
Passou por Jarag interino
A

. ".,

lnallluraçao, hoje, da nC)va estação ferroviaria de Porto União

Em carro especial. li
gado ao c Expresso>, pas
seu hontem por esta ci
dade. o dr, Altarniro

Guimarães,' interventor

Iinterino, que se destina
Rio, 13 - A. N. - Co-

"a Porto União,onde vai
memorando a passagem do

assistir a. inauguração da I
139 aniversario de nasci

nova estação, um dos Redator: João Crtspo _._ Diretor-proprietario: HONORATO TOMELIN _._ Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontes
mento do Duque de Ca
xias, patrono do exercito,

maiores empreendimen- festeja s
.

o di 25 d

tosdaatual administração Oficinas e edificio próprios -Assinaturas : Anual '20$000 Semestre 12$000 • Rua M-arechal Deodoro, 392 corren[; �-�Dra d�a Solda�
da rêde Paraná _ Santa

do» com varias solenida-

-Catarina Ano XXIV - Jaraluá - Sábado, 15 de Agosto 'de 1941 - s. catarina -- N.. 1.137 des junto ao monumento

o, d A' It
.

O'
�-�---

do grande soldado, no Seu

r. itarmro UI- túmulo no cemitério de Ca-·

marães viaja em compa- •
�

G
tumbi e no Palacío do E

nhia desua exr;ta esposa, Bati Smo do avi a-o ./J F� rede r'.1"co C''.:. ornes»
�rcito: .

e d0S secretanos do In- . .," .
" Junto á estatua formará

terí d 1 de Anui
.

um destacamento mixto
'. enor, r, v,o ,e qUI' . constituído de tropas do ,-

:oó�, ed;a�e��:;; ��� ,Paraninfado pelo 'in terventor dr. Nereu
.

BaDlos ��i��i:�, marinha e policia'

blica.
. -

.
' Após a chegada

.

ao lo-

Na 4:gare)) desta' cida«
, .

.

. I No Rio, na tarde de cal �o ,chefe �o governo,

'de foi o.i.lustreetineran, O VALE DO RIO DOe,E o esta'do O 27 de julho findo, teve pre�ls�mente as 9 horas,

d I Preço II
'! d b sera lido pelo coronel Cano

te cumprimenta o pe o •
'

. ?gar a. cen�onla o � dido Caldas, chefe do ga·

sr. Prefeito Municipal e
, . , de saude do Em· .tísrno simbolico do aVI' bínete do Ministro da

outras autoridades locais. A fase em 9,:ue. esta VI.' minerio, _quer para.a, �ua baixador do Brasil do querozene Ião "cCarlos Gomes>, Guerr�, o, �oletim come-
, vendo o Brasil e a fase exportação faeil, requertam em Londres. doado pelo, Banco. Na- rnorativc, discursando o

da realidade. Ó liris-no elevado montante de ca
h

.

D' l'
.

f' E
.

' Riu. - O prefeito Hen· cional do Comercio, de pr�feito uods.wo.rth" se-

"bU
"

d
morreu em trinta. e a pita.

'

esse capital �11l Londres, 11' (·R.) _ '0 guindo se d

BI oteca O para cá tem havido uma grande parte estã sendo fique Dodsworth, atenden Porto Alegre, e destina.
,

.

a cenrnoma a

ll.'l' 'o rí f I' t d' ,..
embaixador brasileiro nes- do a que os armazéns ... d A'CI b d

entrega das c9.ndeco, rações
'Z'or'um"

rnont isação e orças, mo evan a o corn ape os a t it t M' A .
.. O ao oro u e e da Ordem do M 't M'I'

e btlísação ininterrupta, cons subscrição particular. Idéia
a capl a, sr. UnlZ ra outros postos de venda es . .'

: -

. .

.

"
. e,rI O ,t, I,

di
. gão, submeteuse a uma tão cobrando preços exces fIo,rta�.opohs., -

tar e finatmente o desfile

.Durante os primeiros las tante, patríotica, no sen- magnifica do governo essa intervença-o cirurgica por I O -t t das tropas
d-' t mês f' am reeebidas tidc de

.

ão d não t rt' si,vos pelo querozene, aea- a o. •

eve a p.resença.. : "-,'
es e 1lI-C, or I o "uma ernancipaça e ao quere ornar a SI apendicite aguda, durante S A solenid d t

-

"
.

.

",ais as seguintes contri que d�v� ser o sonho de ..t0�� >

o encar�o da eonstl- o fim da semana sendo o
ba de tomar enérgica pro dos ministros algado]; a: era: a pre

o �ições: ,
todos nos. tuíção do capital. Somenle .

.
.

t d
-

'

f f t
vídencía, autertzando a sua Filho. Gaspar Vutra e ·:r�at t3:mbem It de, t�dO o

L.ista_n: I, a, • ca,rgo do Não fale,m,os nó que J'á a.�sim. poderá toda a na- sl'1�ou-, es a o agof� sa IS. a o venda direta n�s bpmbas O . Ido A h d' .n s erlo 'e a as pa entes

.

_ d li l' .100 "sva ran a, os m- mllita·res

-snt..Joao Tösln!" Ilustre, e fez o nosso governo, nö çao Concorrer eoln a. sua e gaso na,. a.� o I't t N' R
.

dinâmicô intendente
.

de mundo de' 'problemas re- colaboração garantida, in tro. preço da tabela orga-
erven ores ereu amos

.--....--�-..._---

Hansa:, solvidos, de questões so vertendo as suas etono-,
. ,

' nisada pelo Conselho Na- e Paula. �amos e �e. ar· 'O prazer da petizada

..

Carlos Tósi�i 10$000, lueionadas, .de .

atos pr�ti· mias nU!f1. empree�dimen iTax,'a clonaI do Petroleo. I tas. autOridades CIVIS é :'E orgulho dos confeiteiros,

Raul Massanelro
.

3$000, cados. falemos na cna- to patnoheo des1tnado a I '

,militares. São 08 doces trabalhados.

OUo HiIlbreeht 50$000, ÇãCi eJconstituição da Com- um grande futuro.
.

.

t lobre açacarde· O sr. Assis Chateau-
Co'obom FermentoMedeiros,

OsvaldoDuarte 5$OOO,jacob panhia V,'ale. do 'Rio Doce, A .organisação da Com , . enpilbo Dr.. .Alvo'ro rbri.an,.
a blou do alto si'D�le�d''o' "._,ec�":'1

Mansur 5$000, Farmacia acontecimentö que vem a panhta Vale do Ri� Doce .- -r"

Almeida 5$OOOFelippeBran- gitandt>, pela soa signifi .. obedece aos mais' seguro_s À CoI t r- f.deral �atalha gnt�ICI�() aa Car;.panha! . de 110 Beato
des (Fartrtacia) 5$000, Paulo cação, todos os

.

circulas preeeitos e· baseia.g� nos .. '

"e o ..a... � da AViação, segumdJ,sel F' d
.

