRTROS
.

MIj_NCH!AS

-,MfJINHL1
,JL1INVILlE-......._-�

��IJ, � IT:A:JAI�, ,.II Cooperativa �e' Cr'edltb de Re�p�ns�bilidade :�imítá�á.�;�'·HIIIbtutoNS&ihlj tuncíonar pelo Decrét« n ·7525" de 9 dê" Julho de 1941, IIIIillfS1inádO fio 'Sr. Presidente' da Republica €i registrado ao Sc,rvÍço II.

de E onomía Rural do Minist�ri() da Agricultura. hob n. 1191, .

'iii.

em ro; de julho de lMl.
' "

.". SE'D8 EM BLUMENAU IilIII Rua 15 de novembro n. 923 (em frenteiá' Igrej Matriz) .,' IIII CAIXA rOSTAL.':N. 104 -- Endereço tdegr.: �ÄNPoP��R
111 Escritorios em: . Gaspar, Indaial, Hamonia e Tlmbó
�

.

�
�

iii. Emprestianol. Descontos, Depo.itos,
1- Cobranças e Ordens .de .ítgflme!!tos
III EMPRESTA ESPECIALMENTE AOS AGRICULTO�ES Eiii Paga para DEPÓSITOS as melhores taxas, a saber: ' III• Corrente á Disposição .

p 20/0 iiiConta Corrente com Aviso Prévio ' 5 % 1

88Conta Corrente Depósitos Populares 5 1/20';6 DConta Corrente Prazo Fixo: por seis mezes > 6 % ;por doze mezes . 7 %
II-Aberto das 9 1/2 ás 12 horas e das 13 1/2 ás 15 h.bras.· •111 Aos $abados das 9' ás u horas, '

ii,����������������������������Palace Hotel
� I

')de M A R T l N S J A'R U o A
Ruà Barão do ,Rio Branco }-n. 62 "JARA,GtUA' �,

Proprietarió: ER,VINO R,EINHOLDT
-- CCSINHA DE PRIMEI RA OKDEM -

Todos quartos de aparrame_nros, cQJ11 aguacorrente, quente e friaelevador _ Frlg.(jl'llico Casinha de I.a ordem:. &ilas de amos�s para os srs. Via;antes
Automóvel y3 Esta�o

C U R I· T I H A' '- PARANA'I

Completos serviços de restauraute

, IJ
, Este alun?, .

habIlitou-se 'em eicrifuração mercaatíl,cálculos começclals, portugues .pratico, direito comercial,correspOndenC'la, em, sua casa com 4 livros especialisados9u� �ISP��;\1Jl. I) " p=-of�ssor por •
ser ". dê uma facilidade,JamaiS VJsta. A Nerdade seja dita: . sou proíessor ha mais.de 2"0 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formídaBe�,tle�Ra"PCr<?spe!ol.l CQIl1 i�da, confiança.' .0 Prof. Jeanraf! 0, •

_ �ta)r.. n; w.t, Caixa Postal 1376. São Paulo.Escola d�mente r&:gistradà pbr quem de direito· sobln. 548 �m 1918. habilitou já uma geração de alunos e to: d9S estão trabalha�dó,: Junte en!elo�e selado com seu endereço _bem c�aro. Os �reços sao niodícos e em pequenaspre�t�ço�s Nao perdera nem tempo nem dinheiro! se
.

, hab#.ltar�"er;tl_ 4. �(j "etts ten(ló di'.éito, no lfim do curso'; ,Í!', a um Certificado de�etencia cqw o qual' de conformidad� _ c01!I a lei bem clara; poderá;"compro�ar a sua altahablhtaçao.
r.

DE SOUZA':
! ,'" 1, trJ.: I

• j !a!· �n It!!
.

.Escritcric . AW3�ida drltulic/:�Jarg�{�:;J��f;r:�;�
Residencia: Mal. Deodoro da Ponsece, �14

.

,
. '_ ,!1 ,�.

Telefone. 34,, .
.

.

- : .

�

Ginasio 'ParthBlmH' ParànaBnSH
(Ou Regulador Vieira
A rhulner evitará dôres
Alivia as cólicas uterinas i E, UMA POENÇA GR ...ví!j!i1I ...

