
o Presidente da Re governo, em regiões que
publica assinou decreto disponham de q:uédas
deterrninando que a U d'agua aproveitaveis pa
nião. por intermedio do ra a produção de ener

Ministerio da Agricultu- gia· elétrica destinada aos
ra e em colaboração com serviços publicos e á
os Estados, promoverá a formação, por iniciativa

criação de nucleos colo, privada ou do governo

I R d .

. . . . -
.. e ator João Crespo

I'!lals a�ro.tndustnal: des dl!m. pa�q,ue Jn�j�str�d '" ..' . . . ,.

tinados a fomentar a pra
- que exrgira a utilisação Oficinas (' edifício proprios Assinaluras : Anual 20$000 Rua Marechal DEodoro, 392

tica. nacionalista da in- das materiss prirnas pro- ======,_"",.,._"""_,.====,..""-"",_",.,_.",__
""_=�_.""======,===�========,,,,,,,,,�==

__,..._..,._....... �__

���rtri;a::r:co:t:bfly�!�e �:�� �rn;��:ão�c�eeb�ri� ��_��_-::_��!!'.��- ,::_ �!����, 25 de Julho de 1942

da familia rural median- animal e o mercado con

te a proporção do arn- surnidor para essas ma UIDa obra
biente favoravel ao de terias prirnas, quando
senvolvimento e apertei conservadas "in natura" essencialmente preciosa
çoarnento das suas apti- como o') produtos in'

dões para o combate ao dustrialisados delas re

desnível economico. A sultantes

criação desses núcleos
será independente da
criação dos nucleos co

loniais agrícolas e gran- Eepeciattdadee 'alimen»

[as modelo,
Os nucIeos agro- in

dustriais serão criados ----------

por decreto executivo do

Dtretor-proprietartc. HONORATO TOMELIN Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontes

Semestre 12$000

s. Catarina .... N. 1.114_'"

F

IModificações na alta administraçio 'do País

o sr, Presidente da Re sr. Presidente da Republi- I sidencia da Republica, rea

publica assinou, sabado, ca nomeou: - 'para exer- lizou-se sabado, dia 1'8, no

os- seguintes decretos de cer, cumulativamente, a Rio de Janeiro, . a pósse
Nestes ternpos tão incertos em que as surpre- exoneração, a pedido: - pasta da justiça, dr Ale do major Antonio J. Coe

sas não despertam já aquele nervosismo que abria do cargo de Ministro da xandre Marcondes Filho, lho des Reis, nas elevadas
elhos e boca, numa admiração incontida, os fatos se justiça, dr. Francisco Cam ministro do Trabalho; para I funções de Diretor do Dr
sucedem e as consequencias se desenrolam come 'de

pos; de Chefe de Policia Chefe de Policia do Dis-, partamento de Imprensa e

rivados menos deles que da propría época, dentro d D' trit Fdi' trit F d I t t J P d O d'
de uina lógica que pareceria impossivel talvez aos ']

o IS ri o e era, major ri o e era, enen e coro ropagan a. nevo I'

Filinto Mueller; de Dire nel Alcides Gonçalves Etch Iretor do D. I, P. nasceu

homens de uma ou duas centenas de anos antes tor Geral do DIP, dr. Lou goyen e para diretor geral lern São João dei Rei, Mi-
Não ha muito tempo para pensar. E menos para rival Fontes; e das fun- 'do DIP, o major Antonio nas Gerais. a 29 de mar-

avaliar e compreender os entre choques da luta dia- çöes de encarregado do ex josé Coelho dos Reis. ço de 1898. Tendo verifi-
ria - que deixariam aquele desambientado Conse pedíente do Mlnísteríe da cada praça a 2 de maio
Iheiro Acácio, ele mesmoI - serr uma conclusão justiça, dr. Vasco Leitão O novo diretor do DIP de 1918, foi promovido a'
cabível ou não, se pudesse saltar das paginas lusi- da Cunha. Perante o snr . dr. Luiz aspirante a 18 de janeiro
das do Eça para o cenário dos dias de hoje Por outros decretos, o Vergara, secretario da Pre de 1921. Alcançou o posto

E porque a ação é absorvente, e a evolução,
I
de segundo-tenente a 11

como a oompetição, desconcerta. E porque os «carta- Insflrufo Rocha Loures de maio de 1921, sendo
zes- passam, descoloridos e acabam as vezes sem promovido a primeiro te-

deixar vestígios, o aparecimento de um livro -_ que' Exclusivamente pará molestias de olhos, ouvidos, nente a 31 de outubro de
é um estudo para estudiosos - ainda mais sobre nm'is e garganta. 1922 e a capitão a 22 de

Faço saber a todos que o pre- Direito. abre como que um claro de luz no panora Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
março de 1932. Em 25 de

sente edit-I de primeira' praça, ma ambiente, tocando lhe de certa espiritualidade .que
sua especialidade. dezembro de 1937 foi pro-

com Cl prazo de (20) dias virem ti f I t E t' t C tarí Richlin. Rua do Principe. Fon�, 334. JOINVILLE
ou del� conhecimento tiverem,

sa IS az e que a en a. sanes e caso « omen anos movido a maior. Possue os

que findo esse prazo hão de sobre o Codigo Penal �, pelo dr �ibeiro Pontes. cursos de Infantaria, regu
ser arrematados por quem mais O dr, Ribeiro Pontes Pe re'i ra & C iasca lamente de 1919; Aperfei-
der e maior lance oferecer, no é um estudioso. Sendo çoarnento, Cateaorla A'
dia 14 de agosto, proximo vin t d'

, .

A' P
· ,

doure, as 10 'horas d:J manhã,
um es u 10SO e pacien rara Estado Maior com rnen-

mesma.
", ás portas do Edifício do Forum, te, observador, analista: . !f ção honrosa. E' Conse-

O dr. Nogueira visitou os bens penhorados II Artur Em verdade só ao mui" Comunica-se á esta e ás dernais praças do Paiz lheiro da Ordem de Meri-

Pela manhã, em compa
Meldola, na ação executiva que to estudo, paciencia e / que, . conforme alteração de contráto social arquiva- to Militar e' possue meda-
contia ele move neste juizo I' deri I I

nhia do sr. Honorato, To Eduardo Kellermann. a saber:-
ana rse, po ena e e e da nas MM. juntas Comerciaes de São Paulo e San lha de prata de 20 anos

rnelin, diretor deste jornal, lu) Um terreno sito á Estra· var a cabo <Comenta- ta Catarina, sob n.' s 63.068, Em 22 de maio último e! de bons serviços á Pátria.

o msgestoso edifício da da llapocti, neste município, fa- rios sobre o Código Pe 3.495, em 16 do corrente,respectivame.nte, foram admi

Municipalid.,de, colhendo
zendo frente: nos' lotes n.·s. nal», que a casa editora tidos sócios novos os srs.jOSÉ FACCIOLLA e JOÃO Pedida de demissão

dessa visita a me,hor'irn �r�;c�::���6;, f���io�'i�o;:te�;;� ;(Gua�", de Curitiba, BAPTISTA MENDONÇA, ELEVANDO SE O CAPI R' O'
.