Çhaider 5$000, Felix Wer financeiros '(f{) país. ,

melhores principios. Todas aVisa
. �os Interessado� MEDICO . o discurso po sr" Salatiel. 01. es)gnado o sar·

ner 5$000,' Kaesémodel Para 6 aproveitamento as dificuldades para a ação que Ja recebeu, e esta !
de Barros, em nome do g�nto Avehno Hermene·

,;Mar�ehaIl.5$OOO. Maffenoli �as. hossas jazidaS de fer- imediata. tanto no apare procedendo a . cobrançà. CIRURGIA. PARTOS. MO- Banco Nacional. do Co. glldo da. Rocha para o

• ,(Tipografia). 5$000. Ernes ro abr� �e, agora� .

uma fa lhamentb da estra<ia de., os talões referentes a rESTI�Sc�rA���RAS E
merció. ,car�() de Del.e�ado Es-

.to Bondeck 3$OüO Leop,nl- se deCISiva. E� agó�a; ess� 1erro: c?mó na exploração 1942 bem como cha- DOEN'ÇAS JNTERN� OE O,' l·ntervent··or Nereu peclal de Pohcla de �o
do 5aehs 10$.000, Alvmo i'iquesa em potenCial val das Ja;,ndasj no apre�ta- ,

'_.
fi., B

pt<iifzear"úter -10$000. 'Os transfot;mar-se em riqrs- do porto·de embato _ .ma. a .atem;qg-. @s {_�r�� T,ROPICAl5-·DQENCAS DA Ramos encercou a ce-' entoo
.....� ","uo t d h PEU:: _, TRA,8'ÄLHA OlA- .' j

�r 90rnholdt 5$000, Luiz mobilisada. Três' ques e; qu , nos contratos de ex- pne anos e _engen o. RIAMENTE NO HOSPITAL rimonia, 'der r. a m a'n do -----.---'--....:,...-

,Maes 3$000, Gustávo Rück fundamentais, c?mó sejam portaç2j:o de
. minedo. em' em atrazo, para' virem ?Ão JosÉ champagne sobre a polia CASA SONIS

21000" Laur.Q Caries, Blunk ,transporte rapldo, fretes alta escala,. foram remo satisfazer suas quotas ITEIDE. CH_OS I ,do aparelho, e produzin- A.rm.arinhos, linhas, fios

5$000. Augusto FuchS 50$, minirnos e aparelhamento vidas ante�ipad;?mente, po- b d Ih','. f

€arlos Rutzen 20$000, Fre inteiramente moderno, ,quer, dendo se cuidar' sein de. 50
.
pena e

.

e� s�r:m . to.atQUER H,ORI I
do notavel o,,ração pela e en eltes.

derico NeulT'ann, 5$000, para a extração,. carrega r.1ora da execução do pia- aplicadas as dlSposlçoes Rua Pres. E, Pessoa, 20&' sua .opor�umdad�. e �x· I -------.
_ _..;;.;;,....;.o.;_

ijicardo Yark 20$000, Ar mento e veiculação desse no estabelecido. , rJ· B .. r reguiamentâres em viQ'or. " presslva smtese }nstonca A Permuta'."
Jhul' Woehl 5,$000, Rod. . da pelsonalidade de Fre- de bens entrf. bra·

��ili_OO
� 1

Tötal 244$00'0. I
derico- C. üomes, que sUeiros e Ua ianQs

·gS:·����a�l"\����1 A corri,d',a' ,d,O «Fogo Simb,.·olico» foi��tv:::��t��7����:: po��\i\ma E�ons�f�
B"e".t:nardO Meyer &: Cia., por

li ". '

' 'I' 10.5'/00.m,es:) .. ia .

�hegou s.obre, perm.l,1ta' .de,\ib,ens
seil gerente sor;. Afonso' FI I' I t d t b I
B li l' *000

.
" . ,,'?l, ',onanopo IS, pl fi a,. o ImóveiS e.n te. rasl �trOS

_. ,u r OQ", .'. !. Do Direlorio Region.al sa Nacional do Rio Gran ob)' -!..:.. Na entrada do 1 fe da Embaixada do fogo pelo sr. Cap; AsterOIde e italianos, a comissão

___----------'--
da Lig,. de Defesa Nácio- de do ,Sul festejará' este percurso dos MuniCipios, Simbolico",' Arantes, da casa inilitar d'o P"lnd'" .,de Ind·enl'z'a>
nal de Porto Alegre, no ano em todo d Estado à uma' a: utoridàde local, de

v

,,'FRACOS E ANttilJcos I
. Estado dó Rio brande do Semana da Pátrià; foi' ar- preferencia: o Plefeito, eri Os atlétas que quizerem dr Interventoria. çãJ do Misterio da Jus·
Sul, o Prefeito Municipal ganis;'da a corrida do "Fo tregará á do öutro o "Ar·. se inscrever para tomar

. , tiça esclareceu: -«Não se

de Jaraguá acaba de reee· go Simbolico", partindo do chote Simbolico".
.

'

I
parte na Corrida de reve· Dr•.Pedro Ernesto poderá verificar a permu-

ber a seguinte circular: - Tiradentes. nas p,roxirriida c) - Ao chega .... ás ci": sarnento do "Fogo Simbo· '

D ta sem a alienação do
_ "VIVA O BRASIL: des de São João Del Rei, dades '? "Fogo Simbolico" lico", poderão fazê-lo na

Na Casa de Saude r.

Sn'�. Prefeito: em Minas Gerais. deverá ser. conduzido ao Prefeitura Municipal onde Eiras,' no Rio, onde se en imovel, pertencente a su-

l l' _;_ ·procurando d a r 2' - Este "fo�o Sim- Altar Mór da -Matriz .oU existe uma· lista de adesão. contrava internado, faleceu ditQ italiano, e nesta é"

• ; maior brilho ás cerimo· bolico", inflamado no 10- Igreja mais' hist6rica da' dia .1\. o d", Pedro Ernesto proibida pelo art. 9.0 do

'nias tom que (, Diretoria cal. do nascimmto do pro- locafidade ou Praça Publl Rio, 11 lA N,) -- Com Batis�a.' medico de reno�e decreto-lei numero
.

Regional' da Liga de Ode· tomartir da Independencia, ca e, si possivel, deixar brilhantismo estão sendo e politico, que teve atuaçao . , '

cond\lzido' em corrid� á acesa uma tampada votiva. cumpridas as varias' eta· saliente' ,na re.volução ,d� 4'166-..

pé, de revesamento. que; d) _ Elementos do Di� pas da corrida de revesa 1930, fOi prefeito do OIS- -�--�.-'"------

CASA SONIS será a maior já realisada I retorio da liga de Defesa mento civico esportiva or trito. Federal e, chefe do

Rendas, fita s botões etc., no mun�o,' pércorrerá ne- Nacional acompanharão oi!! gani'sada pela Liga de De Parttdo Autonomista. O dr.

venta e quatro municipios a!lêtas.1o ravesamento, fesa Nacional em co.memo'
I Pedro Ernesto era natural

•
...----•• do terrilorio nacioDal, nu eJ _ Esse municipio I ração

á data da Indepen do Estado de Pernambuco.

Instituto Rocha Loures ma distancia total de 3,974 providenciará no sentido dencia,
.-,.;___--------...:..-----'----_,_

Quilometros, em r.:ma pro de acompanhar e iocalizar' Iniciada ante·hontem com Declarações do embaixador 'brasilei..
. Exclusivamente pa,ra molestias de olhos, ouvidos, va óe entendimento, união, os atlétas do rev.esamento, a partida dos primeiros

, , ,
naris e ga1·ganta. ,

�, I ro no Uruguai 'cl t Ih
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de força de vontade e valor 4' - Certos de que v. at etas da cidade de Tira

.