, '.;011'0 PERIGOSA PARA A F ·'
,'_IA E PARA A R�A. COMO
,.' 1 BOM "'UXILIAR NO TRA'!'A
", Z�TCi DÊSSE GRAJ'!.DE FLAGELO

� USE o . -

Consultorio e residenda: - Rua Marechal

A-tende cprupaal�1. a :êJualquer horá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLEOS - CERAS -' CRIMk; - PEL€'S
-POAIA-fIBRAS -MAMONA-PAINAS

Cornora-se á vista, qualquer quantidade

I.'
Oferta s e amostras para :

. ú
.

,HANS PlSK, C�ixa .fOS(él�, 2041-Rio de Jandro.

Os interessedes devem procurar com urgen
.eía os formularias, que se encontram na Agencia
Municipal .de Estatística, no edificio, da- Preíeitu
�ia MuniCipal, afim-de se registarem de. acôrdo
..com o decreto-lei isderal n. 4u81, de:,: de 'Ieve-
�,.

. '\. , , \, . I

',&iro de 1942 , ,

.

.

"1 A lei prevê muitas até 20:000$000 'Para os

�.etapsos!
f,"'
<

.,'.n,
'i

�istro Civil 5 de kvereiro de 1921,
_ -- domícillade e residente

�;"Artur Muell�r, Escrivão e O. nost« dlstrlto em Rio
Jic:�al do Registro Civil do 1. Serro, sendo mb,� de
Distrito da Comarca de jara- Henrique Bruch e de
eqá, Estado de Santa Catari- l\.na Kouell Bruch,
\a�r���er que compareceram [araguä, 30 de junho
.,Q cartorio exibindo os doeu- de 1942,

"

melltos exigidõs pela lei afim E para que chegue ao co

de se habilitarem para casar-se nhecimento de todos passei o

Edital n: 1.363 presente e�itaI que será pucli-,
H i Ehl- t cado pela Imprensa local e em
enr que er com· cartorio e será afixado durante

Fl'ieda Ponath: 15 días-
Ele solteiro, braalleí. Si alguem souber de ímpe

roo natural. de Jaraguä, dlI!lento acuse-os para fias le-

onde nusceu em 4 de gars,
ß.1.tur uou«

fevereiro de 1915, domi
ciliado f; residente nes

te distríto em Jaraguá
Alto, sendo filho de Al
berto Ehlert e de Emma
Ehlert.
Ela, solteira, domestí

ce, brasileira, natural de
Jaraguá, onde n&8C811

em 14 de janeiro de 1920,
domtcílíada e residente
neste diatrito, em [aea
guá Alto, sendo filha de
Gutlherme Ponath e de
Frieda Ponath,
Jaraguä, 26 de junho

de 1942.
Edital n.' 1.364

Paulo Todt com Eros
Ramtk>1!m:
Ele, soltelro, lavrador,

brasileiro, natural de Ja
raguä, onde nasceu em

9 de novembro de 1908,
domiciliado e residente
neste distrito em 'esta
cidade, sendo filho de
Lute Todt, falecido e de
Elsa Todt.
Ela, solteira, domestt

ea, brasileira, digo bra
sileira,' natural de jara
guá, onde nasceu em t9
de selembro. de 1916, do
miciliada e resIdente nes·
te distrito, em esta cida
de, sendo filha de Car
los Ramthum, e de Ma·
ria Ramthum. 1
J�r&guâ. 27 de junho

de 1942.
Edital n: 1.365

Rêinz Hesse com Ma
tilde Brandt:

.

Ele, solteiro,mecanico,
brasileiro, natural de Ja
ra�aá onde nasceu em

16 de nOTembro de 1921,
domiciliado e rt:lsidente
nesta distrito, em esta
cidade, sendo filho de
Ricardo Hesse e dA He·
lena Hein Hesse.
Ela, domestica, viuva,

brasileira, natural de
Mafra, onde nasceu em

16 �e mBlo de 1919, do·
micillada e recidente em

Rio Negro, Estado do Pa G a I i n b a s
raná, sendo Ulha de Ma-,
ria Kostolovicz, raleci.
da.
Jaraguá 27 de junho

de 1942.
Editlll n: 1:366

Adame.ndo ' Frederico
José Klein com Joana
Gaulke:
Ele, solteirõ, Isvrador.