Pressão, tendo palavras dE:. de Emilio Mayer, extremando promefe lançar ainda TAL SOCIAL PARA RS. 500:000$000 (QUINHE:\;- !o,
- ministro d.a

est a A edt'ça-ú se a'
,

)
. JustIça, tomando conhecl-

muita simpatia pelo des- de um lado com terras de Fritz e no. r TOS C�NTOS DE R�IS e passa�do � nova
.

SOCI� mento do pedido coletl'vo

envolvimento dE' nossa co- Vogd, e de oulro lado com ter- em dois volumes, for- dRde � gIrai sob a razao e denommaçao socIal de d d
.
,- d

muna. ���d: a?e�m��o �OO�(aO�ra��i:r�� mato 8°, abrangendo o "INDÚSTRIA CEREALISTA FACClOLLA LTDA" I
e eml�:oa� os membros

primeiro volume dos arts.
' ,

. da Co 'i'lssao de Estudos

Ao retirar-se apresentou quadrados, avaliado em 10:000$.
t a 183, e o segundo

como �ucces"ora dest;; firma, assummdo o etu allvo I de Negoeios Eltaduais,
felidtaçõ':!s ao sr. Prefeito' 20) Uma casa de madeira cou's- e pasSl o I
M

..

I ::t J
truída no mesmo terreno, avaJi�- dos arts 184 a 381.

. S�' P I 17 dn
..

ih""" d . 1942
resolveu não lIceita lo, re,

umclp� e ao sr. r. uiz d 500·.000" ) U b
ao au o, 1.. JU v e. I' d

. � , t', I

d O· d
a em ". . 0)0 ma a, Não se pode negar a n�RE1RA ß:!.. C1ASC'"

con UZIn ...o os .1 u ares .

. e nl'ito, externan o se, J d cl' d
rI... U'" ,.

Iança gran e... ou petos e' öpottunid.ade desse tra
•

tiOS seua cargos.
de füI:md ba:;tar.t! elogio nm qnil0. avaliados em 150$(:)00

...,.---
.

sa. sobre nossa cidade. 'o) Um balcão, avall�do em balho que o atual juiz Plano de invalio da Európa pelal,-'--'_"__
'

.;._

Em pa!estnl, rderiu SI?
1.00$000. 50, Uma pratikira, de Direito de jaraguJ. lo.ras aliada.
avali.uh em 100,$000. Go) T.ez escreveu para os esfudios,5 que tiverem de interpre

.1 -s
.

Homenagem da
lambem S, S, a nova Es '

õ !
.

I' dCJIX es com ampa, ava la os tar O nosso Codigo, E d'a"í o interesse que' }'á está
.

.
.

'. .Ingla�erra ao Exercito

tação ferro-viaria. cUjos em 100$000 N Y k 21 (UP)' b't
.

b Ih d 70) - Tr'ez adornos. IIvall'a- despertando.
ova er, - ..' amertcanos e ri amcos, Brasileiro

tra a os e construção te E d't' I' b
.

t'd d
dos em 100'000. So) Onze' ces- Figura de l'urista, com larga atuação na impren m· e I oqa so re a se na mlllor quan I a e pos·, Rio. 21. - O embaixa-

'lo inicio em b�eves dias. f
. I" N

.

r U·- S
.

tinhas para. pascoa, avaliadas sa, é certo que nas paginas de sua obra :: rigeza gunda rente, o Jorna ew SJVof, para li nIao oVle· [.dor da Inglaterra, sr. Noel
em 5$000. 90) 21 vasos de bu- doutrinaria do assunto será amenisada mercê da sin- Y.ork. Times" dec!;',ra que tiea. fi) Egito e o incre· Charles, oferectu hOJ'e na

ro, avaliados em 10$000. �Oo) h t t b
S�is ratoeiras, avaliadas em tese do cronista, da habilidade incomum do articulista. Jamais ouve um inS an e mento dos ümbardeios séde da .embaIxada um aI.

10$000. 110) - 18 chapeus de O autor de «Comentarios" tanto dita uma sen- mais importante para a contra a Alemanha. moço �o Exercito Brasi-

paiha, avaliados em 10�OOO. 120) tença como burila um artigo de jomal: - a fina con .

merican s e iorrlcses. que Nova Vork. 2 i "'_ (R.) I ,.i ro. Disse; sir Noel Char-
16 vasinhos de vidro, avaliados testura do vocabulo, para completar o período, é a aquele!'m que as forças Informações procedentes les a razão da expressiva
em 10$000.130) 6 copos pariA o· d

- 'd I d h
vos, avaliados em 5$000' 140) mesma Dest'arte, estou certo, cComentarios sobre o as naçoes um as se lIn- de' Lon res dizem que o o T ehagern e em 110m"

Duas espumadeiras, avaJiadasem Código Penal· virá consagrar em definitivo os (:0- çarcm á invisão do conti I ehde do governo brítani do scldado do Brasil agra�
2$000. 150) Trez batedores de nhecimentos básicos que exorl1am o espirito de seu nente europeu. co, �,r. Winston Chl,lrchilf, deceu o general Góis

ovos, avaliados em 21U00 autor. Será o maior livro de 1942 sobre o assunto, O editorial diz, tcxiuaJ tem p:uticipando das. con-. Monteiro. chefe do Estado
160) 32 pacotl's, de sementes,

- b M' d E
avaliados em 5$000. 170) Cinco

- escrito por estudioso e para estudiosos. I mente: versaçoes para a a ertura
l alOr. o xerdto.

pedras para fOlIão, aval iadas
' M ,de A "Jamais houvt: momento da se?unda f,�rnte. ,E&�lveram .

prf"sente� o

em 1$000.180) 1.700 gramasde mai5 importante. para que 0. Jorn�l N"ew. YOrk_t'f:.m.b'.lIxa.�o: sir Noel Cha�,
bicarbonato, avaliadas em 1$000 U H Id Tribun d I t d C d-
i

05 Estados nldos e ii er a t:: a gran . es, o miniS ro o aDa a.

90) 2 quilos de confeitos, avalia· Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes d
- . .