SI en e que me or que

sua especialidade. ,dum povo qUe tudo pode S. eompfI:,endendo o éspi- dentes, das historicas co- .

.
..

, qualquer outro soube

Richlin.. Rua do Principe. Fone, :S34, JQINVILLE ptla grandeza de sua 'Pá- rito ci�ico que anima o Iinas qt:e rodeiam a resi- M?nt�v1deu, 11 (R.) I personificar seus ideais
1 0...; ... tria.

...
Diretorio R�gional da Li- dencia onde nasceu o pro - �o discurso que pro- de liberdad� no quadro

3' - Necessitamos, por ga de Defesa Nacional do to-martir da Independencia, t t
-tanto, contllr com o apoio Rio Grande do Sul na rea a prova desenvolveu-se t;m n�nclOu on em, nes a ca· da segurança nacional.

I
das autoridades

m,
uni�ipais, IiZaçã,O

deste

em,preendi>
suas etapas em Minas, sob pltal: o emb�lxador do Pros�eguindo, disse o

, de maneira a orientar es· mento, estará com ele so- a maior vibração e entu BraSIl. sr, BatIsta Luzar- sr. Batista Luzardo:

•
sa corrida em seu percur· lidaria, prcslandü tojo o siasmo popular. . do, dec!arou que, ,numa «Em razão da nossa

do Banco Naclonal/so, obeM�e!ld? âs segum- apoio, antecipam.:s aqui .. _

verdadeira encruZilhada poc;ição geografica na
tes prescnçoes, 08 nossos melhores agra, Por tnformaçoes que co h' t' B'I .

�

-

'

d C
· a) - ::ada Município decimen'tos, com protes, Ihemos a Maratona do «Fo-

IS onca, o rasl esc� parte maIs exposta des-

O OlDerCIO em que deve pass;·r o tos de alta estim':l e conei gO" Si�bolic?.. alcançará Ilheu .

O governo
..

que �mllS te h�rnisfe.rio, estamos,
,

. �'
. "Fogo Simbolico" designa deraçã,O. .

Jaragua 'nO dia 20 do cor· convmha �os � ...us II1te' desenvolvendo nossos

Encontre se j.á entre O n:wo ,estabdeci rá seus atlétas de Unida ° Tudo pela Pátria! - Li- rente, provavelmente: 'resses naCIOnaiS. e o pre· maiores esforços afim de
nós, o Sr. ,Helb West mento ban,cano, que vae d€1s' Militar€s. Tiros de ga de Defesa Nacional.

h I "f' d' I G
.

S
.

d d D () FORTUNATO
Ouvidos - Nariz - Garganta· Olhos- Dores de cabeça rebeldes elevar nossa capacidade

p a cn, que velo mau' UrlClOnar em pre 10 u· ue:ra, oc�e ,a es es· a
.

,PI c· m,I'II'tar a' "Itura das ne-

gurar ,a agencia do Ban- gado á rua Deodoro, porh�as, CoJeglos, etc, de. MENTEL, secr�fário Ge L1NICA ESPECIALISAOA Cl.-

co
. N;1cional do Co- será in:lllgurado em bre.

maneira Que. reve&ando·s,e. ral - (a) CA�. DARCY DR.. SADALLA ,AMIN cessidades da nossa de ...

I - , '. cada um percorra no ma- VIGNOLl, pres.dente - (a) . I fesa nacional, e da defe ..
mérció. . ves dias, 'ximo um Cjui1ômetro. ru:uo DE ROSE, Che- _..............MI;"'._�ultas em LAGES

sa continentah,

10 lliado Soldano
I

1"omem:

VINHO CREoSoo-ADO
"SlLVEIRA·'

'",
Sómente a fama ccnquísta, '

Com louros mil, verdadeiros,
A,comprovada exelencia,
Do bom fermento Medeiros,

É UM GERADOR.DE SAÚOI!:.

EILIAL

(Filial da Casa Santa Rosa - FloriafNJpoliS)
. ORLANDO SCARPELLI

, Ca.selm iras, B�i-ns, .Seq/as,�; Lãs, Roupas. feitas, Sobretudos, C;as�cos, etc.
.: R��'::0.�J;�i,���."��9vembr-o ,J.º�"'" -

. f.�;ele�9ne �.141.5
.

i_
CASA SÃO PAULO

Vendas por a tacado
e a varejo

-,.;Sa.nta .Cat€lrinQ'
, ,). ._', :: "';,'" � lo'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Prefeitura Municipal de [araguã DecretG-L,..- Ir. 4.56- ",;10 iJ�o 1942
• n Se"rvlil..s;oi ....Iílitar .Inst�tue 8 Q�rjga rfed!lde <ia' prestação DI�I 1ft. de íulormações psr tíus de éstat1stiCß

A erdem do ar. Prefeito Municipal torno
. Edital de Alistamento de 1940 e da outras providências. publico que durante o cerreute mês de agostoa�rec8da.se nt Tesouraria da Prefeitura Muni�SO _ Bruno. Schubert. 81 _ Bruno Vogel. 82 _ Bruno e. • _O retid�ntß ela. Republica, usando dali ártri' �Ipal de Jal'aguä e ns 'UotendeIlcip ce HállSa, (l�3 Bl'pllO ylel��tz. 8� - Bruno Replirr 8� - Bruno friede I. 86 b�lçoes que lhê confere o artigo 180 da Consti· Imposto 8/ 8 Exploração Agrícola e Industríal8�a� ê��:��' Hreisema��.sl�t"�� 't:����'fr�l. K88die qa9�os Le��y tuíçäo, dec(etü: _ Nilo sathlfazendo n pagamento no refe�ido

da Rosa 9� _ .Clemente Menegotr 93 _ Cle�e�t� Math�Flr9� .
. Ar�. r: - Toda pe.ssoß, �atural ou jurídica; mês, fica.rá o cantribmnte

.

sUjeito 'á multa de 20./'Conrado Ptn�eJro da Costa. 95 _ Concilio Arnaldo .Dias. 9'6 _ domIcilIada. no t-elrl!órlO nacional, é obrigada 81l:'lo.bre U l.mposto IW primeíro mês, sendo então�gonstaß�� Biernasky. 97 -:- Curt Krueger. 98 - Daniel Schald'ag. �reBtar as Informuçoes que, para fins de estatís r('ltr. a cobrança [udtcialmente.
.

nat;�n��oJ�êg��la;,!s�e:ói� DO��r;�1R:;�atoi031!!. D p?' tíca, Jho forem solicitadas" episódicd ou periOdi.! Tesouraria da Prefeitura Municipal de [ara.
Vitc?�ino. 104 _ Emílio da Silva. 105 _ Emílio SS�hroeder. 1Ó6�� oamente, pelos SerVI.çoB Re�erar"de EstatistiCfl't guá, 3 de Agcsto du 1942.
Emtll� Raasch. 107 _ Emílio N_i�hlsdorf, 108 _ EmiIio Carlos dirnte.tameo_te ou por mt�t.medio d órgãos da ad'A F. Vosgerau, Tesoureiro,Hennque Klabunde.. 1e9 - Ernilíc PaJ�IQ, Te�ch. 110 _ Et4co m tstraeao regional ou municipal. --'---'--.- ..---:-t.;.._.;..__;;_.---------!!çrn��ld. 111 - EUrico Ho.tz..112

