
Medidas restritivas:::;;;---�o" consumodegasolina
Falando 'á imprensa ca

rioca sobre as ultimas pro
videncias relativas ao ra

cionamento da gazolina, o

sr. Fleuri da Rocha vice

presidente do Conselho
Nacional do Petroleo, disse
que vínhamos recebendo
dois terços do combustivel
que importamos ellJ 1941.
E agora, chegou comuní
cação dos Estados Unidos
de que o suprimento de

gazolina seria reduzido a

menos de 50 % daquela
importação.
Acrescentou que entrou

em entendimentoS com to
dos os Ministerios e por
via telegrafica com os in
terventores e governadores
dos. Estados. afim de trans
mttir-lhes o texto da resc

lução para as províden
cias cabíveis, e solicitar

lhes, tambem, uma rela

ção dós carros de outras
autoridades além das men

clonadas, cu[a circulação
seja de extrema necessida ..

de e se enquadre dentro
das excecões a serem feitas
com a aprovação do Che
fe da Nação. Com referen
cia a exceções para carros

particulares, informou o sr,

Fleuri da Rocha que, para
quem o. uso do autorno
vel seja' uma necessidade
ha ainda o recurso dos
táxis.
Isto não quer. dizer, a

crescentou, que, diante de
ponderadas razões apre
sentadas, não examine o

Conselhosas exceções es'

peciais. Os interessados
deverão dirigir-se indivi
dualmente ou por interme
dio de suas associações de
classe 'i ao Conselho, que
só fará exceções em ca

sos especialissimos.
Quanto ao oleo utilizado

nas industrias, declarou

que o Conselho está em

entendimentos com a fe

deração Nacional das In
dustrias, no sentido de

que seja utilizada, de pre
ferencia em determinadas
indlJ6trias - tais como ê

de cimento, ceramica vidrq
e siderurgica.
Todos os que puderem

utilizar outro combustível
devem' faze lo em proveito
daquelas para as quais é
essencial o óleo "Diesel".
Informou, finalmente, o

sr. Fleuri da Rocha: Os
taxis tê'l1 atualmente. 70
litros de gazolina por se

mana. Com a revisão que
se 'vai proceder, certamen
'te esta quota será dimi
nuida. Da mesma forma se

procederá á revisão no que
toca aos veiculos de carga,
procurando o mais possí
vel não sacrifica los. Os
veículos infratores das me

didas que entrarão em vi

gor amanhã, serão apreen
didos.

Organisação de
um exercito pan

americano
Rio, 16 (A N.) - A pro

posito do lançamento da
ideia da formação de um

exercito pan americano pa
ra combater a quinta colu
na, feita no Brasil por in.
termedio de varios milita
res reformados, inclusive
o general Guedes da Fon
toura, este em entrevista
ao cO Globo- falando so

bre a iniciativa, declarou
que o exercito pan-amerí
cano incumbir se ia de ex

tinguir todos os focos do
nazi fascismo no continen

te, enquanto as nações a

liadas empenham-se na lu
ta armada. Acrescentou
que foi solicitado ao go
verno o assentimento para
a sua organisação.
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I nterventor Convocados os eesee-

Continuam, com regula 194",j2a. raguá, 14 de jUlh.O de ,'NEREU ßAM.OS vista.s de la. categoriaridade a chegar às mãos
de seu organisador, livros .E�mo. Snr. �r. JUIZ de das classes de 1919, 1910 e 1'11 " Mo..

e contribuições diversas, Direito, jaraguá. Seguiu quàrta feira, por bil·
.

d t b d la to·
Para que o enriquecimento Industria Cerealista Fac Isa os am em os e . ca eg ria

via aerea, para o Rio de
da Bibliotéca do Forum, ciolla Ltda., sucessora de j terventor l

P & C di d aneiro, o snr. In erventor
O M'

.

té d' O' , ra.
. -

d R tse processe com rapidez, ereira iasca, se Ia a F d I d N R 1111S erro a Ud, cunscnçoes e ecru a-
e era, r. ereu amos,... d

'- de t MTt dpermitindo a aquizição de em São Paulo e com filial
que na Capital da Republi IllICla� o.� convocaçao .e rnen o I I ar procer erem

obras novas sôbre as leis, nesta cidade vem, com
ca tratará de importantes re�ervistas, cha!ßou as fi ás chamadas dos .reservis

recentemente, promulgadas. prazer, entregar á V. Excia assuntos relativos a admi- lei ras d.o ex�rcl�o os da2�. tas incluídos nas classes
Esta semana há a assi a importancia de duzentos nistração do nosso Estado. categoria orlUndQ� �os t�- convocadas.

nalar, as contribuições dos mil réis (200$000) corres- S Exci foi acompanha r�s de guerra, COI�g10 n:J Resolveu ainda o Mi

srs. «Industrta Cerealista p_9ndente·d sua contribu� do de su:· exma. esposa,
fitar I escolas de , ínstrução nistro Eurico Gaspar Ou

Facciolla Ltda.», e «[ans çao p�ra que se tor�� be D. Beatriz Pederneiras Ra. militar e unidades quadros tra convocar os reservis

sen & Cia.> , que por in Ia realtda?e. � .magmftca e
"mos, e .de seu assistente para precn,c�iménto �e va tas de Ia. categoria, de

termédio des acatados srs. acer�ada tnl�lahva d� V. militar capitão Asteroide ..
gas em varias corpo.� �e contingentes de disponi-

Anton Zahler e C. Leopol Exc!a, relahva�en.te ,a or- Arante�. troI?a em todo o ten ítorío bilidade para o exército

do Mey, gerentes, remete r ganização da Bibliotéca do nacional. ativo, com destino á aI

ram 200 e1.50 milréis, res-I Forum de jaraguá.

OH-oeral
As classes.chamadas ao gumas unidades da la.

petivamente. , Sem mais, com respei � serviço ativo do ,exército Região Militar, de acôrdo
E' de assinalar, que, all tosas cumprimentos, subs são as de 1919;, 1920 e com a autorisação que lhe

séde da «I. C. Pacciolla», crevo-me 1921, isto é, daqueles que foi concedida pelo Decre-
de Pereira & Ciasca, é em AntonioZahler, gerente» Horla ßar�Oüna tenham 23, 22 e 21 anos to lei n.' 4.222, de 2 abril
S. Paulo, e, que, «[anssen �

de idade. de 1942.
& Cia.», são estabelecidos «[araguá, 14 de julho de Söbre o assunto, o Mi
nesta cidade. 1942. nistro da Guerra, Gene-
A remessa das impor- Exmo. Sr. Dr. juiz de Rio. - Com destino aos ral Eurico Gaspar Outra

tancias se fez acompanhar, Direito. jaraguá. Estados Unidos viajou do baixou as neceasárias ins,
das cartas abaixo trans- jANSSEN & Cis., desta mingo em avião da Pan truções.autorízandn ás Ciro
critas que, duma maneira praça, no intuito de cola- American, o general Horta
incisiva, bem dizem, da re borar na organização da Barbosa, presidente do

percussão que a <Biblio Bibliotéca do Forum de Conselho Nacional do Pe

té t d I j 'f Ii
...

t- ... troleo, acompanhado do
eca- vem en o : aragua, e IZ rrncia rva ae

IV. Excia. vem, por êste major Jobim Meireles,chefe,

CI meio f 'V E
. do seu gabinete, e tenente Rio. (A. N.) - O Oon A',e ro - I u bI ' o erecer a . xcia.