J D
dos.l'm 1$010 200) 9 quilos d� CLINICA ESPECIALISADA Grã Bretanha abr;:1'l1 I1ma e lmportancla a essas lU sr, ean asy: ministro d�.

bolltl!hinhas, avaliadas em 5'000.
D,R. SADAL'LA AMI N'

nova fr�nlc: ou r.mprr.:cn formações. acentu.ando que Guerra, general Eurico Gas

210) 8 qui;os de bolachinhas, _
.. da'., algumu outra ;;ção, eras revela� que a segun- paI' D�tra; general G6is

"Estrela" avaliados 5$000. 220) afl'm d� I'mp"dl'r O :.lv�n"',,_'\ da frente .e, no momoe.nto,.. Montel.ro, chefe do Esta,
3 qJI'!os �� Mal·z·n� 'vall' dos C"'l1sult,n,s em' LAGES �

'- " y

em 5$OOÔ� 230) U.;� e"scadinha •.u__"'."""""'-.-.-:.............._.. .... .. alemão n.;l Russi<!. Se 2 in· um des grandes objetIvos i do Maior do Exercito, e

avahada em 2$000. 24.0) 2.7(0 vasão é impossival, ficam do comando aliado. altas patentes.

gramas de rolhas que avaliadas as seguintes alternativas
eil) 1$000. 250) 29 gwafas va-

O d' 1·zias. avaliadas cm 5$000, 260) consumo a gaso Ina como unica solução: a re

18 quilos de cal, avaliados enr moção de bombarde,i,dorfs
3$000,270) - 13 dobradiças e Rio. - O Conselho Na r Rio Grande do Sul 18.
seus pertences. avaliados em

cl'onal do Petroleo acaba O Conselho concedeu
10$000. 280) - 180 gramas de

pap 1, avaliadas em 1$000. 290) de conceder as seguintes ainda permissão para tran Diminuiram os ataques
3 quilos d� �Ipiste. avaliadoscm . exeções para a circulação sitarem livremente 28 car'l dos submarinos

TI�'lTfll!1l'iilt Iwtfirn
U1ooo. 300) Um f.unil pequeno, de automoveis oficiais, u ros de todos O� serviços

1 �ful ;'lmül1!l!ili.u �:��i���'d�r;a����o�va�t�JasD�� que foi aprovado pelo das Companhias' Carris, Balboa. (R.) -_ Os ata

A SíF1LIS !IE A .._TA aos .1$;;00, Chefe da Nação: Luz e Força do Rio de. ja- d b'
_.

INÚM�A.P0I1tMAS. TAIS COMO,
.

320 Uma '1alança marca "FI· No Ministerio da Edu- neiro, Ferrocarril Carioca e ques 05 su marInOS Inl-

LIZOLA" I' d 1 S .... migos no Mar das Carai
,ava I. aem ;000 000, cação e Saude foram !icen I Telefonica nrasileira S. A.

330) Uma bicicltt8 m a r c a bas estão diminuindo, de

"ORI rZNEK", ;\ val í a d a em cdiados 66 carrús, assim c1aruu o tenente general
250$000. Total rs, 12:222$000, iscriminados:. Serviço de

cujos bensconstantes do auto Aguas e Esgotos 5, Servi-
Frank Andrews, coman

.

de avaliação e auto de penhora 1'0 de Doenças Mentais I, M ,. I h 0- e s
dante da zona das Carai·

de folhas, serão levados em pri- S.,.erviço Nacional da Peste bas. no' decorrer de uma Fi!;.aisdemS: I BI�menau, BrusqJUeJ PI�riacnoPodlis, JOinvile, Lages
meira praça de hasta publica 'de pessoas tem usado t· t

e ",10 ou; gencias em: aragua. aça or, Creciuma, La-'

de venda e arrematação pelo 1, Serviço Nacional da Ma
en revts a com os repre- guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e

valor total de 12 222$000 (doze laria 3. idem nos Es'tados:
com bom resultado o sentantes da imprensa. As Tubarão; Sub-Agencias em : Ararar.guá, fndaial Hamonla, São

"ELIXIR DE NOGUEIRA" contos duzentos e vinte e dois Nordeste 12, leste 6, ceh- popular depurativo medidas anti submarinas Joaquim e Tijuc�s; Esc'l'it?rws em: Concórdia, Gaspar, T!li6 e

CONH�CG HÁ ., ANOS
mil reis' Assim serão os refe- tro 5 sueste 14 e sul 5. E L IX IR O 14

que, segundo parece, fo Uru8sangaj Em mat.' Canombas. Orleans, S.Grande e R.Negrtnho,.

VENDE-SE EM TODA "ARTE, ridos bens arrematados por
.

ram as mais efetivas, se faz tod�s as operaço-es bane' P
.

quem mais der e maior lance São os seguintes os au- .

.

.
d. anas no alZ,

oferecer, no dia hora e lugar a- tos oficiais dos governos U
.

rão ainda intensificadas no como cobranças, descontos e caução de titulos de ex.

cima mencionados. podendo os t d'
. , I

- , futuro. t
-

t
-

d d't
mesmos examidados por quem

es a uals CUlpa c�rc5u aMçao e A sifilis ataca todo o
por açao e ou ras operaçoes e cre I o; passes para

interesse tiver, em mãos do de- permitida: ara, ara
organismo

------------ .as principais praças do paiz, medLmte taxas modica<;.

positario publico, onde se acham nhão 4" Rio Grande do Bei" b
.

depositados ditos bens. � para Norte 1, Paraíba 5, Ala- O Figado, o Baço, o Cora· ;,OS e a raçol ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS:

Esteve reunida d.omingo, que chegue a noticia ao conbe· goas 5, Sergipe 4, Baia 6, ��,p�!�ôPr����oÔ�����: eit A disposição, sem aviso, com retiradas livres

tm sessão ordinana, com cimento de todos, �andei pas- São Paulo 62, Mato Gros- Ossos, Re.nnatismo, Ce-
SU'P O....

para quaisquer importancias 2 %

3 pre�8dnça ded!1ume�OSdaSI
��rX�d�r:�el��a�d�: co���m�er! so 6, Santa Catarina 10 e gueira, Queda do Cabelo, . .

Com aviso previo (retiradas diarias até 1:000$> 3 %

associa. a�, a. ,uetorla a publk'ado pela.
Im

.. p.re.
nsa lo.cal.