brasileiro, naturai de Ja
raguA, onde nasceu em

22 de fevereiro de 1917,
domiciliado e residente
neste distrito em Tre;.:;
Rios do !'Ilorte, sendo fi
lho de Ot9 Klein e de
Maria Lombardi Klein_
Ela, solteira, domes�

tica, brasileira, natural
de Jaraguá, onde nasceu
em 28 de fevereiro de
1921, domiciliada e resi.
dente neste diatrito em

jaraguá AHo, sendo fi
lha. de Frederico Gaul.
ke e de Marta Plles De acordo com l:l Ie.
Gaulke. glslaçäo em vigor, os

jaraguá, 30 de junhO SfS Industr�as� C{)mer-
de 1942. ' ciallte'B -

b P-In-ttculares
Edital n: 1.367 que possuírem qualquer

Erich Eberhard com estoque ele combustíveIs
Irma Bruch:

-

liquldos minerais, deve·
Ele, solteiro, lavrador, rão apresentar. nos diaB,

btasileiro, natural de Blu· l' e l5 de cada mês, o'
mensu, onde nasceu em t:egistro dos mesmos

17 de maio de 1923, do- combustIvels, na Secre.
mtciliado e residente nes· tària da Prefeitura Muni
te distrito em Rio Serro, cipal, que possue ques
sendo filho de Joß() E tfonários, ßp'ropriados pa.
berhard e de Berta' It· � este fim, 08 quais de .

•erhard.
.

verßo ser procurados
Ela, solteira, domesti peles interessados.

ca, brasHJetra,Dat.ural de jaraguâ, 12 de junho
Jeraguá, onde nasceu em de 194:!.

.Escrivão e

Oficial do Registro Civil

EDITA.L
de segunda' praça
O Doutor Tiago Ribeiro Pon·

tes, Juiz de Direito da Comar
ca de jaraguã, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei, etc,
Faz saber a todos que o pre

sente edital de segunda praça e

arrematação. com o prazo de
dez (10) dias virem ou dele co

nhecimento tiverem, que findo
esse prazo ha de ser arremata
do por quem rnais der t maior
lance oferecer, no dia 9 de ju
lho proximo vindouro, as 10
horas da manhã, em frente ás
portas do Edificio do Forum,' o
bem penhorado a Tomaz de
Gois, na ação executiva fiscal
que contra ele move a Fazenda
Municipal, a saber: -

L) - Um terreno.com a area
total de lS.00e metros quadra
dos. confrontando na frente com
um pícadão, e terras de Carlos
Utpadel, fundos com terras de
Augusto Behling, entre terras de
Augusto Behling e Marcos Ro
sa, avaliado em: •. 100$000.
cujo bem constante do luto de
penhora de folhas, dos autos da
referida ação executiva, será le
vado em segunda praça de has
ta p�blica de venda e arrerna

tação, com o abatimento legal
de vinte por cento, isto é, pelo
valor de 640$000 (seiscentos e

quarenta mil reis. Assim será o
referido bem arrematado por
quem mais der e maior lance
oferecer, no dia, hora e lugar a
cima mencionados, podendo o
mEsmo serexaminado por quem
interesse tiver, no lugar Estra-
d'a Morro do Jaraguá, onde se
acha localisado dito bem. E pa·
ra que chegue a noticia ao co
nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que se-

rá afixado no, lugar de costu·
me e publicado pela imprensa
local. .

Dado e passado nesta cidadl! de
Jaraguá, aos vinte e qu.atro diàs
do mez de junho de mil nove, ,

centos e quarenta e dois. Eu, ltii.
"

Ney franco, escrivão o subscre... :I
Vi·AsSinado) Tia<Yo Ribeiro Pon- �
tes - Juiz de "Direito". Está ;.�,'..

'

conforme o original, do que �fé. 1;;Jaraguá, 24 de junho de 1942 ,;.

O escrivão Ney franco.

ofeceçe a precos modicos

,Angelo Benetta
ENTREGA a DOMICILIO
FONE hl. 35

Rua Mal, Deodoro n. 1149

Proibição
Joaquim ferrazza. resi

dente em Re,torcida, vem
com a presente proibir a

passagem em suas proprie
dades, de transeuntes e

animais, não se respons3
bilisando pelo que possa
aconre�er aos transgres-
sores. 3x
Retorcida.,1.7-42,

Estoquesde- combustiveis
líquidos miueraie
EDITAL

, '--- ....

Falo com ex..