Marçal de Faria, ajudante Ih N" l d I. a quantía de cincoenta .

se o aciona e mpren.!I mil réis (50$000) que re
de ordens. sa aplico� a_ pen�lidade -de R I' O iNegro-presenta sua modésta mas 9 genera� Horta Barbosa advertencía a revista cRea· .

síncéra contribuição para a
var a conylte do governo ção Brasileira», que inse-

M 'fSem Calomelaaos-ESaltará"
efetivação do objeto já alu I norte·amerlcano est�dar os riu Dublicações com o fim . a ra

Cama Dispesto Para Jade d ido. I problemas . r�laelOnados de de.sscredifar. .

a <?rdem
DI!:;:,.�a;to!."!:o�=lit�·�lbfl: Sem mais, .com respei J com.o abasteCImento d.o T�r.celra da PentteI?Cla,.tra·
Soo a bilis não cQrr.. I;"remente... tos,OS cumpritnentos Brasil de produtos pe�rolt-, d.lCI.O�1e beneme.nta inS;
alimento. niio .J.o digeridO<! .. apodre- fer"s -

t t t t t"em. -o. g"•.,.. ,.."ham o ....tomav:o- lansseM 6{ Cia, _' dê v·
-

.

- I UIÇ ,s a cap, a .

Sobrevem a pl'laio de ""entre. VoeJ
"ente-se abatido .. eomo que enveft.. Leopoldo Mey, socia ge.
nado. Tudo é amal'lrO e a vida é ua

rente.nHtrtyrio.
U!'11,a ·sirnplM evacua. nãq tour.

a eausa. Nada b& eMIIO as famQsu
Pillalas CARTERS para o Figado,
para uma. acção eerta. Fazem cOrre!"

livremente esse litro de bilis. e vd
sßnte�se disposto para tudo. Não cal1"

"';;1:m camno; são suaveS" e contudo Ião
mara\"iJhosas p.ara. fazer a bilis eorrêP

livremente. r""" a. Pillulas CAR
TERS para o Fígado. Não aeeeit.
&nita�õe3. Preço 3$000

Biblioteca do Forum

Para estudar o pro
blerna do desemprego

Rio, 15 - O ministro
do Trabalho baixou uma

portaria nomoando uma
comissão para estudar o

problema do desemprego
resultante da paralisação
do transito de automuveis.
Essa portaria determina
airida ao diretor do Depar
tamento Estadual do Tra
balho de São Paulo e aos

delegados regionais dos
demais Estados a organí
sação de sub comissões
para colaborarem' na co

missão referida.Compra-se
Papel velho de qualquer es-

.

pecie.
Informações na «Tipografia

Avenida". Av.GetulioVargas, 350

Indenização para os

naufragos
Rio. - O L10yd Brasi

leiro iniciou o pagamento
das indenizações aos nau

fragos dos navios torpe
deados por submarinos do
"eixo». Mais de cem so
breviventes compareceram
para receber indenização.
Para os casos :de morte ()
seguro monta em cem con·

tos.

Puniçio de uma
revista

DESPERTE A BILIS
DO SEU flGADO

Tarifé\ telegrafita para
o Uruguai'

Ctmunica·nos o sr. A·
gente Postal Telegra�ico
que, em virtude de conve·

nio assimldo entre os go�
vernos brasileiro e Uru"
guaio, está em vigor des
de o dia lodo corrente,
o acordo de trafego mu·

tuo entre o Brasil e Uru
gua! para.'o intercambio
tekgrafico.
Tal acordo estabelece

a taxa de «Duzentos Reis.
por p:ilavras e mais a ta
xa fixa de 1$000 por te
I�g(ama até 50 paIa�ras
para os telegramas, desti ..
nados aquela Republica,
'bastando para isso que o

expedfLor indique a (Via
Nacional' nos' despachos
a transmitir.

Reorganisapo do
Funcionalismo

SANGUENOL �t�MENTo
\'\tOE1ROs 1

CONTEM

Arscniato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esg,otados, Anêmicos. Mães
que rriam,Magros, Crianças

.

raquiticas, receberão a to

nificação g,úal do organis�
me com o

Sanguenol

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos,,; Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALlSADÂ "

DR. SADALLA AMIN

::,':'_ J.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Munici'pal de Jaraguá

A VI S O
.......tro 1If":"iI Edital n: 1.374
�MJl' • �V Alberto t Demarehí e""
ái Artur Mueller, Escrivão e o. Cermets 'I'orínellí:
ficial fio Registro Civil do 1. Ele, solteiro, lavrador,
Distrito da COlllarra de jara- brasileiro, natural de Ja-

De conformidade com as de.. gná, E�tado dll Saata Catarí- raguä, onde nasceu em

termiDaçies do Cooselho NadGoal ;f!r���r que compareceram a de dezembro de 1915,
d P I .

t d"o da § no cartorio e�llindo es doeu- dOJpiciliado e restdeuteO e�ro eo, por 10 erllle I.. oe..
mentes exigidos pel. lei afim neste: distrito, em Rio'

Cl'etuI3 de Segurança PUblica, fjca de SII habilitarem para casar-se Serro,' sendo filho de
termiDantemeote proibido o tran.. ·

Edita I n: 1.369 A.n�onio pemarchi t) de
sito de automoveis particula� in..

, Amande.Staehlíu e Cla. �g:�� Stínghen Demar.

elutive de médicos, sob pena de a.. ra Bertoldi:. Ela, solteira, domsatt-
= d "1' Ele, solteiro, lavrador, b ll i

.

t 1 dpreens.o OI vaca os. . brasileIro natura! de São ca, ras e ra, na ura e

J
.

á IS d j Ih d� 1..... '" '. Jaraguá, onde nasceu em
.
; amgu". e u o ... ::7'9�. Pedro de Alcantara, on- 21 de novembro de 1921,

"' '... I . ,LEONIQAS HERBSTER de ,Dt.ulceu em � �e julho·domiciliada e residente•• J.