Anemia, Abortos, e faz os Bele�,.23 (!"endlOnal)! Depositos Populares Limitados (até 10 contos)
cAssoC13çao Pro' Preven· Dado passado !nesta cidade Para a fronteira

individuas idiotas. Consulte - A poliCia esta empen�a deoosit.os iniciais 11 partir de 20$000, sub
.

t·oriO». de Jaraguá. aOS vinte e dois,
o medico e tome o popular da era ece Iste o •

di d d' Ih siberiana depurativo
em es r r m

.

ri ' sequentes a partir de 5..,000 _
4 %

Após serem tr�tados va as
.

o l1Iez' e JU o do ano
E I " X ',' r 9 1 4

sos telegr.amas envlados Prazo. �ixn de 6 me,ses I
5 %

.. f" de mIl novecentos e quarenta N Y ')0 O N C.
fiOS ass.untos, IC�lU assen e dois. litt, Ney Franco.escrivão

. orqu!. �
- c ew para Fran�lsco anario, em Prazo .flxo de l ano 6 %

tada nova reunIão em 2 o subscrevi. assinado T i a g o York Times',' citando in· InofeBsivo ao organismo. auenos AireS, .por uma se Os J'uros são pagos ou capitalizados semestralment'"

de agosto proximo, quan' Ribeiro Pontes - Jniz deDirei· formações fidl!dignas r ....�c.e-
Agradavel como um IiGÔr. h asT

..

, f
Aprovado como auxiliar no

n or
. que a smava se a .

. ,

.

..

do serão assentadas :;s t�" Esta con,orme o ori2inal. bidas de Washington, .rt- tratameRto da Sifilis e Reu- jaira, remetendo beijos, A economlo e o base do prosperidade
providencias para a proxi-' do que dou fe. vela que o JiPão está tn matlsntO da mesma otigemL abraços· e saudades. Oi Deposite as suas economias no

ma festa, êm beneficio dos 2 d Ih viando grandes contigen pelo. D. N. S. P., spb o n, despachos telegraficos coin ß, I d t' C
.

d S·, C t' S/A
p�uenillos filhos dos Ia..; Jaraguáó e�cr1v�� o de 1942

teso da tropas para a fron- '26, de 1916 f cídiam com as .saldas de anco n us na e omerpo e "nb a arma

.

zäros, Ney Franc.o - lcira ,'.da· Siberi�. ,

--,--.......-.......--_.... , v�po��S ,para, o e�t)erior.
.

H� A 10: - Das 2 â 5 ,. aba os:
.i.·:·.. "';

CASA REBL

tteiae em geral

Edital de ta. praça

O Doutor Tiago Ribeiro Pon

tes, Juiz de Dire-ito da Cornar
ca de jara2"uá, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da
lei, etc:

Dr. Celso
No.ueira
Esteve qusrta-fei-a em

nossa cidade. em missão

importante da Chefia da
Rêde Viação Paraná Santa
Catarina, e snr. dr. Celso
Nogueira, provécto advo
gado da Se ção Jurídica da

Dr. AlvarolBatalha
MEDICO

CIRURGIA, PARTOS, MO
LESTlAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS
DOENÇAS INTERNAS E
TROPICAIS - DOENÇAS DA
PELE � TRABALHA DIA·

RtAMEN�foN?O��SPI!AL
AlENDE CHAMIDOS I

I
QUItQMR HORI ,

RUB Preso E, PeSSOB, !_

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000$000

Acencia : IARA6UA'
Rua CeI. EmiUo JtJlifdalJ,115 - Caixa, 10 - lId. Teleur.IICO

M A T R I Z: I T' A J A I

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
, .

DE SANTA CATARINA S. A.
É: UMA DOENCA .IItAvíSSIMA
MUITO "ERIGOSA "A"A A FA

MíLIA E "ARA A RACA. COM<)

UM "OM AUXll.IAIIt NO TRATA

MENTO Dtl:sSE CIRANDE FLAGlELO

USIt o

ESCRÓFut..".

DAIltTIitOS

MANCHAS

Associaç�o Pró
Preventórlo

,1;:"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Ou Regulador Vieira ,
. .

A mulher evitará dõres

r Emprega-se com vamage-m
para combater as ir�ell:ula
ridades das funções períö

dicas das senhoras
É calmante e regula

.

dor dessas funções
Fluxo • �eclatin� .

I
.

i pela sua comprovada efica-
-___,--------- da é muito receitada. Deve

ser usado com confiança
Fluxo �.Sedatlna

Encontra-se em toda
parte

Ue ON SP n, 67, .de 191fi

ALUGA-.SE
Medico Uma esse a rua Ma

�echaIDeod()Í'o (fundos).
Tratar com

Engenho �atIl LUa.

. ,

Consultorio e residencta : - Rua Marechal·
I. t"'.'

Atende
.

chamados a qualquer hora dQ dia ou ela DQUe
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I
CONTEM

oito elementos tônicos.

Arseniato, Vanadato,

fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBRO

TONICODOS MUSCULOS

. !

Os Pálidos,.Depauperados,
Esgotados, Anêmicos.-Mies
ctue"-Magiös,.Crianç
raquiticas, receberão a to

nificação geral do organis·
mo com o

.

Sanguenol
"

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

. .

FRACOS E ANÊMICOS!
.

� ;

TOMem:
.-

V"INflO CR�ADO
".,.ILVe;JRA"

.� lOlII bitjl·.Í!ti:

.TM.c.
.

Ttc�rriado.
'

Bron4uite.
Esctalulose a •

C 1_- _.�
o"va�c:enÇlu �

VINHO CRE.OSal'ADO k
• É �M _JI,DQ$f 'Df: 8"(11:'<:' �

�.í

. .

Ginasio {Parthonon ParanaonSB -·-'-"'4-- "

_ ........!'-

Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná

.
Estão em pleno funcionamento as aulas de

.

admissão á 13. serie do Curso fundamental
Nos'mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste

curso são ORATUlTAS. E

I'aculdade de Comercia do Paraná

(ESCOLA REMINOTQN)
Fiscalisada pelo Governo Federai

CU'RSOS' P d ti Perit i' t ri A 'I' '_-" Este aluno habilitou-se eM escrituraçio merc:antil,
. .

• r,op.e eu ICO, en o ,-on a_ OI" e U calcules comerciais, portugues pratico. direito comercial,
xJhar de comercIO. _- Internato e Extemato.l correspoadencia, em sua casa com 4: livros especialisados

.

.

.