I FRACOS E ANÊMICOS! I periencia

'11 VINHO �;E�OTADO �
, o Sr, Altrerío Rib,�"8,

,

., S I L V E I R A • • proprletaeio da conhe-
- J1IIpHgIÚ CIIIII biIIIlui cida agencia. comercial,

T sincera e expontanea-
w osses

2 f Resfriados mente atesta:

I·
. «Com a maior sínce-

Fundada em 1921 Carta Patente No. 32 j. BronqUite. rídade C expontanea-
, Ir ElCroEulole mente venho venho a-

Resultapo do sorteio reallsado no dla 27 de Junho de 1942 ,I, COflvalescenças testar publicamente que
PLANO MAGNO.- mensalidade 5$000 VINHO CREOSOTADO o PEITORAL DE ANOl-

Numerações premiadas: t UM �ERADOR DE SAÚDE, CO PELOTENSE, é um
.otímo remedto pare td8-

v
N.os 10. premio 3'79 Um imovel 'no valer de .

._____ se, bronquites, resfrla.-
3.0 prêmio"'2sõ 100.:000$000 dos, etc. Falo com ex-

2.0 premio 842 Om lmovel no valorde r.,',,�'7;��r.'RT� A BILIS períencta em pessoa de

� 2 .. "",",<.wH � IL. li minha famiUa, que acha-
3.0 premi0.;,!!L 0:000..000

DO SEU FICADO 86 muita atacada de Ior-
4.0 premio 146 Um imovet no valor de te tosse, eonsequencta
3.6 premio28õ 10:000$000 'j,:m C;o"..omeIuea-E Saltará di de Influenza & que· com-

.

tam2Di""'''' Tutlo um só vidro ficou perlet-
�lNl fili'ado d....e__H. ��� 'tamente curada.' As peL8-

_na. "O ""tomalro. 1IJIl m..•k" bli.... _ ..
... & bilis n-ão corre 1i"......ent8,.. 80a8. que se . alUUarem
alimefttoo lião do .tt.erldOll • APoP" .

di Õ
�"r,l. Os li'a- lIIetnam o .. tomaeo, nBS· mesmas con, � eil
::"".vtn�ve-m a priaAo de ",entre. VocA OU onalogas de molestiaa
"",,� ,'-,e "batido • ""mo que enyen.,.,

""" •

n"_';", Tudo' ama1'1lfO e a "iila ti um podem recorrer com .ç._.

mlí��i�impl... ..-uutllO Bio toad, tian.ç,a."ao PEITORAl1 QE
ft e3!_i��. Nada h., tSOMO .. f.JIlO�.f AN G I C O PELOTENc,r=Pi:lab. CART1!RS para o I'igado, �

.:..:.,
tlcrYd. uma acção certa. Fazem eorre'r

pO· que 80' pódem tl'rbr "sliv�-€m""t••08e litro de bllÍII•• vO'!:ê l Ji) �

.ent"·... di.P<lsto para tudo. Não cau· melbore� resultados" co
�Jn t!amno ; lião suaves e contudo são
",,,,raTiihos"'I1arafa:oerabm.eorrer mo eu aca.bo de ter,
Ihrremeol te, Peça aa PilIul"" CAR-

I,'ZRS para o Figado. Não aeeeiw Pe otas - AlfrfJdo Ilti·
hnitaçõe$. p� 3$000 bas. .

Confirmo este atesta
'do Dr. E, L. Ferreira de
Araujo (Firma rec(lnhe.

. ci-dal.
.

,

Licença N. 511 de 26
de Março de 1906
. 'Deeposito gel"sl: La
borßtórÍO �.ait�r61 de An
iJco Peiotense - Pelo·
tas -,- RiQ:ß. do Sul
Vende·se em tod a 8

pat�. ,

CA IXA POSTAL R. 34
Rua Manoel L. <Je Andrade,l4'

TELEfONE n. 155

REPRESENTAÇÕES ,
,

DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDEsPACHOS
EMBARQUES

SÃO FRANC�SC0 DO SUL

CL\LCL\DOL
,

\
,

I
I

INDUSTRIA DE CtLÇADOS
GOSCH IRMÄOS S. A.

Jt:...R�GU.6. -;f.C\NTL:\ G:l\T/�\r�;Nt\

'.