- Erlc'b Klew. 1.13 - Erico Art. 2' - Com d fim de abte:c que as inteor· D··e_.·tro Ifriv.-Irrancrsco Ratunde. 114 - Erich Boss!'. 115 - Erich Friedel - ., .. . � 8 '-i
116 -: Ewald Zellmer. 117 __ Ewaldo Schmauchv l 18 _ Ewal..

ma çoes perrouicae a�Jflm pr€'Bta�aB regular e uni Artur Mueller, Escrivão e O·
•
do Seldel1l9 _ Ewaldo Feldhans. 1�0 ..._ Gidio Oamasio. 121: _ fpun€mente, 08 Serviços Federais de Estatística, íicíal do Registro Civil do 1.

r
EwaWo . Rudolí. 122 -:- Emanuel Arnoldo Hort. 123 _ Ervin desde que forneçam 08 modelos con veníentes Di�trito da Comarca de jara-·

i�6atmaEnt ��4 -MEkrvm 1S2a7cht. 125 - Ervin Paulo

Krueger'l POderão. dedermínar que as fontes de informaftõe� gna, Estado de Santa Catari-
. - s ams au o wa. - Estevam Mokw digo Novak qhalquer .

t."
y 8, Brasil. -

128 _ Estevam L�i. :129. _. �stevano Arbeit. 130 _ Eugeni� _. .

.,' que f!f'J8 a 'Da .:H'pza II�S r�BpectiV8.� faz s�b�r q�e. compareceram(Ulmann;, 131. _ Evilasie Pinheiro. 132 __ Egon Schmidt. 133 _ I attvídades - mantenham Iísros e regtetos dos no cartono exibindo os doeu
J Ego� sehnetder. 1.34 - Egon Luiz Mueller. 135 _ Eduardo fatos que devem ser informados. mentes exigidos pela lei afimE�artms.. 136 - Edmundo Duwe, 137 - Eloy Alves. 138 _ Paragrate único - po ff' ß. execução do !Ire- de se habilitarem para casar-seoy Fernandes. 139 - Edgar Luiz Mueller. 140 - Edgar Don. visto te .e t' dí

<. -.

•
r Edital n; 1379Iter. 141 _ Ernest fritz Wider Lennertz. 142 _ Ernesto Blunk .

nes e ar 19O, 08 Ire tores dos ServIços Fe- Sebastião Pereira e Filomena143 -: Elecio José Ferrazza. 144 _ Francisco Steierlein. 145 _.:. denI8 d� EstatistiCfi!. ouvidog OB órgãos técnicos da Silva'
i Fral1clsco Kr��ge�. 148 - Franeisc(J Arent. 149 _ Francisco Schu. especializados, ficam flutorizados a baixar aB ins- Ele" solteiro, industrial brasi
I rs�nt1. }5�. -:- Fehce Edu�rdo Demathe .. 151 - fe.rdinando Wuettz. truções necassáril?lS, nas quais lixarão a periodi. leiro, natural de Jaraguá' onde_ e IClano Tomellll. 153 - Feltx Schwlrkowsky 154 - cidade das inf r -

d
.

d nasceu em 9 de abrH de 1903'I Fe!ipe Ramthnm. 155 _ Floriv�d Vosgerau. 156 _ Fridolino O t;U6çoes, epOJs. e aprovaqss pe- domiciliado e residente neste
I Wle�es. 157 - Faustino Moretti. i5S _ Faustino ,GIrola, 159 _

lo Conselbo NaCIOnal de EstatístIca. distrito� em Estrada itapoqLFermm? Marthendal .160 � 9ustavo Kuester. 161 _ Guerino Art. 3' - As entidades ás quaiS for deter· sendO fIlho de Manoel Francis�.f::saOlo' 162.- G�nttl Vensao, 163 - Germano Alvin Lenz. minsdu a IDanutençäo do livro previsto no arf 2' to Pereira e de Francisco- ngono Lenold. 165 - Geraldo Manoel Maryim 166 remeteräo S" i' t t é
., Flores Pereira.(Gerha�d SChuenke .. 167 _ Guilherme KaroI!. 168 _ O�ilher�' .;. . - aO erv ço compe e.n e, �t .

o segundo Ela, solteira, domestica bra-
· Donab.16� _ Gullherme.l!aering. 170 _ Guilherme wend.orf.1 (l�8. util de cada periodo, cópia antentw8. do re· sileira, natural de Itajai,' onde171 _ GUllherm� BlanchlnJ .. 172 _ 9uilherme Jorge Eddelbuet- glsto referente ao período snterior. nasceu em 10 de outubro.de�\17: 17Geneslo W?lf.. 174 - Gildo Bertoh. 175 - Heinz § I' - A remessa de que trata este artigo 1909, domiciliada e residente

.H;d;i�·Ta�deck.�a;�wIg [i��7Íio 1�!rn.an�eas�si��etsc�i��ri�78An. se fa�á diretamente ao Ss,:iço federal int�r�B8a. ����, �����ofil�� ��trj�:é I��dr�oll: 181 "t"'. I:Itlario Picoli. 182 � Miiado Pamplona. 183 _ d?, iL b regIsto postal :- utIlizada fi franqUIa pre- SIlva e de Ana Francisco da,H!lano ,.P.resbm. 184 ,,_ Hilario -francheski. 185""_' Henrique' VIsta na CQDvenção Nacional de Estatística e ex- Silva.
'

.

NssoluzZI. 18.6 - Hennque Seeefel�. 187 - l!enrique Anversi. presBamente concedida pelo decreto- número 6109 Jaraguá, 6 de agosto de ]9421. -HHennque Koch:, 189 - Hennque Oestench. 190 - Hen· de .16 de agosto de 1940 _ ou mediante recib' Edital n. 1380 .

.'

r19ue erculano Verbmen. 191 - Harry Karger 192 - Harry .

t éd' d
.. O, Wigand Hasse e IngeborgSlewert.l�3 _ Harry Behling. 194 _ Harry Schuenke. 195 _

por In erm .10 a. au�oridade lO�81 a quem tor Marquardt.Harry GUI!herme Emmendoerfer. 196 _ Harry Guilherme Ger- -delegada;a mcunbênCl8 da' celeta. E I e, solteiro, iudustriario
.manK Espmg. 197,Hugo Hemique Ricardo S�einert, HI8 _ Hu-' §2' - O recibo do registo' postal oU o da brasileiro, naturo,) de Rio d�
fr0erb��te��k;,9�02- !_Iu��r��s����e;,°g03 !IH�:b;���eh2012õ4 autoridade local. intermediária será o documénto ;���r�dâen����� e����c?l�ad�O�Herbelt �einz Schubert. '.205 _ Hélmuth Janssen: 206 _ H:imuth d� quit�çäo �o Informante, p'�I:a com_ a8 obriga- resIdente em Bananal comar.Goestemeler. 207 _ Helmuth' Koch. 208 _ Helmuth Descher çoes crIadas neste decreto 1m. J ca de Joinvile. sendo' filho dei09 ;: Helmut Kohn:"2tO ..:... Helmut Bà�hma!ln: 211 _ Ignaci�'

.