!:tue dispensam o proíessor P?r ser de uma fadlidat!e

Adolf H �-h I
r jamais vísta, A verdade seja dita: $OU profesSQ.r,ha nlalS

I
� ermano � u tze de 20� anos, mas nllnca. vi ísto., é verdadeiramente formida-
'. veL! .. Peça prós'peto, COM 'toda confiança. ao P!óf. Jean

I' A B B I C A' DEM O V E I S BCIl:1do, R. Costa Jr. n. t9!, Caixa Postal 1376. Sao Paulo.
Escola devidamente registnda por que� de dir�it() sob.
11. 5<18 em 1918. habilíteu já unia ireiação de alunes e to· .

dos estão trabalkando- .Innte envelope selat(o com seu en-

. dereço beHl claro. Os preços são lI'Iodicos ti ••. 'pequenas
prestações Não :perderá ne.. teMpO nelft dinheiro! Se
hjlbilitará em 4 â 6. meses teltdo direito, no fi.. do curso,
a: um Certificado de co",�etucia co. o qual, de conforai·
dade COllt a lei bem clara, poderá co.provar a sua alta

habilitação:
.

�S��R_TEAIILIS'l ,HO.TEl. '.�JARAíGU'�"·
.

DOu��Qt.E��AD.Q "p ropri e ta ri o: ERVINO REINHOl:l!T.:,
s..CaIa......... t$altarada - CaSINHA DE PRIMEIRA ORDE� -

. .����,� """.. '

'.
•

.

rI
r .: 1eI! .... ��1Dar. di";�·.1

. Completos servrços sie restaarante ,li
. �t"���!eJ:�1!4 � Préferi::lo PELOS SENHORES V 1 A J Ao N T. E 9j
Q"m_foa .al> aio dlpndo... ,,,'o,,,,,... I '. �

=�!':.or�7:;�:' .,�n:;�!l'V;;'.\

1'1
BONS QUARTOS -"r PREÇOS RASOAVEIS

I.
aente-18 abatido • eGmo qn� eTlT'�i\ e-

: ." . .. ;, ..•

,
....do. �tido é _lIIO e a ...ida ê UI'Q. Rua Mal Deodoro i'
mü:;':i;'pl" ...�o »s.. ín.arn

'.. .

• Nusa. Nada ha fIIdIItO as ,.1Imo�n.!\
Ptllula. CARTERS para o 1"i!i:nd".
"ra uma -.ceio _na. Fa�m ��(J.\·ret·

, IWr__te __ litl(o do: bllts, " vr.:.Ii
_te... dillposto para tudo. Não ea-r

..em damno ;-sâo naves e eontude p:ão

..ruilholas,p.a:n. fazer a. hi,!i" t'::'r,r""r

."! m-_t.. �-ea as PiJI"j". CA.'�"

Es
.. . Ir:. •

V
" fiRS 'pafa' o J.I'i�ado, :Na'" t<.C'C1V..'

'entorto . Avenida oduho «

argas, t 60 '., hitaoõM. PretO 3$000

Resídencia : Mai. Deodoro da Fonseca, 814

Telef9ne, 3�

-_._ JaragUál
f� . Especialidades em' bancos escolares.
._

I t

Rua Rio Branco, 964

Cure seus' males .e poupe. . .

.

'.
..

. comprando na .

I

ParlDaci� '�ova
de' ROBRRTO M. 'IiORST (

seu bom dinheiro
,-

, .

DR. LUIZ DE· SOUZA

a que dispõe de maior sortimento- na praça e oferece
seus àttigos á' oreços vantaicsçs.

Rua Marechal Deodoro, ..30

ADVOGADO

Compramos de "iver.�. qualidadp
Tr:"otar com ..o

SOC. I.GUASSU' :I �l..:!FE)A.
r, •

Jaraguâ

,j

tarJos . Hoepcke� � ',., '".'

Falo com ex

petleada
O Sr. Alfredo· Ribas,

proprietario 'da conhe
eids agencia comercial,
sincera e expontanea.
menta atesta:
«Com a maior since

ridade e
.

expontanea
mente venho venho Ii

tasjar publipamente
.

que
o PEITORi\L .DE �NQI
Cd PELOTENSE, é' tim·
otimo remedio para tos
8El, bronquites, resfria·
dos, etc. Falo cOm ex

periencia em pessoa de
minha famiBa, que scha·
se muita atacada de ft)r
te tOSS8, consElquencia
de influenza (!I que com

um só vidro ficou perlei
.

.

tRm�nte c�rad8. As peß
sOßS que Il!e acharem
nBS mesQla8 cOQ�iÇõe8 _ _......_-_...........�..........�---------------_.....----

ou anslagRs de molestise. B22§;§i_�__��_:E_--_S_'iIt.&'*I&'&_
podem recorrer com con End. Tel.: <OROMAIA. I. flanes 80 PEIT0RALOE. _ .Codigos:. .

.

•
,)

A N G I C O PELOTENSE BORGES. RIB�IRO,
.

II
porque só pódem tirar OB A.I3· C. S.a cd. .

.:
melbores resultados co !!II!;

mo eu acabo de ter. CAIXA POSTAL n. 34 "
Pelotas, - Alfredo Ri Rua Manoel L de Andrt\de,14 li

bas. TELEfONE n. ISS -

Confirmo este atesta.. � t �

do Dr. E. L. Ferreira de'� '�

a' 'l�'� m.
11

�����o (Firm8IrecODbe� Ii:': �j;�;;! '}e.d"'I'�S ala ,.,Licença N. 511 de 26 � ., j'
.

de Março de 1906. ;.' REPRESENTAÇÕES II
• Deepo'sito geral: ,La- Df9PA�HOS FE�RpVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS 3W

Qoratóriq P.ai�I?�t\1 dl1 �:g. .S' E M B A R QUE S
. I

'gi�o, p..eiotens� -.'Pelo _�!·.:vt' ..... \0-'1"')''':\'-'''' -",,;-. r'. §
tAs � RM·� d()'Sul

. d�;-.�O"'mANCJst.U';tDÓ SUL Estad'o . de Sta.' Catarina,· ·Brasil· II'

P�pel vélhO de' qua1huer el-
pede.

... . .

Informações:na «T.l'ografia
Avenida....�v,GetulioVargas,350 RIS. MOLHA

----�------------���������--

"TRBS
MODELOS

com

capaddàde de'

O' anjó protetor de seus filhos
é a

. VtRt1�ENtO
EtlEIROs Lombrigueira

pa� 'iluminar seu lar, sitio, I fazenda, etc
,

. Funcionar seu radio, etc.
Carrel_�r ba�erias de automovel, radio, etc.

Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!'

Serve parä. qualquér idade,\'Conforme o Íl

1, '2, 3 é 4.
.. Proteja a saúde de S6UB filhõs e a Bua

própriß�' Evitará ..
muitas - doenças e poupará

dinheiro em remedios.
Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGUEI,,'

RtA MINANCORA" .para 'seu fllhin·�o.
ts.' um produto dos LABORATO:iiIös: :�:Ml.

; NANCORA" - JoinviJe .. ..

1iliil1IIiI_...IiliIiiill·: li!!
.