'I

'
.._---,

G�ANDE EMPREZt\ AMERIC.ANOPOLIS

Séde em SÃO PAULO
Rua Senador Feijó n, 205

, 8.0 andar

Diretor . Prcprietario
Dr. Afonso de O. Santos

Agencia no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n.9

20. andar

1.0 Premio: 1.379

1.0 Premio: 7.841

1.0 Premio: 5.180

4.0 Premio: 9.146

5.0 Premio: 4.911

-

5.0 I)remio 01 f Imovel no valor de

3.0 premiO28õ 5:000$000
Centena 379 100'000 - Celltna 973 50$
Unidade I) isenção na mensalidade de julho

Ö sorteio do m�� de julho realizar'=se·á no dia 25

,-

C�EUIJU': UJUU· SANGUENOL
CONTEM

J
I

oito elementos tônicos.

Arseni'ilto; V3nadàto�
Fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBQO.,
,,:�!'

TONICO DOS MUSCULOS
.

08 Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que l"riam,Magros, Crianças
raqniticas, receberão a' to
�ificaçiio geral do orgl!_nis-

mo com o

Sanguenol
c. D.N.S.P. de n. 1992 1921

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIX IH 914
A sifilis ataca todo . o

organismo ,

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

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

individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um licôr,
Aprovado como auxiliar no.

tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P., sob o n.

s, 26, de 1916

ALUGA-'SE
Uma cssn fi rua 'Ma·

recbalDeodoro (fundos).
. Tratar com

Engenho Réu Ltds;'

Otlmo empre-
80 de capital

, VENDE.SE uma fabrica' de te
lhas francesas em pleno funcio_
namento, 'situada no municipio
de Tubarão. (A unica no sul do
Estado). o. motivo da venda
nio desagtádará ao compradOr

. Informações nesta redação.

O anjó protetor de seus filhos
éa

LoDlbripleira
- MiDaoCf)l'a

Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

Serve para qualquér idsde, conrorme
I. 2. 3 e 4.

Proteja a saúde de seus filhos e a 8ua

própria! Evitará muitas doençss e pou�a
dinheiro em remedio8. ..� -

i<

�G9Ilu�re)loje :JJ1e��o :JJ,� ,"I,.O.MBRIG�[-
RA MINANCÖRA'" par:: seu 'HlhlriÍ<)1 Er

cE' udl. ..p.:rôduto ctQ:{�,L4B.Oß.�tQRIOS '\ii.
NANCORA" -' Joinvlle �

" 1 n
< i''ií

�'�lKl '��l. :;:ilKlr�f::l!l.:f,f."1�·""lrAi'::I�nr:Ã"KJ'��_. �fb� �i;� �,.);.',1#.4z',,!k1 :ß-�rdtJ�. ��t.Q� .. L��l���"'��

..
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Quando junho chega é que mais se pensa, nas noites dos san

tOll too feStejados outr'ora. Fogueir.as, balões, confissõeß, csortt8» ...
hoie quasi qUe desapm'eceram de uso. Nlto se sente aquele éntu
siAtmo que enchia os interiores discretos, bem arranJados. onde
não faltava a nota tradicional. _

.

os sallies abrem-se hoje á lu:e- forte das. lampadas eletriC«B
que substituem os úntigos lampeões. de querosene. As «sortes» dá«
ca1'tas, dos nomes enrolados em pedacinhos de papel;' âe clarM
de oV(J, do espelho etc., não são mais: lembradas. Hoje tiram-Ile
«sortes. no fundo das taças de' champagne ou de vif.ho do R�.
E' mais elegante, tem mais ite. Até as emissoras pouco irra
diaram as marchinhas e canções em que apereciasn os santos de
junho! A evohtçào vae assim afogando {JS restos de tradição
qUf. chegaram até n6s. As il�tsões de- nossas mães confundem-se
com a pratica da vida de hoje. SantfJ Antonio - que faeia ca

samentos ; São Joao - que patrocinava batisados, - não Um
mais prestigio. Os casamentos modernas dispensam müaqres. Os
noivados de suaves mezuras, leque; eom contra-danças sôln ias,
foram substitu.idos por um golpe de "hlites-crique". .

. , -',

E nessas noites claras de junho dança-se o fsuing�te .e bebeNle
complicadas misturas ... em taças facetadas como- o carater âo«
bebedores...
A época é muito outra daquela em que 'vive1'am os no�sos an.

tepassados, - não achas, meu leitor t

Do Dep. de Pnbllcídade do E. C. Brasil

Dep. de futeból pites», pois estes nos ehe- .