Prefeit. Muoicipal de ;1915, dor;nicidado. e neste cIistritoem Rio Ser.restdeute neste dtstríto
f Ih . Mem 'I'res Rios do Su.l.en- ro, �en�o I a de

.

ufa Vende-$.� afreguesado hotel,
'D'e''I'.U.O

'

�fttO.5' ''':oft.spa·c..··."",'.'''.-I ...
d' ti'Ih � ... AIr ed

'

Al
' formell. . em local excelente, 111,1,' linha� '

� UEt aacauv .

o . o Ue rr O .

Jftr!tguá, 15 de
.

julho P. União -S. Francisco. pon�o
I� I MES' DE JUNHO .

bereo StáeheUß.. 6 de Ca- 'de 1942 de refeições des srs, passager-
r . .

Dia 30. tai'ina Freíberger, fale. . E para
.

que chezue ao co- ros. PreÇQ raz�avel. Informa-
eíde hecí t'd t do. '. Ç�5 na gerencia desta folha.� 12 W W C· LdR' .. n ecnnen o e o os passei o. "

.f '';l. 8 - '. age & 18. t 8, -, equerem Ela, solteira, domelU. presente edital tlue será publi- _.....__.:.--'....------tral!t�fereneia. seu nome imposto carro particular ad
es, br8�ll�!ra, natural de �do-pelll im�ren�a local e elA I

• P. "'Ol�br''I-..a,Oquirido'de Wilhem W'eege - faça-se: 8 trsnsterencta
Jtirllgl:Í�, onde nasceu em, l�r�[:. e sera IIfixa-do durante

.

a �soticitada.
13 de Junho de 1919, do. Si alguem souber de impe-'. 4.�30 -- Artur Congrosst - Requer trallite·· mtclltadae residente Del. dim�R10 acuse-os para fins fe- Joaquim Ferrazza, resi-rencía Impost� seu carro lavoura para Jorge En- te distrito em Ttes Rlos gais,- .

.

...

dente em Retorcida, vemgenneun Sobrmho - Como requer.
..

" do Sul, sendo filha Iegt-: .

;Â.'l'tur .,!u.Uer com 8 presente proibir.2I RIß. MOLHA4.132 '- Adão �oroiDY. - Requer Ilcença pa- Uma de Eugenio Bertol-: ..

.Escrlvao �. '.' passagem eryl suas proprre- --...._....._---�-----�-----
.la executar 08 serviços eXigidos pelo Centro de di e de Vitorio MethedH Chclal do Reitl$tro eJVtI

dades, dr transeuntes e .--------------------.Sa.de- em seu_aç0f!gue - Como requer. Bertoldf.' animais, não se rtsponsa- HOTEL ,� JARAGUA' ,.,
f' MES DE J�LHO }ara'114, � de julho ·de s\ marn "" bilis3!!do pelo qne possaI

. Dia 1. ,H�42 I .....n� SOS qeA' acontecer 80S transgresso· Proprietario: ERrlNO REINHOLDT!
..4.�33 - Maria Rodrigues Oliveira - Requer:

•

Edital n: uno \ " ��o6.0 �� �6> rel\.· . I - COSINHA DE PRIMEI RA ORDEM _bal:X;,til Impol�o, &:!ara 2: lemestre, seu botequim á I Willy Saak e Ida Kla- .fI S'
. � I Retorcida, 1 ,- 7 - 4?

.

_
rua; Preso EpltsClo Pessôa. _. Como req1;ler.. ' bunde:· .

" "..

,·�4...t34 - �dolf() Sohn - Req."ue! ba,lxa impoJl-;, Ele, solteiro, layrador,; �, Completos serviços de restauranteio '�8 barbearIa sIta á rua CeI. Emll.lo C. Jourdan ,brasileiro naturaIde Blu.. r E D I T A L , PreftrUo PELOS SENHORES V I A J AN TE S- Como requer."
.

! m8oAu, o�dt:' nasceu emi
"

.

I BONS QUARTOS - PREÇOS RASOAVEIS,�,:t4.135 - Er,,!,ino Enke Reque.r baixa impostai Q de o'!!tpbro deJ915,do.

11M'POSTO SOBRE TA' .,:1 'Rua Mal Deodoro . 'Ise.. 06rmazem secos a, molha.do8 sito á rua Prell.; miciilado e residente ne,"!Epi.taCiIJ Pes8Ôa -- Co�o requer., i te Estado, em Malsaran.' BACOS E DERIVA·
�. 4.126 - Carlos tR� �. Requer U�eDçtl con-' ��:é�e�:k !iIJteO Mi::' DOS gtJf.�tsS AL.,DR. LUIZ ,DE SOUZAceItt�r g�linheiro e eer.cli' sua CflS& D.: 1;;6 á ro.8: Mundt. ( ADVOGADO "";BenJamIn CODstant ..,..., .Como reque.r.

. Ela., eolteira, dome!ti· '.
O d d ..

4128 NIcolau Kraßtzer Requer ahará ... e er em . o snr. Escrito·rl·'o _ Auen' I'da Getulio Vargas, J 60·,n·
--

lO '. :. -.. '. ca, nat digo bra8U�ira,', Coldor, torno' publico v.�e Habite-ie' sua casa D. 139.8Ita á rua Qtlu:�·. natural. :de Bhlmenau,;- M D d d F 814tIno ßoc�iuTa - Como requer, de acôrdo com _o onde nasceu-em -n ae� AVÓ! MÃE! fILHA! qu� no decorrer do pre· Residenda:' aI. eo oro a onseca,
.

comprODU880 alsinado..
. fev&l'eiro de 1919 do." . sente m�s de Julho, pro- I Telefone, 34L.•.d�9 ;-'" Comunid�da Evangelica Luteran�
-. mlclliada e re.ident� nel- Toda's devem tl,5ar cede-se nesta ColetorlB,1 -'� --

.Re�pe.r. b�.lxa, para 2. semestre, .1mpO'lto da' .C6· ; te díetrito em Ribeir!o I

F "d - d j J �Clt:.:::lI�CU::::tt:::%c.."t.Ç)f�:::».c::lIC:..=H:::ttx::;::IIk::::U=.='Clto!'Ba o: 62 SIta á rua José BontfaclO ,_ lodderlde·,.Grande ds
.

Luz lendo' I Sndafl·
a alrrec" açao o m-

i�
.

.

(JN$� ba lei q�e ampare 8 pte.tentiJâ� da requer.en-'·filha de Angu"o' Kla-I DIO- IJ. na aPoosst�auanCdiomas,��rees.fterreel1dtoe, :1:
•

Leopoldo Se.l"del �te. <> art. 9', do decreto,..)ei n: .0, 10IiIenta do Im- bu.nde e de }(ia Franz:"�
lipo�to predial o. templo.a de qualquer rUgiio, .na: Kh!.buDde. {Ou Regulador Vieira corrente exerClCIO. i

�
pa�te 4;�l!Ith:�ada 80 ?ulto, e portauto nii.o é (I CUQ .•Ia,rnguá, 13 d� julho úe: A mutller evitará dôres .