Art. 4' - No levantamento mensal da. e8t8- frederico Hasse e. de Amanda
I ars_nivl?11d2 -

Ign5acIO L�y. 213 - Ignac;!0 Sllvmo flack. 214 - lisheR dos estuques a cargo do ServIço' de Es
Strese Hasse. ' Especifico da dentição

reno I ner. 21 _ Irmeu Alves. 210 _ João Jablosnkí 217 t t' r d P .'.
• Ela, solteira, domestica bra-

A Saude das creanças
João Waijenowsky. 218 _ João da Silva, 219 _ João Ca�alho a IS ICa. a rodução do MiDlstérlo da Agricul- s.!.leira, natural de Joinvile', nas-

Anles evitar do que remediar!
de Oliveira. 220 _ João Jamotka. 221 _ João Damasio. Cont tura, ter-se - á em vista a discriminação. das com- clda em 9 outubro de 1918 do.

Si quizerdes que os vossos
" pras a produtores e a intermediários e .. das miciliada e residente neste' dis .. filhos sejam sadios, fortes e

d
..

tr't t
' resistentes, dae-lhes CALCEHl·ven RS 8' revendedoret, transformadores e con,

10, em es a cidade sendo NA!
sumidores.

•
'.

.

filha de Oswaldo Marquardt e A CALCEHINA e' 'um 'me-de Frida Marquardt.Art. 5' - Aos infratores lio dißposto neste Jaraguá, 8 de agosto de 1942 dicamento scientificamente do-
decreto.lei, �eja peJa omfssao ou recusa das in. Edital n: 1.381

• sado e contém tudo de que

formações, seja pela falta' de veracidade del"'s Alberto Marquardt e Frieda necessitam os orgãos em for-

á
.

t
1.0 , Maria Engelmann: mação das crean�as.A construçäo de nos' I sentido de fazerem uma

Ber lmp.os � uma multa varia val de 200$000 Ele, solteiro.' lavrador bra.
Alimenta o cérebro, tonifica

8QS vasos. de gue.rra ex!
I doaçäc de qualq'Jer um (duzentos mil réis). a 5:000$000 (cinco conto! de sileiro, natural. de Blu�enau. ��s��sc.�o�s ede�f:salcifica os

ge grandes quantidades nesse'" me�oes. réi8)� dobrada. na. reincidência, pelo Diretor
.. do onde nasceu em 23 de setem-

d b.
. co.u.

SerVlt>o Federal lDtere d t tí ti bro de 1915, domiciliado e re·
Uma latinha de CALCEHlNA

e co re, ZInCO e alumi. Um pedacinho de co
.

Y. 8sa o na es 8. 8 ca a que sidente neste distrito em Retor-
dura seis mezes.

nio, metaes cuja aquÍsl- bre OU zincú, uma pane'
se reterlr a ·fnformaçllo não prestada no prazo çida e f.de Teodor Marquiirdt,

Em todas as farmacias.
ç!O m mercados extran- la de alumínio, etc., é devido.. .

.

..,
e de Augusta Prochflow, fale-

gE.Jiros é atualmente qua _ uma doação que a tua §1 -, Do ato do DIretor referI,do neste ar- cida. I

.

. . .

I tigo podera o infrator rec d t d Ela, solteira. domestica, 'bra-81 Imposslve . Patria recebe agrade.. .

. orrer, en 1:0 o prllzo silçira, natural de Jaraguá: on-Esta dlllculdade, entre cida.
. de _dez dias, a �ont8r. daquele em que receber a de nasceu em 4 de abril de

tanto, pode ser resolvi. No dia 7 de Setembro, lntImação, medIante depósito da imporjânci� da 1920. d.Jmi.ciliada e resi'dente
da, dentro de nOS80S "DIA DA PATRIA" será multa, para o Conselho Naclo!Hil de Estatística. nest� dIstrito, �m Estr!l�a Ita

proprios recursos, por 801 e ." it' §2' - Quando por motivo da distância à' pocu, .sendo ftlha legltl1na de
4.-.10 men�e Le a a aue· C it I FdI' . . FrederICO Engelmann e de Liri·meio de uma coleta pu- cadação publica e solene ap 8 e era, o recurso não puder dar entra, da Kath Engelmann,blica. . 'doe metd-és já acima re.

da na Secretaria o Constllho Nacional de Esta-, Jaraguá, �ll de agosto de 1942.
Assim! O. Prefeito Mu- feridos. ; t1st1ca dentro do prazo �e dez dias, encaminha.· EdItai n.·1.382 oito elementos tônitos.

n.icipal de Jaraguá, con- Brasil i I T d lo·á o recorrente, pela Via de trasporte mahl rá �rtur Ce�ar Fruet e Asta Zeh!
f

e rOB. - U o pido e bit tI' ú
. Ele .solteiro lavrador bra-tando no espirito de pelo Brasil.' so reg 8 o pos a, cUlo n mero cOD1Unictl· sileirb. natural de Jaraguá, ondebrasilidade do povo desta RSS) Uionidas C Her'

rá por telegrama à referida Secretaria. nasceu em 14 de março de 1917,
terra faz um veemen bster: TeD. Prefeito Mu- §3' - Não havendo recurso nos termos dOA d?mi.ciliado �e residente, neste
te apelo 80 mesmo, no nicip I " parâgrafós anteriores será .0 processo remetido dLSt�ltO, em EstradaItapou, sen·

TONICO DO CE'REBDO8 .
, "Pr c ti i G l'd F d •. do filho de Tomaz Oesar Fruet 1.'\________

.

';___":'__
.
....,. .__

,'
_ _:_ a oura or ti era . a azen a PúblIca para e de i\na Mielke Fruet,falecidos.Levantamento de estoques de Inscríçã? da divida e remeSS8 da certidão 8 C(l Ela, solteira, :brasilei=a, do- TONICODOS MUSCULOS

material metaUco brança Judicial, na forma do decreto·lei fi'. 960. natural de Jaraguá, onde nasceu•

de 17 de dezembro de 1938.
.

�m 8 de jU!l11O de 1922" d.om!ci-
§4' _ Havendo recurso ma" aen"o-Jh n"'_-

hada e reSIdente o,este .dlst�JtO,, '" "'.'" ti e .... em Estraja ltapIJcu, sendo ftlhagado provimento, será á multa convertida em de Oto Zeh e de Augusta tLinkrenda logo que o .conselho Nacional de Estst1sti· leh'
I _ Os interessados deverão' apresentar, o mais ca' comunIque sua deoisão à repartição depositá Jaraguã, 12 de agosto de 1942,

t d t� d' 18 d AGENCI ria E para qu� chegue ao co·ar ar a e o Ia . o corrente. na . A DE .

§. . .

nhecimento de todos passei oESTATISTICA dest� Prdeitura Municipal, as declara 5 - O pagamento da mult� não Isenta o presente edital que será publi-
ções de estoques de material :metalico, NOVO OU infrator da ogrlgaçao de prestar a informação. cado pela imweri�a local e em

UZADO, de que dispõem, com a classificação de a' §6' - Quando houver suspeita de fraude nas carto.no e sera afixado durante
cordo com as especificações correntes, a quan!idade, infor�açõA8, 08 Serviços feder�js de .EstatístIca,· iSs11:��uem souber de impe.

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

O peso e os respectivos preços de AQUISIÇAO E por 81 ou pelos órgl10s aol quais delegarem a, dimento acuse·os para fins le
VENDA de cada material, tanto de importação como Incumbência,da colet·a, poderao proceder à veri-' gais.
de fabricação nacional. . ficaçäo, requisitando para este fim a intervençäo! Artur .�ulle1'

.
11. - As declarações deverão ser feitas por es· policial 'que se torllar necesfolâria. ' Of.ieiarSâ�VR�gistro Civilcrilo e em DUAS VIAS, devidamente assinadas pelos .