, gn..,n.
Avißa o depllrtamonto N.o s,rá lima festa co-

supra aos a�!ld?res inte- mum � de amanha, poá o

grantes das �9uI�esJ' que progrFa ip; elaborl�o
amanhã não haver, freíno, minu.Fsam , sendo.e
posto que � campo foi 8,BO terá UUlar a recf,p'
cedido ao Esporte Com- çao dos visitantes, para as

binado da firma Orubba .. 9,30 ter inicio a grande
partida. Ao meio día.: ou

Departamento de atle- seja das LOhoras em dian
IHsmo te, haverá ehurrascada, co

rno bebidas e completo
.ç'Qa-se a disposição dos �"rvi� de bar. A tarde,

interessados, o regulamen no salão Buhr, reunir se
ta interno, para a inseri- ão todos para uma ani
Çã9, ';JÍa �ão de, atletís- m@d� partida dj!llgant&:,
mo, na sede socí.I. ao

que terä \i concurso de
cI�be, todas as segundas um eoníunto .musjqaJ de .

feiras .. CW:'sta do prog�a· grande fama. .A' noite te]
�a, a pra.hca de .gmastíca I remos a cdespedída», com
Iivre, atletismo leve, como

I as cerimonias de praxe.
lançamentos e saltos, as EME.
sim CORIO corridas de íun-:
do e meio fundo.

Díretôr �o Hospital 810 JOSé

\róltà
, vi.!l�

lDill a dfni a.
GiL VAZ.

ANIVERSARIOS
-

Operações (herlii�s, apenilict,
figado, útero, ovàrios, ete.)

Doenças
de seDho�as e creanças,

.

Partos.

Ainda o jogo
Aliança x Brasil

Solicitam nOB a publica-
A tesouraria chama a ção do seguinte: _

atenção dos snrs, socios, Aos diretores do Dep,
que estiverem atrazados de Publicidade do Esp.
com suas mensalidades, Club Brasil cumpre-me roo
para liql!.i�a las até o dia

gar seja esclarecido. em
15 do mes �m c��so, sob particular ou em publico,
pena dos diSPOSitiVOS d?B qual a suposta reclamação
Estatutos, com reíerencía.

ao arbitro da preliminar,
, I digo suposta, visto por

-

! parte
do capitão do qua-

dro «Aliançall nenhuma
STEIN� e GRUBSA, I !er si�o feita, ern_bora parafrente � frente, em, ISSO tivesse motivo, pois
eeneacíonat peleja sua conduta e diciplina

bem o demonstraram na
Finalmente amanhã será principal, como integrante.

travada no aprazível - gra- Acho ser um dever fazer
mado do Brasil, a espe- propazanda para seu clu
rada peteía de Iutebol, en- be, porém sem prejudicar
tre 8S esquadras represen ou. humilhar outros injus.
tativas do Esporte Com- tificadamente, e si o D. P.
binado Orubba e Esporte do E. C. Brasil tiver al
Clube Stein, de Joinville, guem a sua frehte que não
todos dois integrados por tenha tal competencia, es.
fUlJcionarios das firmas tau certo que encontrará
que lhes emprestam o no· outro em seu meio que ,8

J1Uivid�nte�ente. a pugna tenQha. t t
,. .. . U3n o as r�gras, es ou

�e alll�nhã e .lDdlelo pOSl' tão bem ou melhor ciente
tIvg,. de qu� o ��I?Qrte em do que quem diz s�r o
JaragAA'" está(ll�mqa,lldu. autor do publicado neste
8 �.i largos para 0ljornal de 21·6-42, pois si
reer:gwmltow, e ,cons�uen-I as conhecesse não teria
temen.e .e81� ,Aesp8rta�do procurado, protegidQ por
O ,interesse ,do publlc_o, seu arbitro, a prejudicar
p.o� nos quatro clintos da com o jogo bruto alguns
cl.dllde, em q�alqu�r ero de seus adversarios, se

dl.Qha:t, o assunto e .. a pe· gundo si o autor foi o

le]a de amanhã, l11ohvo mesmo que diz ser e o

porque espera-se .que· o mesmo ser dir.igido a mim .

gramado dos cauri-verdesll embora sabendo que nã� . . .,'

����:'�'""m"!.:::'��:·:��-I���P:�u��il��O��i��"!I�III-;�li pq�- I �i- --wie,'=E--S�h'AL;"'*'leta _asslstenCI2I... .