,
.•

Os contribUo in.. tes que i O
HANSAdo 6.f�.eDte, requ.erlmento. Depois de @ �e.e.,; 1942. I" ,-. i d f t E di

-

dq ué' /1, '�re(uo �.tlVtH: de\!�cup!ldo 11 OomuDldade,. Edital o:. 1.3il '.: I-Jivia 'as çóticas uterilla9 delxarem e � e uar, o ' xp.. çoes e. rqu�q!.n. o, pode.e .p;revalecer das vàutacen. Rodolfo Dáré e Ida Lh�' Emprqa.sc I:'om VlUltagem p3gamento no praso PLANTAS Oöriittidtt do art. 11 1iI0 referido decreto.lei. O .r. senberg:
I

para combater as imgula. mIa.rcado, 'êPadder'iiOAgf..a.Zte- frutíferas e ornamentaes para todo Brasil. JTe�19�61ro pala fazer oe lançamentos de outro.l Ele, .oUeiro, JaTladol': ricla�i�.:a:a:u:fn���a�eri6. o no m s e os o,
npredloe que por Tentura nllo 8e en9�adra na lsen· bralilUeJ.rQ nature.l � J.-' É calmante e regula- �:om a múJt,a d�. 2.o}'J I

.

Peçam catalogo!:! HUltru dos
O�Io 40 já citado d.ecreto.lei, �

,

raguá' on'd� nasceu em d d f - 'fmdo.. 1)
•.qua.l! _se.rao.lx�c::r:.ClCX.·>=*rc"::;�u:::tXc::;:,-C:::EI!::::n::::r�x:::a-:::::.:::xt:::xdJC.

.

Dia .(_
.

' 24 de' agoito de .1913. or essas unçoes
d- d4.131 ,_ Rudolfo Schulze Requer baIXll, para domlelllado e le8id�mte. Fluxo .. Sedatina I t:�t�tud�s a� certl oes. e

-

.

H O· t e I B e c k e r2: "mestre. impQsto 8ua 88pataria ..Ua á eltradl1 ne.te distrito em Rio pela sua comprovada' riia. 1 dlVlda para ter Jogar a -

,

Jtapoctí HIIUlfI, Z'1na sub urbana. ";;' CÓq:lO t;�qu,r.· .Molha leDdo filho de cta é muito receitada. Deve cobrança �xccu.tiv". Rua Cei. Emilio Jourdan Jaraguá do Sul ,
'_

4.136 _;_, E..,KeUermànn - Reque,r Uc,eaça piO., Antor;Q Daré e dê Ataria ler usada cOm confiança Coletoria da .. .Rendas Está situado n') melhor. ponto da cidade. 'Quasi �is.á ..tura extel'oa Mutt 'ca,a n: 59.7., sUa A ,rua Pre•..BQllam Dar6;, FlllxO - Sedatina Estaduais de Jaraguà,em vi� á Estação ferrll'8. Dispõe de ot!mas acomoda ..
'

�E:. "Pe'S8ôa ...... Como reQ�er. ", .' � t " ,Ela. aoltelr8� dome.... Encontra-se. em toda l de JuJho de 1942. -ções c: oferece o maximo conforto aos srs.. b.ospedes •.=> ,.
Dia 7, " ,( . .tiCfS, hfalUeifa, natural parte .

.

- --

Banhos quentes e frios., ..I 4.142 - José Ramo" Requer lie�Dç..a �atab... de Jaragu.i� onde na.cau, I,.it ON SP ß. 6'i. �e 1915 Jfe/eodoro Bortres HIGIENE -..= -. CONFORTO
,'. -

PREST'EZA'Ieeer-Ie eom aapataria á )�ua H�rtci�t� Luz! Han- i

em 6 de junho' de 1920;· , . 1

-

t:.'scrivão Linha .,de Ouibus á porta - .. � ,.

Preços raiöaveis. c8a,c_ Como requer. . '.r

"

d6micUiada e relidente
"

·1.1!ff!' t;!�f!lP"ro�prietaC!rioQ�:ctiartil.o."�AJ[!.b.,u.[;iS'C!I'I;J'�''''"13;'
"

JSecretaria de Prefeitura MU11idpal de Jaraguá,.i em lfau8randuba lendo ..
'

,de";Julho de t94�. �. i.lUha 4e A. Llelcnberg e: Palace Hotel't Rênato SanSjJ Secre�rio. , de ADa Llelenber,. \ ,

r2

,
-""_11 .011_

p•.I_.1-a .�� '.' : deJ���I.U.á, H d,e ,)ulho � de MA' RT INS J A R U OA I � Pau,lo ,H.e,r .r,.In..
·

...".",
'

.. "li'Ei:fj ....... ...
.

&auII5&&' ...--S"!" . 1 Edit�l n.: 1.372, !
r2 v., _ I!I" O Doutor Tiago Ribeiro. P�nteiJ� Juiz depirei· José Freiberger e,f,.Al Rua Barão do Rio Bra,nc9 n. 62 � Caixa Postal29· Rua 15 de Nov,�br.�.� Cl... t,,!·:da Comarca de. jaraga', �.stadq.4e Saata -CAta.,; vina FOdi,;. .; !';. ,r,f/os l1.uartos· fde. apartamentos, éom lIeua ni Blumenau - Santa Catariná EIrlna, �ratil, oa forma d� lei; "

.Ele, .aUelro, lavratÍor� corrente, quent,: e Iria ..
_

.

. brasUej�o" natural de Ja.. E!erador - Fr/gor/lieo ' Cpslnba de 1.. ordem C! Tiotas e vernizes ..�.. Materiao EI,

'Faço saber a todas que o ,presente· .ß.dlt�, raguá, ó!tfde na80eu '.·eIil� Salas de amostras para ns srs. vJaiantes til
I �de prlm�1ra praç., e.om 'o prazéJ' de trint. (3'()) di•••. 27 de julho de J 92.1, rdo-. .

.

_ b _.' l! para pinturas em lera iJvirem ou dele conhecimento tjve�em, . que .fIndo mlciIlâdo 'e'residente ne.. � Automovel na etaçao . .nr. _ lj;Je818 pra.o ha de ser a.rrem8�d�)por Quem. m�. :te di.tJ:lto, em T�e. Riol !
CU R I T I B A PARANA' BRASIL I= TIDtaS em bisa.s rldei'.e maior lance ofe.reeer, no Iproxlmo. dl�. 21. do Sul, sendo filho de ' .

.

.

.

lU! • lt"'1d� Julho., as 10 hOfal da manhã, () bem. psnhq.-. João Mathiaa Freiberger" Juota do Aliltame.oto MiUar de
. WI para artistas -

....rado a Reinoldo KQnell, na 8ção exe.,cutin. fiscal falecido e de Angelina '.