Art. 6' -:- Quanào o infrator for servidor da' ----.------intereasados e enviadas a Agencia de E'5tatistica, den. Rdmmistração pública ou emprßgado de institui·
tro do praso acima estipulado.

.

ção �utárquica ou ps.raestatal, a infração ·será· Quem achou ?
III. _ Cada possuidor ou depositario de mate levada 80 conheclmeto do Cons�lho Nacional de Perdeu se uma tamparial metalico, dexerá declarar o seu nome ou rasão de Estatística, que representará contra o servi- de tanque de gazolin.asocial, assim como o seu respectivo endereço rua dor faltoso:. com fechâdurß, de a·uto.

numero, caixa postal, etc.
' ,

a) - ao Ministro da pasta a que estiver caminhäfl, no dia 25 de
IV. _ Os interessados çteverão conservar em Eubordinado, se tuncionáriü ou extranumerário julho ultimo, na cidade.

seu poder os comprovantes de compra dGS respecti. federal: '.. Gratlficú'8e tl quemen.
vos matariaes mr.Lalicos, para posterior aoresentação b) - Ao Chefe dQ Governo regional ou 80 .t!'(>gHl' na gerencia desta
quando exigido.

' ,
Prefeito Municjpal, Bob cuja juristjiçäo servir; fülbtl..

V. - A faUa de declaração de estoque e de a' o) - ao Presidente da. entidade autárquica ----.------
presentação dos comprovantes dos preços de compra ou paraestatal, a cujos quadros perten"Cer.
importará na multa de UM a CEM CONTOS DÉ Art. 7. - As informações prestadüs em ebe-
REIS, (Art. 8. do decreto.lei n. 1641 de 29/VIII/39). diêncm ao di�posto neste decrEfto-lei, destinando-

VI - Por material metaIico, compreende se todos se exclusivamente 808 fins dos levantametos cs
e quacsquer artigos de ferro, aço, cobre, zinco, latão, taUsticas, näo serão objeto de certidão, nem di·
al1l1minio, ohumbo etc NÃO :MANUFATURADOS. vulgadss de modo que torne pública a situação

Para exemplifica( mencionamos alguns particular dos informantes.
Art 8 - Este decreto·lei entrará em vigor

na data de sua publlcaçäo, revogadas as dispo-
sições em contrário. .

Rio de Janeiro, 10 de julhc.. de 1942,' 121' da A sífilis ataca todo o

Independência e 54: da. República.. organismo .

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

Ossos, Reumatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os
individuos idiotas. Consul(e
ti medico.e. tome o populär

depurativo
Elixir914
Inofensivo ao or.ganismo.
Agradavel como um liGôr.
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P., sob O n.

. . ��, de 19.16.. .. {

BOITAl.

, Brasileiros
amigos

e extrangeiros
do Brasil!

.Aviso

MATERIAL METALICOS
Aço em ban a, chapas, tubos.
Chumbo em pão, Imçol, tudos.
Cobre em b3rra, chapas tubos, arame
Estanho em barras, verguinhas
Ferro em barras, chapas, tiras, arame
Arame farpado e liso galvanisado, cobreado·
Tubos :galvanisados e pretos
Telhas de ferro galvanisadas .

Chapas .. galvanisadBs _ -

Latão em barras, chapas, tubos e arame.
MêtaJ anti fricção (patenté)
Zinco em barra, chapas
Bronze êm barra, chapas, arame
folhas de flandres, eixo de transmissão e outros

semelhantes.
Prefeitura Municipal de Jaraguá 13 de Agosto

1942. .

ASS; I:eonidas. C. Herba er, Prdeito MuniCIpal

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

ELIXIR 914
Henrique A. Guilhem
João de, Mendonçti limA
Oswaldo Aranha
Gustavo Capanema
Alxandre Marcondes filho
J. P, Sali'ádo filno.

da União n' 13 de Julho de

GETULIO VARGAS
Apolonio SaUes
Vasco T. Leitão da Cunha
Ao de Souza Costa
Euriço G. Outra

(Diário Olicißl
1942) ,

um bungalow á rua
«Presidente Epitacio"e
uma ca88 e terreno á

mesma roa, esquina de "Corooel Emilio Jourdan", .

Informações llesta re.dâçãö.

Vende-se
;�...

É UMA OOENÇA GRAVíSSIMA
MtllTO "ERIGiOSA P'ARA A FA·
MÍJ,.IA E PARA '" RAÇA. COM.fIl.
ér�'·C·::>M M.n:iLY·...R'-f;O T:<A�.
ME:NTO t>ÊSSE G-1:tANDE FLA.Gn..O

USE o

Edital

REUMATISMO
ItSCRÓFUL.AS
ESPINH'l'tS
FISTlJt.....
ÚL.CERAS

ECZEI\1AS

FERIDAS

OAR"rROS

MANCHAS

Imposto sobre in
dustrio e profissões

CONHECIDO H;.. 65' ANOS
VENDE·Se: G:M TÔO'" PA. RTF.: .

"n:xIR DE NOGUEIRA"De ordem do snr. Co
letor, torno publico que
no decorrer do presen
te mês de Agosto. pro
cede-ae neste Coletoria,
a arrecadaçãa do impos
to ß.cilJl&, rderen te ao
segundo semeatre -do cor
rente ex�rcicio.
Os contribu.inte';j. que

deix1.lrem de efetuar í)
pt'gBI?Hmt , HI', praso mol'
cado, poderão fazeI o no
mês de Setembro com
R multa. de 20./" findo o

qual serão extraídas. as
certidões de divida pan
ter l,>gal' ti cobrança e·
xecutivv.

.

Coletoria d� Rendas
EstadUais dE';.Jaraguâ, em
1 de Agosto de 1942. '

I'

O�inio empre-_
80 ale t=apifal
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
não desagradará ao comprador.
Informações nesta redação..

CONTEM

He/eodoro Borges
tscrivão

CALCEHINA

Mais uma
esplendida cu ra

Um mens8geiro de'
mais uma vitoria. do
PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE, hRbil guúf·
da 'livros e interessado
da imp,örtante c8sa' Cf!
mercial Ambrosio Perfet,
etc,

' .

Amígo e sr. Eduatdo
=""""""""" I._,�r C. Sequeira - VeilhotI'8-

zer lhe a noticia de maU,
uma explendida cura

que o seu PEl'l'ORAt
DE ANGICO PELOTEN
SE acaba de fszer em
minha pessolL Ach&nd�
me bastante atacado d�
'influenzulO, com tosA"'.
eXilectoraçãoabundaute.
(etc. recorri. ao' PEITO.
RAL DE ANGICO PELO.
TENSE e consegui de',
belar muito rapidamen.
te o meu mal.
I8so, porem� em CÓU8a

alguma m� admira, pola
tenho em casa exem
plos de .curas rapids6 de
tOBses. bronchltes e res·
friados operados em pou
co tempo.
Desta' minha esponta

nea· de.claraçäo póde ta.
zer o 'uso que lhe con-

vie�. \.�.
Äntomo G. Portella

Contil'IDo este atesta
do Dr. E. L. Ferreira de .

atenção! - Lavradores Araujo (Fi.rma recoohe-
Em tTaraguá·Oaribâldi estão cida).

.