. vez o oficio que a seu II Hote,. enSdO .I, � �� ltI
,tolao nos f�l posSlvtll clube dirigi.. I

-.J .-:--.- .

-

li',obter. a escalaçao dos qUll I Quanto a conduta e jogo I 1 d" d
_

dros participantes, todavia' dos de�ais elementos mui- I
P a r a seu coo.. No C��tr.?.... a clda e, pro�lmo j�

a presença de Sp�Wl�'1 ia satisfez nosEO quadr-o, forto e socego
de lpaa�a::._emprezas de pnlb:.us ljl

Mahnke, Nunes, Bernmbuf embora derr.otado. por fêl I .

.

� 'ª�t�-Vlaçao para qualquer des-

IMaser:. etc., é
..
certa no eS'j ta de quatro dos melhores p r o c u r e hos.. tino dos Senhores V ia j G. n te s

quadrao da firma Orubba. elementos. J. L, C. I . . . �
. I I, • ') lI;

fazendo assim que -. a pe - �
I
pedar'le nes t e

I Conlorlo p�ra FAMlUAS e distintos CAVALHEIROS
leja tenha um cunho

.es-, T PENSA-O
..

pecial de sensacionalismo. ,
HO EL.. I � A N H O S QUENT�S E FRIOS

IIIA esquadr� da impor- Clu�e AlmOre' II Cosinba dI! primeira ordem rigoroso asseio e prontidão II
tante firma Stein de Join-I III

'f'

IIIvilla, já; é conbecida e es- CURITIBA - Rua Desembargador Westfalen n' 56 - Fotze, 2774 II
tímada pela. apu.ra�a .-tecni Desse Clube acabamos III HOTEL _ PENSÃO WESTFALEN - PROXIMO À RUA 15' OE NOVEM�RO 11,1ca f:. perfeita dlsclplma de de receber uma circn· "

I "
_ ,

que dispõe os se?s inte lar comunlcand��no!ôl EI. LI DirigidO pelo proprietario e �sposa: LeÔnardo RelDjak !II
grantes. De�te �l�do está pÓ8se da nova diretoria' U::/I ,_ ,

__

,
•__

'

�
em parte, Jushflcado .0 para o periodo social :::=.!5::Hiiijiõ==:li!!C:����������!!!!!!!!!.��.l!!!!!!)CIC

p�phan� inkresse dos de'1942 - 194� �����������_I�����.���,������������
to�cedores.
A nossa reportage� Pc,z'.

se ii campo par,a ouvir os

'palpites" e nama croda-,
Já �no Btfhr, €onseguimos
co�.her' .éita: cQue o que,
voces vão ver �ma.nhã, nós
viajar-mos pra lá dos cin
co, pois somos campeões
do cCentenario>, dizia o

Berninho. O Heinz, que'
fitava. ao lado.). retruca em

séguida : cVocês vão via
jar, mas ç contra uma "pe
drall. Desviando com a

atenção para os. assuntos
c�limrri08. d� festa de a

manhã; o Werner nãQ sa

conteve, exclamando: cQue
é duro . como pedra? o

c.hllrr�sco?-:....... Não pre
.cisavamos de outros c 1:,

Aviso da diretoria

Tratamento conservador
(kllÍ operação) das inflalDa-

ções dos ouvidos, prostata,
dos' orgãos internos

da lbulher, etc. Sigolf RauSrta fica Rau

Completaram anos dia 2 e 3 deste, respetivamen'
te, a graciosa senhorita IIca Rau, fino ornamento de
nossa. sociedade, e Sigolf Rau, quintanista do Instituto
«Bom Jesus», de Joinville e filhos do capitalista snr.

Reinoldo Rau.
Pelo transcurso de tão festivas datas, fOl'am os

dois aniversariantes muito cumprimentados pelos seus I

amigos e pessoas de relações da familia, aos quis
«Correio do Povo» junta tambem as suas mais efusi
vas felicitações.

Ulceras e varices.
I Doenç�s

tropic"is. Analises de urina.
_-

Consultas a qualqu
no ·aospital oü DO
rio: Resil. Hilario

- Completou dia 29 mais

I
Lourdes Gentil, para Curi·

um natalício a snré'. dona tibé!.
Paula Doubr&w,i Wille, , - Rc'gres;;ou do Rio de
digna espo.sa do sr. Huns' Janeiro .sta "fm<1n3 o sr.