.

ir:I' tique lhe move neste Jalzo a FaZ.eDda do �.ta�.' Freiberger.
.

.

.

.

Jaraguá - -- C!�I:i�iJlW!lf:4iJl:itiOtiäJtliIiii:WI"titiP'Ja 8aber:
.

. _, Ela, solteira. domeiti .. i .

'..
'

. 1') - Um terreno aito neste MtlllIC�pt(], ã..�a. C8, brasileira, natural de: . Comunica.se ao� inter�ssaàos o seguinte: .- -

tr�da Rio do Serro. com ai conrrontaçQos de e <li-. Jaraguá, onde na8c'eu! ALISTAMENTO MILITAR: Têrmina 119 dia 30! .relto, contendo s area total de mais ou ·weno.·. em 20 de. no'Vembro: de' deste' rmês 'o prazo para b alistarnmto militar expon· POlDada Minancora18�. 361 metros quadrado!, �valiados em Z�OOO$. 1924. domjQtUadar'� fé·si. 'tane,b 'db!s' jovens nasj:jdoB tm '1923. Os que não fize.culo bem COllstante do auto da . penhora
.

� tlMto 'rdent.�· nesté dlâtr1tô' em rem nesse praso ficam sujeit::s ao alista', ento 8 revede aval1açäo de folhlilJ. d(l� iaqtQS da. telerida a· Fraoójsco de PauIs, sen lia � pagamento da respetiva multa.çAo executiva. será levado em primeira praçs de do lilha legitima :de Ja.. CERTifICADOS DE RESERVISTAS: Esta Junbasta. publica de venda e arrematação pelo· -,:a·· eob FocIi e de ROBaUs ta recebeu para entreaa aos -destjnat�rios e mediantelor total de 2:00G$,. (do18 contos de. re is).r AI'lm . .Fod!.
'. .

. .,' o, pagamento da Taxa Militar de 10$000 os seguintesserá {) referido bem arrsmatado PQt' quelll mlÜs, Jaraguõ, 14 de julho certificados; Jor_é Prim, Ahilio de Oliveira Cereal eder 6 maior lance oferecer, no. dia. hgra e lugar, de 1942.
..

I-iwrique fernandes Klack.
. "

racima mencionados, pG4endQ o mesmo ler eXil· i Editai n: 1.378 Talflbem estão a disposição dos reservistas os Iminado por qU6m interesse Uver á E8�ra.da. Rlo Carloa Gumz e Ama0·' oertificados de Waldevino Medeiros e Albert!) Roedeldo 'serro, néste mu.nlcípio. onde Be acha locaU.a�. da Lemke: que estão isentos da Taxa Militar.
.

I
do dito be�.

, Ele, 8olteiro" lavrador, PEDIDO DE COMPARECIMENTO. A Junta, E para qllfa chegue a noticia. aO' conheci, brasileiro, natural de Ja·'. pede o comparecimento nesta repartiçio, çorn possivelme=nto de to.dol, mandet passar o presente edital fagná, onde na8Ceu. em urgencia, dos aeguintes cidadaos: AneeJo Muraril,qU.f> Berá. afixado no lugar de costume e pubUCf� 5 de janeiro d� 1911., do .. · Antonio Matiei, A I y i.n Glatz, Alfredo Germanodo. pela imprensa local. Dado, e pastlal'ia ne.t.1.i CI· miciliado e reaJidente ne.· ·Mudstoçk� Jo�o Leskowiez, Caotano Ribeiro, Carldade de Jaraguá, aI}' vinte d18r!! do m�z de Junho te distrito] em Jaraguá Rudolf Mielke, Hugo Ham�eD, Os:ar Barsch, Florianode mit uuveCttntU$ e quarentll\ e dois. Nt'Y Fral.lco,' Alto, .ando filho. legiti· Reicher!., [,.audelino Demaceno, Floriano P'ellens., Ro.8ecrivflo o lIubscreTf. (auinado) TIago. Ribeiro mo. Germano Gumz e de herto Hass, Jod Ptt!bani, Rudolfo Hafem_nn, MaxPontes - 'Jutz de Direito. EstA conformei (), origi ; ROia Gumz.' QUQst, Albano José Virh:oso.
ginsl, d� que dou lé. ; Ela, .oUeira .. domeati.. REQUERIMENTOS DESPACHADOS. ErviaoJa raguá, 2.0 de junho de 1942

; Oll. bratdleira, natural de Steillut:, Indeferido por não falar o vernaculo.O elcdvA(} ; BlUIll.eoHU., onde nasceu' D, Eurico Frederico .Henrique Vasrl, F.rnestoNey Franco
, ! em' 15 de novembro de Siewert, Demetrio feliciar.o da Silva. Ous�avQ Bruch,

....jj�-----------------
.

192t, dQmicUtada e reli· FraD�isço Modr.OC�. -Qswa.ldo Opmz" Fioravante Oio
"'1I7aIA--'__ Mazu.....bea; dente ne.Ce dil'l'itQ; em VIReiai .

.• yy �V .. '., ".
... .__ - Jaraguá Alto., .endo fi- Inde:ferido' por nada constar.

IIedieo . �a lerltlma de
.

EalUo
.

Dl Hc��ique Horllbure. frederico Kuerber, JO!iC.

.

J.;emke e. 'e C.�oUn. f1sc·her, ElllJho Herm.ann.1 Cul S.o.bu!.nkt. In.dcf�rJdo '

Ildt orio e ifesidtn�ia: -- Ru. l{llft:�b:a.1 .DtotlQro Lelllkt. P�lf .nio talar.rn o vemlt:.ulo. '..
__ ._

... '::.:..:�::��'t� ... _'
...

..;......;.;....
"

..
- .... -

,Juq.át l' .Cl� "pU. ;'; - J.,U!iJ, '13 dt:i\Jlhti'd. l.!tC"····�',: )�,

Ateu �� chamados � qualquer .flQ.F.a (Jo tUa !lU <fá n.o,rte: de 19-42.. . . Artur Müller, xb'. ��. Â..-Mc:" .

Hotel á venda

Compramos de diver�as qualidaeJes
I

. .

'. v, I' rr

Trator com a
SOC. IGUASSU' LTDA.

JARAOUÀ

E' Cl pomada td<ea

CU�A rODAS AS
F E R I DAS, tanto
humllnas como de
animais.

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

Dna. Carolina Palhart�s� Ije Joinvillp, curou c:>m
UMA SÖ LATINHA, llma FERIDA DE 9 ANOS �
Têm havido centenas de curas semelhantes ! .1 1
Adotada em muitos hospitaf':s,' casal! <te satlje e

ç)inicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancors!\' nunca existiu a não ser em' suas
latinhas origináis com o emblema simb6lico acima.
Rfcus�m itnitlções ! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha o�.iginal.
REPÁREM BEM AO COMPR.AR!