á venda dois Exce'lntes Licenç& N. 511 de 26
terrenos para quaefquer de Março de 1906
culturas, possuiudo boa Deeposito geral: La
agua, pastos etc., com a boratório Pflit9rel de An
area total de mais ,';u me· gico" Peiotense - pelo·
nos 200 margoso tas - Rio G. do Sul

Mais informações nesta I Vaude se em tod a. &

redação. pfiffe

SANßUENOt.

Arseniato, Vanadato,
fósforos, Cálcio etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos. Mães
que criam,Magros, Crianças
raquiticas, receberão a to

nificaç-lo geral do orgallis·
mo com o

Sanguenol

H O t e I Becker
Rua Oe!. Emílio Jourdan Jaraguã do Sul
Está situado n') melhor ponto da cidade. Quasi vis·á·
vi� á Estação ferrea. Dispõe de olimas acomoda�
ções e ofer�ce o maximo conforto aos srs. hospedes..

Banhos quentes e frios.
-

HIGIENE CONFORTO PRESTEZA
Linha de Onibus á porta Preços razoaveie.

Proprietado : Carlos Albus.

Petrolina Minancora I
I

o Tonico capilar por excelencia.
Destina-se a manter uma higiene perfeita do
couro éabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des
troi .a caspJ, por mais rebelde que séra. E u�
remedio soberano contra toda e qualquér
AfECÇÂÖ DO COURO CABELUDO.
Em todas as Farmácias, Drogaria!' e Perfumarias
Prodwos do LABORATORlOS MINANCÕRN

JoinviUe .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



la�eira .em tõros
eoojUU.tos

. E I e tricos
" UnilJursc,"

.: -'0

Compràinos �'d� diversas qualidade.

Tr.ator com a

SOC. IGtJASSU' 'L:'fDA.

para iluminar seu lar, sitio, fazenda, etc

Funcionar seu radio, etc.
Carregar baterias de automovel, radio, etc.

'.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000$000

Ace"t:ia : )AR1\GUA'
, Rua Cei. Emilio JOlirdao,115 .- Caixa, 10 - End. Telegr.IICO

MATRIZ: ITAJAI

TRES
MODELOS

com

capacidade de
100 ,. 450 watts
6, 11, 110, 110

volts

Peçam demonstrações ads Distribuidores:

Carlos Hoepcke S. A.

')

���Ldill!]§;J�I:.�n�Gjr;.j.:l���iJl!j':!�:' "

�" PaulQ. Hering' ',��.
�, Caixa Pos!ztI29" Rua 15 de Novembro 808 �,� S)umen;;;,u - Santa' Catarina iJ

li

� . Tintas e vernizes �;;... Materiaes �

� para pinturas em geral �
, � .

Tintas em bisnagas �
� �:,.

"

.par� artistas �J ,.?- ..

r!���liJiJ�LjiJ�!;iO�������r.;d". ' ,�'�I)<�i
. ,',
"i.
,o

Adolf HermanD Schultze
�L f,

Especialidades' em bancos escolares.
.

•
I

RUa RIO Branco, 964
1

-

Pal�ce Hotel
de M A.R TIN S J A R U O A

Rua B,,�ão do ,Rio Branco n. 62
Todos quartos. "de apartamentos, com agua

corrente, quente e fria
Elevador - FI'Ígorilico . Casinha. de l.a ordem,

Salas de amostras uere os srs. vtelente«

'Au,tomovel na . Estação I:C U R I TI BA PARANA' BRASI�' ..
PR. LUIZ DE SOUZA'

-.ADVOGADO
Escritório " Avenida Getulio Vargas, 160

Residencia : Mal. Deodoro da Fonseca, 814
Telefone, 34

,..,

:KO����������������I,����..��jiii"�"""""II..Ii""""""""",

�.. Es�i�i!!S �n�!. � rH;t;�p;�-;--WESTFALÊN,I.
O Chocolates. Pralinés e balas finas e doces O II!

'

III

i das meUwres- �6bFicas--8eenksm e-Sultana, O
-,I

P-3 r a seu ce.on.. No Centro da cidade, proxlmo IIO -&' t de todasas emprezas de onibus I
! Proprietario : JOSE' ALBUS .

O Iii'
..01' O e socego to-vi

,-
r I d II',

1CXca::::::.x::::u::::::.c7�lCXCXX::":::O::::XlO:r:lI X II e au o-vraçao para qua quer es- I
� CXx::::tIClCu::::..:c:;o

Ir II r o c u r e hog.. tino dos Senhores V ia ja n te s

,III
•

Cure 'seus males e poupe seu bom dinheiro . 111 pedar'se nes! .e I toaltrto pala. FlMIUAS e dislinlts CAVALHEIROS!I'comprando na i� HOTEL ..PENSA0, I ,B A N H'O S QUENTES E FRIOS I

Faranacia Nova �l - Cosinha de primeira ordem, rigoroso asseio e prontidão III
de ROBBRTO M. HORST III CURITIBA Rua Desembargador' Westfalen n: 56 - Fotze, 2714 III

di ,;. ..! ,'�,' ••
.

.,,' III I tlQTEL- PENSÃO WESTFAI,EN - ��OXIMO À RUA 15 OE NQVEMI3RO IIIIque Ispoe ,ue maior sertimento na praça .e oferece. , ,
' ,"...1> '

.' ." se�� artigos á, �re,ç_os V��,t�j�.sos::", e. >.:�': .111
. Di:!�uj�OJe.!� propriet��io e �spos�: _ :�,Leo�ar�� (.R�ID�a� " ,

iii
ua Marechal Deodoro, 30 -

'

Jaraguä�-----_�_, �_....__
'_,.__,_-,__,

__

' -1ü�!9'XX�����.!!!!!!!!e����..�����!!!!!!!!��_�_X)(
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PODlada Minancora
E' a pomada ldea
CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tant�
humanas como dá
animais.

NUNCA EXISTIU,
IGUAL

A Farrnãcia Cruz,
de Avaré, (S'Paulo]
curou cant a cMl·
NANCORA- úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna, Carolina Palhares, de [olnvill=, curou COIlt
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS 1
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.
'

AVISO IMPORTANTE: -"- A verdadeira =Pomada
Minaneora- nunca existiu a não ser em suas

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

CORA em sua latinha original. '

REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um pr oduto dos Laboratorlos «MINANCORA
de JOINVILLE

Ginasin PariliODOn Paranaonso

Este aluno habilitou-se em escrituração mercan!i1,
calcules comerciais, nortugues pratico. direito ;:'c�:l1l�erclal.
correspondencia, em sua casa com 4 Lvros esp- f la!l�ados
que dispensam c prcíessor por ser de uma acilidade
jamais vista. A verdade seja dita: sou .professor ha �als
de 20 anos mas nunca vi isto, é verdadeiramente formída
vel! Peça prospeto, com toda confiança. ao Prof. Jean
Brando, R. 'Costa Ir, n. 194, Caixa Postal 1376. São Paulo

Escola devidamente registrada por quem de direito sob.
n. 548 em 1918. habilitou já uma geração de alunos e to

dos estão trabalhando- Junte enve lope selado eem seu en

dereço bem claro. Os p_reços são rnodicos e e!ll pequenas
prestações Não perdera nem tempo .nem �mheiro! Se

habilitará em 4 a ú meses tendo dieito, no firn d.0 curs<?
a um Certificado de compete ncia cem o qual, de contormí-
.dade COm 'a lei fie�' clara, poderá comprovar a .��Ia alt"., ��"'"'I

habifilaçâo.
�

" .•. f' '1' �
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Seléto X Brasil

Todas devem usar

I Displlsto para Tudo

I Seu ligado deve produzir diariameme um

fi litro de bilis. Se a bilis não corre livre-

I
mente, OS alimentos não são digeridos e

apodrecem. Os gases incham o estômago.
Sobrevém a prisão de ventre. Você sense-

I
se abatida e como q1.2e envenenado. Tudo
é amargo e a yida é um martírio,
Um,a simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulss Cartel' são
enraordinariamente eficazes. Fazem correr

êsse litro de bilis e você senre-se disposto
para tudo. São suaves e, contudo, especial ..
mente indicadas para fazer a biLis correr

livremente. Peça as Pílulas Carter. Não
aceite outro produto. Preço: 3$000.