;i,· ..

j' "

Peça.m· demonstr�çõ�s a,,'ts �,pistri"uid(lres :

, .

r. '1 ti fi:t" I fOt

Makiz,.: . FLORIA.NOPOI.;,IS ' r
f ,� '�. '. i\

t; �ilil}�s...:,'BLUMENâLli. JOJNVILL.E" ÇRUZEIRO, Lt\_OUNA, ,
"

.• ;. SAO FRANqSCO ....,... Mostrwmo,em· TUBARAO .,

.Endereço telegrafico:' .HOEPCKE. '

,)
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ANIVERSARIOS

IAntonio Jorge f�del e sua

A f érid d I � esposa, d. Braulia Fsdel.
- e:m ['I e e �

do corrente assj�alou.o· VIAJANTES
transcurso do amversano

do acatado comerciante e Esteve esta SEmana en
lndüstrta], sr. Paulo Wag tre nös, o snr. L. Bouson,
ner, residente em Jacú insoetor fiscal da cA Pa
Assú. -trimonial Ltda », com sê-
- fez anos dia 20 a de em São Paulo.

senhora Diva Sabino dai -;- Em companhia de
, :unha Mello, esposa 'dai de seu filh� 'Cdneu, e
: sr. Mario Tavares da Cu- procedente de Mafra, ehe,
; nha Mello, tabelião ::Ia co gau a. exma. !Ora. d. Smirn.'i'
. marca. de figueredo Espes;n, eS"

- Dia 21 completou posa 'do sr. Tito L. E.spe·
mais um aniversario o sr. sin, escrivão da Coldôri&
Claudio' Stulzer, funciona-,1 federal.

,

rio da Emp. Catarinense.· - Passou por e�ta' d-
.

- Dia 22 viu passar dade, o sr. Raut Lt'al, én
mais um natalício o snr. carregado de;» Posto fiscill
Angelo Rubini, capitalista: do Estado, na localidade
e 'industrial.. . ; de Ganchos, municípiopj'_:' Tambtm dla 22 am- ßigul\ssú.· t •

versariou o snr, José Er· I
- 'Viildo de Porto,Bdo,

�ching, proprietario, resi encontrà-se ne'sts ci(tad,r,deßte nesta cidade.· em visi'ta a pessoas' de
:_ Di� 23 fez anos a .8u� f�rr.ilia, o u. capitão

menina Marly, 'filha ao sr .. Antonio' Fadei, '

Seme M.att.ar, ne_!lociante.. � <:'i
- Tambem dIa 23 c<;lm. /

��rll'il� �
pletau mais um natallcie
o sr. Walter Prochnow. 'rft\ It,,'"
- Ainda dia 23 fez anos\!! UnlrtflJO r�J!Jr�©

a menina Margit, filha do!
.

__ "_..:.
sr. Leapoll:to Mey. . ;. -- -��

Hontem completou 1..... C 1.-..40' limais um aniversaris o sr. » MTI-3iUl1V. EU. «

Evanezio de Oliveira, en- ---------

carregado da Agencia do Edital de la. prap'Credito Mutuo Predial', O Doutor Tiago Ribeiro Poa.
em Jainville. tes, Juiz de Direito da Corr,ar'
- Hoje !az anos a se, ca de Jaraguá Estado de Santa

nhoritaMarília WaUer Cres' Catárifta, Brasil, na forma da

PO, filha do sm. João lei, ttc:
faço saber a todos que o

Crespo, nosso redator, e presente edital de segunda pra-
aluna do eIllstituto Sa' 'ça com o, prazo de dez dia.s
grada Familia», de Blume virem ou del� conhecimento ti·

, verem que findo �sse prazo hanau.
. A de ser arrematado, 'por quem

- Tambem hOle ve pas· mais der e maior lance oferecer,
sar mais um aniversario a no dia 5

.

de agqst<) prq,xim�
senhora OneHa Horst, es- vindouro, .as 10 horas dá ma:!
Posa do snr. M�uricio nhá, os be'ns peitho�ados a R_el.

.

.

noldo Konell, na açao exeCUtiva
Horst, farmaceutlco. fiscal que. contrà ele tt(ôve" a

I Fazenda do Esta!lo, a saber;'
BEBÊS 'lo) - Um tt:rreno sito _n,,�te

Encontra-se em festas Municipio; á Estral1a Rio ds Ser�
• ro, coro as confrontações d�

O lar do sor. �nchdes M .. direito, contendo a an:a total.
Gonçalves. restd�nte Em de mais oU menos 186:,361 me�

Joinville, com o nascimen- tros quadrados� avalftdo em

j
.

f1h t 2'000$000,to e uma I. a, qU!! 0- .

Cujo 'b�m constante do aut9mau o nome .de Maria do eJe avaliação e auto d� seques
Carmo, tro de folhas dos autos dI! -

te·
- Com o nascimento ferida áção executiva, serão le

de uma menininha que vados em segunda praça pelo
�

,.
valor de 1:600$000 (um conto

recebera o nome dê Car"
e seiscentos mil reis) isto é,

men TereZA, foi enriqueci-' com o abatimento leg�t de 2('/,
[Ja li lar do snr, Hermilio sobre o valor total da avaliação.

!BI ...........
-,_..... noZ" :"l7.l��"'!'.;"'o . !1'"-ALiw�lll' Mafra Cardoso e exma. ����os�r:l'0q:::�id��:md�r;e;III note: '" ,en.a! 'JV_,S'fF ,. j ,

....
: :t... ,. esposo lar do snr. Artur :oari��I�a;�: a���e�;�c��a;��:III �II Emmendoerfer e senhora, podendo o mesmo ser ex�mma;

tlj p�à'r·â.:.eu'.êón ..

·

-

No Cé-;';tro Cià cidade,· pro}_(imo 1111 foi enriquecido a 20 do ��t�aoJa:qRr:d�n�e:r���eo��veer,s:...a. t d d b corrente com o nascimento b E
, "O.rto e .oceflO ue o a:sas_emprezas e o"', US acha 10C'alis�do dito em pa-

m 1" � e auto-vlaçao para ,qualq,:,er ,des" III de um galante menino. ��e��:�t�gu;e a fo�t��� �au��i

I
p),r O C u r e' bOI" tino dos Senhores V ia Ja nt es 'fll Vivalda

.

passar o :presente edital que
.

,
. . .

h s�rá afixado no lugar de costu·
I ped.ar�se n e ._,�el Conforta para' f.MlL.las e disti,ntts CI.YIlIlEIROS

'I
MaIS uma creaturasm B,. me e publicado ,pela Imprensa

linda como os anjos de local. Dadó e passado nesta. ci·!