NUNCA EXISTiU
IGUAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

esptcialid:ades 'em bancoseseolares.
'

-

, I·'
"

,

RiO ßra�ço, '964 Jara&,�á
1 �. �

Dr. H:·ß'Nl'�D·'r'C'IA.RA
Y í

� 1 ' ", �
I 1"
I" � ,( , )o �

•

�

I
Diretor do Hospita;l' São José

IJ!
...__. • • � to '> '

•

'de vol�� , d� ,vi9-Dl 1l8a&IU�'

,:miu· , a� ,clilt_ea.: '

, .

���"��>ii""-):�-_'';� i,-- :'I �,�{--]1 'OJ,�' .;l,l\ ·l'.o·�.".,r�.I:):, )�'.� l'_ I
"':'_ H'� 4'''_ _

•

•

Operaç��s (bernias, a,p�nd_t;e, ,

,

, figado, _ '·utero,· oY::arlos,� ete.)
,

",,<'\ ,tl,
D

'.I ".. ,"','-;" .,

:ä�·,se�hair:�r:���Il�S.. "

"

-

'�l'
!

.arto�e. O!
',�" L'

1'r�ta.�nto,i

&Sm

,..,.

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

Ru'. Com. Araujo n. 176 '_ CtJRITtBA � Paraná
Bs:ti'ö em pleno - íuncíenamento 3S aulas. ,�e
sdmtssão á I a. serie do CufSO. Fundamental

Nos' mezes de Dezembro e Jal1e-ito Set aulas deste, '

curso são ORA'l'UITÄS. t

lacul4a4e de COlDeteia 40 -'ara�í

Cure seus m,les e. pöqpe seu bomdinheíro .

<d comprando fia

,l'arlUaci... ,Nova
,

I

de ROBERTO M. HORST • �1 ,''(ESCOLA REM!NOTON)
Flscalisada pelo Governo federal

CURSOS: Propedeutico, Pedto êOJlíador e Au-

Jaraguä xiliar de comércio, - Irrternatt» e.Externato.
. .

_-
. -:. '.. � '.... ..... ( .

�
t::

a' que dispõe' de mäior sortimento na praça e oíerêce
seus artigos á preçös varrfaiosos.

Rua Marec.hal Deodoro, 30

�

..

�

'.., ,_, 1'" ,: !I f.

� i.
"

.:Consultas ,a qua!q�e�" .. hora
,no,Hospital; ou' .nó

.

�on�tJlt_, ... ::
'rio: Resid. .Hilario ;Piazera.

_", r -:-
..

,

. !"

•

.

',CarlC-s : ,Hoepeke. S��.:·.i.!:-·>':�, : ..
,ll· .: '" Matriz,:' FLORIAN�PO��S .� .

' . .._ ..�:.; "J�-" P.
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(Do Dep, de Publicidade do E, C, Brasil)

Departamento de dentes detalhes, de pro
f'uteb61 funda emoção para a

·U meu compadre Anqcleto fez anos. Fui encontra-lo e

alma do excurstonísta.! abraça-lo hontem, ali ao lado da Estação, quasi á hora do -ez-

C
' pressa •.

ampeies estaduais el que se concentra muito
.

- Vim até aqui a pé, - foi logo ele me dizendo.

. JarlluA pequena ant� 81 for-·
.

- or«: e o que ha nisso demais ?,. Vê-se agora nas ruas

j.
ças 1nlondtryelS da na-

mnito mazs pedestres. E' muito melhor andar... a pé.
a E C Braeil não tem tureza creedor d t

- Conforme... Tem os seus conformes...
•
.. .

" a e 8n-
_

- Qual nada 1 - atalhei. Andar a pé eslá para a esta-
: e desculdado de apra· 1 ta magnltude. .

çao, para estas manhãs brancas de geada,
sentar ao público Iocal 1 . '. o trem. apitou. na CU1'va e logo depois entrou na gm·e.

bb�la8 esquadras de fute- f Ao Dep • de Pub. do )l;!ovin_lento. Uns que chegam, outroe que partem. Dois ou tres

,
cidadães atravessam a rua, saboreando as <ultimas. de ,A No-

°ÂmSnhä Oli adêtoe do
E. C. Bradl licia s ,

_ Que dizes a um cafésinho ali no Procopio Y - eonvi.
boníto esporte terão 0- Sob o titulo insignifica- dou o Anacleto,

.

portunidade de apreciar .tivo de «Caiu na rêde>,
J

4cedi com 1tm sorriso e fômos ao cafesinho. Alg�,mas
.
�8ri08 campeões.: os na ultima edição deste se

mesas Já ocupados, Sentamo-nos bem ao [uruio, Dois amigos de

qusts vêm Integrando o manario, quiz o supracita- Anacleto vieram aprooeitar a vez. A pequena serviu o cate,

Combinado Ftumínense do Dep, justificaI: seu no
. Travou::_e; ���:faa,:� �:1'�: ,mesa indagou:

de' São Francisco. entre ticíario em edição de 21. ' Ni?tgue'Tn sabia. O racionamento de gazolina... Já havia

eles veremos o famoso 6., alegando que julgou sido proroqado o praso, mas tambem ninguem sabia.; Afinal,
Pedro Lemos. Marons, ser o capitão quem Iez atirei pam gelar a curiosidade ambiente :

,
_ Ha quantos g1'áos estivemos hoje, abaixo de zero ?

, os quaís já dlsputaram a. <suposta reclamação>, _ Fez frio hoje! - aparteou alg1tem de uma mesa pro-
I O esmpeouato Braaüeíro I

VIstO só eo capitão com- xima.
.

de Futeból. Outros como petir reclamar atos do càr-
- Uma tempemtura abaixo de ze1·o!, .. - sentenciou. um âos

Raul e Elc�nd8 são J'á bitro. Todavia, esqueceu amigos de Anacleto.
.

h-E' prOVáveL.nossos coa ecldos, poie se que, no mesmo dia, O Anacieto acheqou. a gola do casaco e encolheu-se, como

participaram de varias varies elementos de sua Sé estivesse ábaixo de Zé1'O. E via, lâ tm casa, Dona Balbina.;
pelejai aqui. squlpe principal, adverti SUá ilustre esposa, lambern abaixo âe Zé1'O I

O E. C. Bt8liH por OU- ram, e isto por muitas ve:
- Um horror ! - disse ele, Não ha tempera qtte ature.

tro lado, apreaentar se á zes, o arbitro do S. O.
E dizer-se que tenho äe andar, andar muito, todos os dias ...