ALUGA-SE
. Uma case a rua Ma-

l' rechalDeo.dorü (fundos)
, 'Tratar com

I Engenho Rau LUa.

Vende-se ou. alu..

ga-se
Casa e armazena à Rua

Marechal Deodoro da FOR
SEca, n.' 1.144.

•

A tratar com

Com. e Ind. Germano
Stein S/A.,
Caixa postal, 52. [oinvile.

.;

",

Fluxo-Sedatina
(Ou Regulador Vieira
A mulher evitará dôres
Aliyia as cólicas uterinas

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

dicas das senhoras

É calm�nte e regula
dor dessas funções
Fluxo· Sedatina

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

Encontra-se em toda
parte

LicDNSP n. 67, de 1915

•

E Saltará da (ama

INDUSTRIA �O;�I;.����s 1
"

GOSCH IRMÃOS S. Ä.

'",..Jl\Rl\GUl\ - fL\NTL\ CL\T.L\RINL\

-

LC)THAR SONNENHOHL
BICICLETAS RADIOS fAZENDAS

DESPERTE It ��US
DO SEU fICADO

Peças
Acessorios
Concertos

I
Pinturas
Vulcanizações Para ..raios

, ARTIGOS BONS!

Material
eletrico
Lampad�s

Casemiras
Sedas
Brios
Lãs

. Ternos feitos

Pr.:.EÇOS BARATOS!

DR. RENATO
Diretor médico do «Hospital São José»

. Operações - Mo/estias de senhoras e

creanfas - Partos

Consullas no Hospital e no Consultorio. Atende á chamados.

CAMARA

Sôcr'al

GIft VAZ.

ANIVERSARIOS J Dr. Alvaro Batalha

Frederico Schwartz I No registro da vida so

cial da cidade não passa-
Transcorreu dia 10 a data I râ desapercebida a 'd'flta de

natalícia do nosso colega 1 � do corrente, em qu.e
Frederico O. Schwartz do ve passar mais um natali
�J ornai de [oinville>. 'Fi-' cio, o, dis�int� facultativo
gura destacada no meio dr. AI,varo . d� Costa .Bata
sc cial [oínvíllense e na im- lha, ora residente licntre
prensa do �stado,. onde nós., , . .

vem orientando com muita ,
Cavalheiro de esmerada

felicidade o velho e con- cultura. fazendo je sua

ceitnado '-Jornal de Ioin pr-ofissão aquilo que ela
ville», fundação de seu verdadeiramente. deve ser.
saudoso e digno pae Edu. - um sacerdocio - o dr.'
ardo Schwartz, sentimo-nos Alvaro Batalha é uma des
satisfeitos em mandar ao sas figuras inconfundiveis
bom companheiro de VI:! em qualquer meio, pela sua'

lhos ternpos o nosso abra- inteiresa de caráter, educa
ço e a certesa da nossa ção e cultura.
amis ade. D'aí, sem duvida, asma:

- Dia 14· viu passar nifestações de simpatia e

mais um anivet sario o nos- estima que vae receber
co amigo sr. João de Pau, pelo transcurso de sua da

Ia, ative agente da Estação ta natalícia.
. '

_

de Joinville. folgan�o _;m registrar,
...:.._ Tarnbem dia.14 Iez desde hoje, tão auspl�I08.a ,

anos a seahorita Waltraud efeméride, <Correio do Po- ,

Hermann. filha do sr. Oe- vo» apresenta ao seu ilus
raldo Hermann, residente tre amigo, com um grande
em Hansa. abraço, os rnais sinceros
'- Dia 16 completou valos de Ielicidades.

mais um natalicio a meni
na Iracema, dileta filh,(do

,

sr. José Paters.
.-" Dia 17 transcorre a

data aniversaria da gentil
senhorita Arnantirra Muel
ler, distinto ornamento .do
nosso meio social e filha
do snr. Artur Mueller, ofi
dai do registro civil da
comarca.

VIAJ'ANTES
Esteve domingo nesta

cidade, acompanhado." de
sua axma. família, o snr.
Francisco Eurtadc Maia,
funcionado da firma Oron
tes Maia., de São 'Francisco.
- Tivemos, quintá feira.

a visita do nosso colega
Aristides Rego, que nôs
dispensou agradave]
lestra.

OASA SONIS

Riscos para bordar. Bé
los modelos:

FALECIMENTO
faleceu repentinamente,

quarta-feira, nesta cidade,
o jovem Walburg �a5se,
funcionado' da agencia do
Banco «Ince- e filho do
sr. Frederico Hasse. i
O sepultamento do esti

mado moço deu-se quintá
feira á tarde com' grande
acompanhamento.

------.

Perdeu.se
4 melros dc lona espe

cial, Com 1,40 dê largura.
Pede-se a pessoa. que a'

chou enrrega-laao sr.Aee
lino da Costa residente em

Itapocusinho ou na geren
cia desta folhe, que será
gratificada.

Coletor Federal

Foi removida para a Co'
letoria' Federal desta cida
de, o sr. Altino Pereira, que
exercia as mesmas funções
na cidade de São José.
O sr. Altino Pereira de

I
ve chegar a Jaraguá até o

fim do corrente mês, para
assumir. o sau cargo.

Na mesa farta de doces,'
Gritam meninos bregeiros,
Daquele! Daquele que tem,
O bom fermento Medeiros.

BRASlLElROI
Si com 5$LJOO voce se habilita ao SOl teio de 100:000$000 mensais;
Si as garantias que oferecemos são as mais sólidas pcssiveis;
Si não existe nenhum outro plano de sorteios equivalentes aonosso;
Si após 120 MENSALIDADES o seu titulo terá resgatado,
Si 60.000 Brasileiros já o subscreveram, porque não o faz tambem?

Subscreva hoje mesmo um titulo do plano .PATRIMO
NIAL., e habilite-se á distribuição de premios no valor de Rs,
1OO�OOO$OOO mensais!

'A Patrimonial Ltda.'
Rua Felipe de Oliveira -' São Paulo.

Agente no muuieipio de jaraguã : José dos Santos.

Dr. 'WaidemirQ Mazureehen

Medico

Consultoria e residencia : - Rua Marechal Deodoro

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

I o SABÃO

•

Virgem E-speciali-d�de
de WETZEl� Bt' elA. JOINVIELE (Marca registrada)

,
.

CONSERVA O TeCICO DA ROUPA PORQUE LAVAFACILMENTE ECOM RAPIDEZ .
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