1;10,.lEL."I

..""I.,t."�I � ,A, N H. 0. �. au.E
.. NlJ::.S E. f'RIQ.S_ I

�Qtiçelli. v�io fazer a ftlH'1 d��e d.1! hraguá, aos, vinte e

I cidade do' ,lar do 110SS0 dp'lS, dus ijo .m�z .

dt Julho �eII f"'if,r.,

..
, !.,.o ,.", o' '1"""" Casinha de primeira prdem, ,FIltres.• asseio e prOßlldao

�I �iretcr. Honorato Tome ! ��� n�:;F���O� :\��r:ã�ao�s��::Se'rrarl·a· çu.R/TIBA - Rua Desembargador Westfalen n·.56 - Fo:ze, 2774 11, Im e de sua exma. esposa" crevi. (assinado) Tiaio RibeirO

I À III dona Nayme fadeI Tôme- Pontes - Juiz de Direito". Es·
"

.
. HÖTEL� PENSÃO WESTfALEN PROXIMO RUA. 15 OE

_

NOVEM8RO
"IIllin.'

. . .

I
tá co,!forme o orijlinal, :lo que

.� L d R
- l-i k � v' Id

•.

t d
' dou Je.

Alu:::::sc:-:::=�o=rarfa. L�,�,e'. praP:ri1 e

tsPIS:�_..eon_:r O
'. :�':._B :eii�:i�ii��;�:��:i��1 J,,�.".,�:;��:{�!.

d. ,...

Esportes
AVISO!,(Do Dep, de Publicidade do E. C, Brasít)

Dr. RENAT� �AMARA
Merecida vitória do gos que se lhes ofere.

Brasil. ' ceram. foram desfeitos.
Domingo a equipe de A Iínha média foi a

futeból do Brasíl colheu grande revelação da es.
mais uma vitória maíüe- quadra local, pois com
cuIa, ao derrotar pela pletamente reformada,
contagem minima o Com, soube destribuir as jo
binado fluminense, de gadaa com lntelígeneía,
SAo Francisco. onde Amaury, sem favõr,
foi justo e merecido algum a maior atração

o triunfo dos . "surtvee- da peleja, atuava como

des", porquanto suplan- eixo, proporcionando á
taram, apesar de Ilsíea- linha atacante varias 0-
mente tntertorea.os seus portunidades para inar.1adversertos, pela armo ear t além de mostrar se
nla e desenvoltu�a. de I emento defensor. t
suas linhas, no entuslas'l A linha atacante, ne- I
:010

.

que .demonstraram: cessíta ainda de ,uns re-,
0.8 8�US Integrantes e toques, pois falta-lhe
�rlnCJpalmente pela di- m&is Jogo de conjunto,clplina, Moostraram,se devemos no entanto S8.�l!ál desde GS pri�eiros u.ent�r o ,trabalho depl��Ut08, .plals capa.c,it�- Lourenço, q u .e, n A o.dos para �lcanç8r a VI- r�8ta tJuvida desperditOria. O trlo final este-

ÇQU muita� bolas, todare, firme, �od�s ilS plr.· vi«l foi Um. leão na ean-

ehe, foi .fi8ic�m�nte, O'

Edi�1 de Jury mais CDm1J)�tG, atacante,
:0 DDutor'Tla'go Ríbeí- resultado. �U�8 promissor

ro Pontes, Juiz' de Di. dos treinos que tem rea.
reito da Comarca de llisado.

'

Jarllguá� Estado de San- Os vIsitantes tiveram
ta Catarina,) Braail, na em MarODa e Pedro Le,
forma da lei, -etc: mos, o� seus m�,lhol'e'l
Faz saber aos que o :elementDs, o. primeiro

presente edital virem ou ,praticou defez88 de vul-'
dele, co'nhecimento tive. �o, pGr vezes magi8�r�18,'
rem;: c�m 9. prazo de ,öbtas d� u!D g,ra�d� .�é8 "

tr.inta d��8, que havendo ,be, o segundo' .tOi a. m,a�1
aido designado 'o 'dia 10 quina do FJlu��eDse., I'
de agoitö pi'oximo(vin. O arbitro da: peleja,
douro, 'as' 'li·,lhoras da 010 teve grande .traba
minhl, à 88. sesslo or- lho, porquanto.' 8. bOa di,
tiôaria do TrlbuDaJ do cipl1na dós partiCipantes
iJury desta con:íárc8, n8 auxlliGu, o muito. '

,

'çonformidade ,CODi o. ai T ei Otigo 31' dO deoreto.1el D: A direçã� t�cntca pe-.W foram 'sorteadÓ8 os d '.
t

'
.• ;

hgulbtes juradO's" qu� e .por nqs801p' ermédio,
,tem (te ss.rtU· na refer{; o compjlreclmento ,de lto ,

da 8e���o: I o" H��irique 408 os am,adores �D8Cr1.
Aiierá; 20.. Hans' Leol; tOls, .ás 9,30,ß0.ras de ßo ..

30.

,rt.!lpr Emmendorfer' m.n,g.o, DO .Cd�p'O, p�,ra
Ao. " rÚz

.

Bariál JUD!or� um ,r,lgpro!lo tJe�no. ,
, . • .. '

I( �

:t. 9dQUp. �hDlze; 60, Assembléa E;ctraor.
, .erml\no E��; 70. Ber.. dlnária .

tQ{gr �umz, 80. Artur R'eàlisou':'IPe Da
.

noite:ar, . �,�pt; 9c>. Felipe do dia 20 do correntt':F,'tenzel;' 100." Leop'OJdo ó
'

Jan�e�. Ho. G. ROdo,lfD
conf rme foI 8Dupcfado,

lt'lloh,er; t2�; Ollo .HlIl.•
a AS8�m�léa Ger�!, :��

brecht; 130.
•

Fre,mundo traordfnüJa. com o com·

Freyb,�rger; Uo.'Alfredo pareWmeDto �e regulllr
i<rau.�e.; 15� JoAo Emmen. numero de sQôio8.

�o.rtér; ·t60. LeopDldo A. Com.u assunto princl.
Gerent; I70.G u S t a v ó paI, fOI incorporado pri.

laenfilch' 180 V f c t r melramen�8 o �ovo de-
R" "---=1 Edital n.' Ul75 domiciliada e residente: neste

a'r'�t· 1�':'" �jl)
.

VIi
o. partamento i D tI tu I a d o �Stro ",IY. distrito, em esta cidade, sendo

8 rst'· .�. w y wen I "Departamento pro-cODS�" .