Cruaou a8 pernas, E depois de pagar o cafe, exlncmaruio
com nOVfi ccntltuíção, Bandeirantes, quando cer- da algibeira um centenario âuouioso s .

sendo que a línha medla taménte que nem todos - E gastar âuas solas de sapatos p01 mês 1 ...

e o ataque sofreram al- esses elementos poderiam
GIL YAZ,

teraçõ es. Amaury G no- ter sido capitães.
vo centro médio será Respondendo 8 solícita-
por certo ti atração IDIi· ção, si goso de autorlda
xíma na equi'pfi dos au- de para chamar de incom
ri·V01 dt>il. Nada tod6\'ia pE:tente a' dil't'ção daqul'le
podemos adiantar quan Dep., cumpre-me explicar
t.o a constituiç lio dos que, caso assim '8 tivesse
quadros. I procedido, teriB gos�do da
O grande préHo de mesma autoridade a da

amanhã terá inicio aS.15 quele Departamf'nto, em
boras. CI atenção os' �aDitães de
Certos estamos que o clubes alheios.
público j8fBgUiHDse não Ciente de que a Direto-
deixtirt d� apoi8f com ria é li responsavel por

PREfEITURA MUNICI- sua presença 013 valoro- toda e qualquer expedição
PAL De: JARAOUA' SOB defenßores locais. do mesmo Dep, segundo

Pl
•

2
foi publicado, lamento em

II
. VISO n. D epartam enio Re- a mesma não tel' ct::nsurLl-

creativo do li reportagem ào dia

I Tücl.8fll cU) pef,80&S que Um'"
.

d 2l 6 42
'

, .. sequencIe e suo '

"

pOlS provou não
pOBlSliuem qat-.\lquer es· cessü§ teem marcado {I twbaHl3r ptb grandeza e
toql1!.: de [{fi zr lina é co- E. C. Brasil em sua gk prosper idade des esportes

I municai' b qu;.aUctäae rã riófm carreira D�l cená- em nossa- krra c sim veio
Pref<?ituiP, n('� dL.'R 1.' e -

t'
. .

- no €8pOr wo e sncjeI do provocar mimlzades nu
15 de cfld�"_ mês. nO!?SI;\ terra, graças au meio disoortívo.
Oiltl'osirn, ni!:igurm pc- eskrçu, tenaciclade \) en Manifestotl-st>, o Dep.,

derA re!i�'ar gazoHna do tusi::.smo de urnR plcíáde I ignorar qutm é J. O. C.
.Prefiram estas mar�as estQque, ar:m E\Stcl.l' mu- de 'jovens. Nada pOISIlOS embora eSteja ciente. Em

uidO do respí3ctivo caro é mais grato. do que virtude disto declaro ser

!,'.K.'.
de café, que são de tãoA�le !·8.fCi�nan.hmt,o. t aounei/H" urno ou outra João Lucia ela Costa,

,
ótima qualidade.

GE Ul calOres Í1€S as vitória de um clepartü- Preso do E. C. Aliança. - Tambem çiia 13 viu -- A serviço de sua

determinações, serão a· mento colega., passar meis um natalicio profiS�2o, tambfm estp.ve
plicadas rigorosas me- Enquanto a maioria i o sr. Pro�ODio Pertira Li-I entre nós o dr. Paulo Me-

l/,i'"A."
.

'.
Comércioe Jndústria ddOidac�� <;,úrn ßtapreensão dos jll.raguaeses se con i Aviso rn�), propríe'tario do -Bar, deires, advogado residente

;
hßtAO eR oque e o tenta em admirar de .. . Catarinense:.. I e 11 Joinville.

G,.ermano S.)tein S/A não r.ornecimento do já longe a maravilhosa ser-
A
..
diretoria. da cSoc.le- -:- Dia 1.6 co.mpletou Seguiu para S. Paulo,

. refendo cartAo de fllCio' ra do Jaraguá, com seu's dad_ RecreatIva CruzeHo
i( • �_ __ ., t .J','. " , fi' �. namento do Sub tem o pr�ze d

mais um �n�versarlO a sra. onde terã curta demora, o
i �"'_: ,_� �.......

__. morros, Pelado, Central I
.

,

ii r. e d�)f1a Crlstma Ma! eatto, sr. Reinoldo Rau, que �ia--
•••_,._,,__1I!l_�'-!t_!L"•••••••••••••••- Jaraguá, 16 de julho de e outros, dois grupos de I evar aG.,C?nheClment� dos dIgna esp�sa do

_

sr. João ja em companhia de sua
1942 esportistas I:lob o patro. I

seus dl:;t1nt?s aSSOCiados Mareatto, mdust�lal. gentil filha, senhorita Ilca
Leollidas Herbster cinio e feliz iniciativa

e do p�b!lco em ger;"'I, - T,lmbem dia. 16 fez Rau.Ten. Prefeito Municipal do Departamento Recrea. que. o predlo de sua sede anos o nosso amIgo snr.

_-'-__-"-�_' ..!!:..
I tivo ido E. C. Brasil, di. �OCl�1 lá set IIcha em;cons· Eurico Doubrawa,. digno - De sua viagem .á re-

ALUGA _ SE' ,rigiram-l!Ie
Babado e ·do· r�çao ;m erreno S}h:8�O tesoureiro da Agencia Pos: glao' serr�na, regressou

mingo respetivsmente 80
n" Estr ...da Bonplant, dls- tal Telegrafica desta cidad.e'lquarta f.eira o snr

...
walde'''

Morro Pela.do. VoJtar�m lando trezentos metros jo - Ainda dia 16, :miver m'ü Orubba) 'ativo gerente
Uma CBsa 8 rua Ma- 08 bravos esportistas lo, quadro urbano. Para lev3r sariou o pastor Ricardo' da 'importante firma jara-'

I recbalDeodoro (fundos).
'

cais, entusiasmados com � !->?m termo � obr:- agora Hass, residente em Pedras guaense, fkrnardo Grubb�.
o que lhes proporcionou

lßlcl.lda, a �Ir��ona pe�e Brancas.'
.
o passeio.

o valoroso auxilIO e ap�lo - Dia 17 f�sfejou a

Näo se _cansa a vista
de todos os seus aSSOCla- passagem de mais um na

'. �. . em admirar lá do alto,' dos. telido a snra. dona Herta
---_..._-".........--------

o e.spetaculo ,maravilho. Hafls8. 1� 7-194�. . Mazureehen, virtuosa es-

so de intl'8duzlvel 'beie.. .

Pela duetori:t ; Carlos posa do sr. dr. Waldamiro
8a, � cidad'e de Uaraguá Zlmermann Mazurechen, abalisado cli-

..., ,espelhaudo-se entre o atenção I 'LAvradores nico com cCasa de Saude»,
I ;-majêstoso'pedil dss mon-

.
-

II nesta cidade,

tsphas, com as mais ;di. Em Jaraguá'Oaribâldi estão - faz anos hoj� a me-

verBSS tonalidades, de!-I á venda dois excelentes nina Terfzinha,. dileta filha

.

de o verde dOi bos que! terrenos para quae�quer do sr. José Peten;.
. que matizam BS mesmas culturas, possuiudo boa Deflue amanhã o ani
ao azul turco de um agu:a, pastos etc.. com a

--------------------.....--

. _.
. céu. iam nuvens..' area total de mais ou me- Ser' a''�t "I/-a'

.