Wille, e funcionarili d"Agen d,. Renatd Camara, diretor
da Postc,l da cidade. ,do Hospital «São José»,

- Fez anos dia 29 (.; I - EnCOnlYB-S�l 2m nos

menino Antonio Pt.\uro,

Il?a
cidede o Eur. D8.v�d

filho do sm, Ata,nagHdo Feri.'eirfl,. ft'presp·ntante
Nunes. ,pal'a (j U(tSéü Estado t' o
- Dia 30 fez ano!;'! a i Rio Granne do Sul, do

menim Lé,a Buch, filha do I «Guh-: �i8cal», . .impcrhm.
sr. Oswaldo Bnch. ,te pUDhcaçãc\ que se €-
- Tamb�m dia 30 ani-I' dita em S. Paulo, e traz

versariou o sm. Werner em SUtiS pagintlB todus
Weber, gerente da firma I OE; ums F' àeCl&Õf� do
Ernesto Ruecker, di: Hansa. GovermJ Federal,
- Dia 2 festejau mais

um n�taHcio a menina Jeda
Ma.ttos. �ilha �o Ca;;;!I, MiSSA DE REQUIEMLUlza-Jose Ant01;UO deMat

t?S, coletor 6"-tadoal dC:'sta Tevt; lügH r quinta lei.
cldt1t!e.

_ ra) na Egrlja paroquial,
- Faz anes amnnha, li mit>8ß d6 R,�quiem re

l) sr
..Carl?i:> HF.lrerill.uJn, sade. pE'b vig'Hric, Dadre

p�{}p�letaI'lO da Pharma' Alberto J8 c': b�, p�lo e
C18 CP.utt'h.L te;nc (;;.'8Ci�;�ÇG dr_; ve-
- Na proximf! quarta .IHH'sndo pRdrt; H€nrique

feira, di:! 8, defllH: mais Moeller, recf'utemente
um natalício do s_nr, AI- fa};:wido tm Tubarão.
berto .Maff�z�oJ.li, gertnt� O ato religí(J.so teve o
da TIpografia MaffezzollJ, comparecimentü de er�'
de H:msa. eido numeró de fieis '-'

pc�80as deGt�céH:h.B àü
nosse meio.�uem achou'l·

VIAJANTES

Regressou a vila dI" G::Js-
par, . a distinta smhorit3 fALECIMENTO
Iris fadeI, diretol'a �o. Verificou .se na segunda
gr�po e"CQ!ar "Honono f,'ira. ultima. nr vila d"
MlIandolP, local. Hansa, .0 falec,imento do

� Quinta-feira regres venerando snr, Guilhel'me
sam aos seus colegios, (j- Pieper.
pós as férias de junho, os Velho Goiano, um dos
estudantes Loreno Mar- primeiros che2'ados á pros
catto, João Luiz e José pera vila. de hoje, o,.sn�.
Neves. p3�a florianopp- Guilhe:me Piepe!, faIe (:!!:!
Hs; Marilia Crespo, Ma ;JOS setenta e oito anos de
�ia Leonor Nev6s e OnUza idade, dos quais a maior
Borges, para Blurnenau: parti-> foi dedicJda ao des
Juta Brt;ithallpt. fi Skgolf envolvimento do meio co

�ßu. p.ara ],o.inville; Else 10niíJf f)nd� se loclIlisou,
Rau, Wolditer e Rudolfo .para o trabalho anonimo
HI} J?W��l" ,e Maria de m:: E'fi"icnte .

Perdeu-se uma bomba 'Iniquelada de bi-cicleta,
entre ü traje to da rua

Rio- Branco a Av. Ge
tuBo- Vargil.s, ·no dia. 27
de jULlhv.Pede se aquem
achou entrega la nesta

redação.

Nácional
. , .. ( -'

Companhia Segurosde Vidade

Capital registrado 6000:000$000 IFundada em 1920

b." , ,),_. "
H

Informações com o· agente autorisado

iI�norato Tomelin
f I !!}�

I
t

LAVA"JDO SE COM O SABÃO

Virgem Especiäi iàa·(J@
de WETZEL Bt C.íA. jQINV\t.:I:E (Marca regíst;�da)
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