Marcos de Souza' e Silva (om filha de Maria Bernardina Leit.. ,'E'� t y,
. 20�. Germ��o' truclo da praca de deR' Artur Mueller, Escrivão e O. Laura Pereira: Jaraguá, 21 de júlho de 1942.mke FIlho, 210. Leo. t" D'e P D f'

.

I dR' t o CI'vI'1 do 1 Elf, lolteiro, c.!rregador, bra- E para qUI! chegue' ao co.'IÍo
.. old·o Fl·edler. A todo. p.or 0.8 • • • ., CU. ICla o egl8 r

.

.
.

� .. tit 1" d Distrito da Comarra de Jara- sileiro, natural de Jaraguá, oude nhecimento de todos passei o

p'8.,qua,s e
.

li cada um �a cons
.

U .CaO. aremos gná, Estado de Santa Catari. naSceu em l4-abril de 19191 presente edital que será, publi-
d' t na proxima 'edlAlo B '1

.

. .

domiciliado o residente neste eado .p·.ela imprensa local e. eme per 8 08 convida a .
y.. P, raSI �

Cn
..mparecer· 'Da 8ala daa f OutroSlm:

.

a ASlembléa distrito, em esta cidade, sendo cartorio e será afixado durante
.,. .. t i i Faz saber que compareceram fUho de José de Souza e Silva 1'5 dias'

autJlenclas deste Juizö' au or sou a Com 8sAo de
no cartorio exibindo os doeu. e de Luiza Ferrari.' , Si aliuem souber de impe-

�p Forum. no dia lo d� Estudos, para �pre8eD. mentos exigidos pela lei afim Ela•. solteira, domestica, bra'li- dimeato acuse·os para fins le

afosto 8c.lma citado a-
tsr o ante.proJeto da de se habilitarem para casar·se leira, natural je Jaragllá, onde. gais;

, '"
v'" p o d d t nasceu �ID 24 de l'unho de 19'>...4. Âl·tur Muller1 hous� muM 8ob30u uva e

�por��������������������������������penade multa de 100$ de
dentro de 30 dias, em •

de aoordo com o art'igo Assembléa Extraordiná.
38 'do decreto acima ci- ria, á ser. con!Qcada.
tado. Faz saber mais A seguir fCI discutida
�ue na referida ses8Ao

a �eform8 dos 8s,tatutol,
h� de ser julgado o reo; CUJOIII trabalhos preHml·
eujo processo de prepa-

nares serAo elaborados
rãr em tempo. E para por uma c�mil88Ao á. se,r.

qlÍe chégue ao conheci- eleita. .

.

meDto de todos, msodei Entrará em, vigor, no

pa8sar o presente edi-
dia 10 Setembro . pr?xi

,tal que serA afixado no
mo a alt�raCão da loia

lugar de costume e pu-
e men�aJfdade á saber:

blicado 'pelo jornal lo, Men�6hdade Rs. 3$000
cal., Dado e passado nes-

e Jo!a RB. 20$000.
ta cidade de Jararuá,
aos primeiro dias do mez
'(Ie julho do ano de mil
DoveQentos e quarenta
e dois, Eu, Ney Franco,
6scriyão o subscrevi.
(assinado) Tiago. Ribeiro
;P.'Qnt�8 - Está. conf�rme
'J originBl, do que dou
fé.
Jaraguá, 1@ 'de jul!I0de 194��

. • .... ,."

O 6icr!vão
':NßY FfJinco

Diretor do Hospital Sio José
I '

de volta de vialeDl
miu a clinica.

eeassu-

r

Rp�,ªç;,l�s (�e..ni;as, .ape��,��,
'f.à��,

�

u�ero, ov�ri'os, ��C�)
poeDç,,�

de seqhor"s' e'" creanças.
,

! I"
:

Partos.
li

" i' -

r
.

�
.

.

.

TrataDlento conservad�r
(sem operäção) da� ; iDf1am�..

�Ções "os "ouvicJo�, pr_'�c..�,
dos or "internos

•

." r� • �.

da MUlher, ete...... .),_ .).,.

I

�e�ças
de)·urjna.ti t'

,
"

, (

,Ulceras

U'�,pi�..j.�.

•

e varlces.
.

-'.,

Analises
(1'

Consultas
'ao HO$pita
rio: Resid.

,_alqu�r hora'
o"

t

no Consulto",
ililario Piazera.

LOTHAR. SONNENHOHL,
"

,

B,ICICLETAS RADIOS FAZENDAS
. Peças Material Casemiras
Aces,on.s elettico Sedas
COncerta. ·Lalllpadas Brins
Pinturas Li.
Vulcaadzap;ee Para..raios Terno. feito.
ARTIGOS BONS! ,PhEÇOS BARATOS!

••

,
�

..

"Correio' Social
Ciclismo -- esporte de emerçenclo

Tudo tem o seu tempo, Nilo estou doutrinando por �nta
propria, pois isto deve estar escrito nos livros de Contucw ou

no ,jlfaha-Bhá1ata., das ind'u,s, se me não engano.
- Creio no fatalismo do tempo, - dizia-me hontem o.

meu compadre Anacteto, ao ver passQr pela Avenida quasi uma
du�a de ciclistas âe ambos os sexos.

- Você já teu o cMaha-Bhárata. ?
- Não oztvíra falar em tal monumento de sabedoria em

toda a sua existencia. Da India ele apenas virq, muito mal im·

pressa um. cliche do Gandi. com reduzissima indumentaria, en
tre qdatro ou seis curiosos... Aliás, o meu �om1?adre, ,Anacleto
é fraco em Geoqratia. Outros' o são em Historia; Literatura,
em... ' '.

,
.

- Mas veja quantas bicicletas 1... Chegou o tempo delas...
- Estou com você, compadre. Tudo tem o seu tempo. .A

moda agora é andar pedalaudo.
- Justamente. E estão custando os olhos da cara I, •.
- Repare, Änacleto. As que já estavam eneosta�as voltam"

ao l'SO ,. com uma pinturasinha ficam co� se estl�m ex

postas ali no Lothar ou no Blo�feld! Novmhas da S�lva!
- E que remedio ..

- Diz a logica popular : - o qu« nau tem remedio, re-

mediado está.
Anacldo cuspia pa1'a o lado. Tiroú do boieo um ei-

garro e riseol' um tÓMforo.
- Não uzas mais isqueiro ?
- Estou com o racionamento.
Esta'va 'lI'I.e8mO e com ele os que passavam pedalando á

nossa frente. .'

E continuq7nos, a pé, pela Âvenida.
GIL VÂZ,

r. I

Vir,g�'m �sp��iali��fJ,;�
dek WETZEl Bt elA. - JOINVILLE (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINfETA A SUA ROUPA,

.

<;P.S.���Uiê(A,'
ESPEClAllf1AOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