.

![ R���Eif't-WU- Pt>.r· �eQPs Qil ladQs .•e' no� 200 morgos,' ,

.

.

....r
.
r

. �T�CIDO d_elive.nd. li \um panorama :Ma�is informações nesta
AI"ga�se OU' iII'oompra-se uma serrara-a.,�I ��91SqsC\t �qie-oteom seus surpreeu- redação. ,. ...

�!�
�. ' •. ' -'. � Informações na gefJ:ncia desta folha.

IESPORTEAssembléa Geral Extraordinaria
.

-

Convido os snsr. socios para a Assembléa Gera! Extraor-'

I
dinaria. á realisar-se em 20 de julho proxil:no, ás 20 horas na sé-

pt socIal.
ASS U N TOS

1:) Autorização para a compra de um terreno para a nova

praça de desportos,
. 2:) Diversos

.'

, Não havendo numero légal, se procederá com qualquer
twrnerq. de $ocios prell.elltes" 'i' �

.. _ _ . .;-. ..
J ()e1'aldo A. Ma'l'qua"dt, t: SecretllTÍü r
OLEOS - CtRAS - CRINAS - PELES �
- POAIA-FIBRAS -MAMONA-PAINAS lCompra·se á vista, qualqu;:r quantidade

fOfertas e amostras p:lfa:
HANS PISK, Caixil Postal, .294;1,-RiD de Jan·t;iro ..
-

� II�... [[]�

lUJ lfíllRl
"""'"

�[]Fn1

CAIXJ\ POSTI\L-l10-
, JOINVILLE STA. CATARINA

"

/Desapareceuno dia 26 de junho, do
I pasto de minha proprle-
dade, uma egua rosilha
com a marca «111 no quei.
XO. Peço a quem souber
do paradeiro. avisar ao sr.

I Rcbf'rto Mielke, que será
gr atificado.

! José Justino Rosa,
Bananal.

prateleiras proprias, quasi
tod3S envidraçadas,

A "Ca!>a Real" apreSEn·
tfl um bom estoque de
generas alimentícios, lou
ças e vidros, consert'as de
diversas marcas, .cm bons
finos, artigos para presen·
tes ftC.
Renovamos 20 Sr. José

Albus, seu proprietario, os
votos de prosperidades que
já lhe foram apiesentados
pelo nosso diretor.:

Trfttar com

Engenho Rau LUa.

Este aluno babilitou·se em escrituração mercanfil'
calculos comerciais, portugues pr..tico, direito comérciaL
corres.p<mdencia, em sua casa com 4 tvroll

. especialiàado�'
9ue �lsp�n8am o professor por ser de, umà- facilidade
Jamals vlsta. A verdade seja dita: sou professor na mais'
de 20 anos, mas nunca vi isto. é verdadeiramente fomiida-

.

veJ! Peça prospeto, com toda confiança. ao Prof. Jean
Brando, R. Costa Jr. n. 194, Caixa Postlrl 1376. São·'Paulo.
esçola devidamente registrada. por quem" d� 'direitp' iOb'.
n. 548 �m 1918. habilitou já uma geraç�o 4e

.

alunlis e tb�
dos estão trabalhando- Junte envelopp' 'selado�coni se� en-'

dereço _bem c�aro, Os p'reços são mot1i!=os e em péqu�lia�
prestaçoes Nao perder. nem tempo nem dinheirol Sé'
habilitará em 4 a õ meses tendo direito. no fjm do cursá
a um Certllicado de competencia COIR" quêl, de conformi:
dade com a lei be.rn clara, poderá comprovar a. sua alta
habilitação:

. . .. .

'.. . l " .'J ,

CaRmiras
Se as
Bés
Li.
Ternos feitos

Ph.EÇOS BARATOS!I
-

EXIJAM O SABÃO

Virg m

Esporfes Social
Inltantaneo

I versaria da menina Eleo
nora, filha do tt3sa I Oerty
Max Meldola, gerente d�

Em data de 12 trans· agencia do Banco cinco ••
correu o aniversario do - Ta��bern amanhã de ....

nosso colega ;major Pedro flue' a data natalícia da sra.

Augusto Carnairo da Ou' dona Paula Cidral Lima,
oha, operoso diret(;r ge' esposa do snr. Procopio
r�l1te do vespmtino «Dia-, Pereira .Lirn�. ,

no da Tarde:>, de Floria- - DHi 20 completara
napolis. Figur3 de desta.

I mais um aniversario El sra.

cada relevo na sociedade dona Irmél Funcke, esposa
da Capital. pela inteiresa do sm. Roberlll:- Funcke
do seu ei'lfater, Vêm de aI' Filho.
guns anos ß esta parte de '.

dicando-se tambem ás li
I VIAJANTES

deiS da imprensa, _onde, Encontra se entre nós,
PE os seLl', elevados dotes

. _ I
• v···

dr> €5p:r't
.

t
enl �.elVlço plotlsswnal, O

v � 1,0, conqms ou
snr. dr. Ourival de Carva'

tambsí.11 bO'l e I"al

cama-Ilh
.'

- h .. r 'd

.

t
rad?gem. o, eng.·n eu o . eSI en e

o,, qUI' fO-lnul
ja Eiit. <,da de Ferro Pa-

" J' "Imos ao S. (�t
.

dl'-':n!o coleg� . I
rana anta �a <Jrma, Cl,m

Du a as nossé.ls'd M f
mélis sinceras felici!flções,! se '6 f.E_mt �a ra.

t- s eve es a semana

em Jaraguá a snrn. Nair
C.irJ1eiro, coletora federal
em Hansa.

ANIVERSARIOS
Major' Pedm Cunha

feZ anos di3 13 o 512-

nhor Robe' to M9rqu.ardt,
dentista nC'lta cidade. I

- Quinta�feira rerres-'
sou a florianopolis, o rev.

padre fidelis Tomelin.· da
paroquia S. S. Trindade. .

- Seguiu hontem para
a capital paranaense. o sr.:
Mario Tavare.s da Cunha
Mello.· digno tabelião da
Comarca, que se fe� a·'
comp8nh�r de sua exma.:

esposa, d0f13 Diva Sabino
Tavares .

CLUBB' BRASil,

'O,;Tonico capilar por ex-celencia.
Destina·se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des

troi a caspl, por mais rebelde que seja. E um

.reme.dio soberano contr.. toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.
Em todas as FarmaCias, Drogarias e Perfumarias
Produtos do LABORATORlOS MINANCORA

Joinville.
_. f

pi;- r-ã_ EE.A

ecial idad

iiiTW'FrrAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


