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o Brasil eill estaoo oe �eligeranci8
•

com a
;::;:t;.J.��"",

Alemanha e a Italia

CASA SÃO PAULO'

O d
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sr. Presi ente da Re-! possiveI da tolerancia do i
publica reuniu sabado o' Brasil e de suas intenções'
Ministerio, tendo compare pacificas.

.

cido todos os ministros. S o) Ocorre. porem, que
Diante da comprovação agora, com flagrante infra

dos atos de guerra contra ção das normas de Direito
a nossa soberania. foi re , Internacional e dos mais
conhecida a situação de ,comesinhos principias de I
belígerancia entre o Brasil i humanidade, foram ataca'le as nações agressoras -I

dos, na costa brasileira, Redator: João Crespo . Díretor-proprietarfo. HONORATO TOMELIN -'-

Alemanha e Italia. Em con viajando em cabotagem, os1--------------'-------
--:---------------

sequencía, expediram se, vapores <Baependi» e «Anj-IOficinas e edifício próprios Assinaturas: Anual 20$000 Semestre .12$000 Rua Marechal Deodoro, 392

por via diplomatica as de- bal Benévolo» , da Loide

I
.

----..",.,..--=�"""""o-=====-.,..,....",,,.,.,...,,,,.,,

.vidas comunicações áque [Brasileiro, património na- A -O XXiV.... Jara..ua.... ... Sábado.,.9 de Agosto de 19"'· - S. Catarina "" N 1139
les dois paises. I cional; o -Arara- e o «A ..... .,

11.....11.,
• •

Examinaramse, em se�lraraquara», do Loide Na I����������������������������������������������������

guida, diversas providen I
cional SIA ; e o -Itagiba

cias atinentes a situação, I'
da Companhia Nacional de I

ficando es ministros incum Navegação Costeira, os I
bidos de preparar os atos I quais transportavam pas :

necessarios. .
I sageiros, militares. e CiViS,)Resolveu ainda o snr I mercadorias para os por'

Presidente da Republica, I tos do norte do pais.
q"te o Ministerio, daqui 9 o) Não ha como negar
por diante, se reuna se- i que a Alemanha e a Italia

manalmerite para assentar
'

praticaram. contra o Brasil,
outras medidas exigidas: alas de guerra, criando

pelas circunstancias. I uma situação de belige-
I rancia, que somos forçados IO governo brasíleiro fez i a reconhecer na defesa da

chegar ao conhecimento'] nossa dignidade da nossa'
dos governos do Reich e· soberania, da nossa segu
da Italia ii seguinte comu-I rança e a da Arnerica, e a

nicação : repelir, na medida de nos

I.o) A orientação paci I sas forças.»
fista da politica internacio II Essa resolução do go Inal do Brasil manteve o vemo brasileiro foi comu
até agora afastado do con

I
nicada a todos os gover-!

flito em que se debatem nos das Republicas ameri i
quase todas as nações, in-I canas � I
clusive deste hemisfério I
2.0) Apesar das declara Içöes de solidariedade ame- I

ricana, votadas na S.a Con
'

"É UMA DOENÇA ca'U.)liSSIMA
ferencia Internacional de MUITO PlHHGOSA PARA A FA-

L· 1 2 3
MfL.1A E PARA A RAÇ.t., COMO I

irna e na .a, .a e .a UM BOM AUXlLIAI't NO TRATA-

I'Reuniões de l\IIinistros das MENTOD!ssEGRANDEPLAGELO
ai USE O

Relações Exteriores das Re

r:a����s re��������:�te e�; fflUl,lftl:tutll1ilif:l I,'Panamá, em 1939, em Ha A stFIUS SE API'IESENTA SOB

INÚMERAS FOI'tMAS. TAIS C:OMO:

vana, em 1940 e no Rio
de Janeiro, em 1942, não REUM_ATlSMO IESCROFUU.

variou o governo brasileiro ESPINHAS '

de atitude, embora hau I
FiSTULAS

vesse sido insolitamente ÚLCERAS ,

������dsO U�id��r��orlo�s I ==:
I
Convite I ,� m pan ha do A " ,- a411oca por forças do Japão,i MANCHAS I � .

..' iYc.
seguindo-se o estado de

I fiEUIIR DE NOGUEIRA"
. .0. Prefeito M.U",

., -'
.

guerra entre aquela Repu- -

I si
&fica Irmã i: o imperio a r VE;=-�:! HT�;! A:::m, DIClpa, C�QVl! a

. ..J'<, h "tc p.� ent ".� te oknc_1id,'. f':eHtNl"

'!�'
. �'}..1r cidosé mais que, os Estados psra que ca-

gressor, Alemanha e ltalia.,
as autoridades, Ido qU2 nunca .e sobre. irmãos Ior.m miscravzl ·um dever le humanida- da um póssa oferecer

3.0) Entretanto, a decla
- -��-

corpo docente e I � l' ., -

t
.

d
.. cl

' b
'

B OI
._ de

ração XV da segunda da Dr. .L\l.\/cro . j1IiClO, e l1eCeSS3f10, e Im- men e aSSa��ln8 oS.a VIS e. Dorque e uma o TI ao rast. um iivtao

I
chcente dos esta.. 'I' prescindível a união de ta de nOSSêS costas. Au gação patriotica Dest' combate.

que as reuniões, consagra
'

B -lt . II. b I
- I E h f

-

I
da pelos votos de todos O C tna e eClmentos eS"l todo� p.::lo Brasil, com xilii1r e p'restigi9T- o. p�1 arte a Campanha do A· ssa campan a, OI an-

os Estados da America. es MEf ICO colares e povo, pa� I ') Brasil. ttL. a se dd�ndet, e vião, deve ser feita e le� çada em Florianopolis,
tabeleceu : «Que todo aten-

1

-,

-" ra 3ssis!irem a I A. pati b foi torpemen- vmg(.r os nGSS�,� irmão;;, vada ,� termo. em todos para que S;mta,Catarina
tado a um Estado não a- CIRURGIA, PAhTOs. MO- - ....

I cumpra o seu dever.
mericano contra a integrí I LESTlAS DE 2ENhORAS E .\missa que sera re"l S· de.dade ou a inViOlabilidadel

. CR.A"ÇAS alisada no dia 1. A ('L. ""..Iman a e a'� I·a.s. \.\.
Nós a hmçamos em. Ja-

"')OENÇAS iNTERNAS E
! 1:\ ....... ,., rsguá e o faz<'m

do territorio e contra a so
TROPfL"IS _ DOENÇAS DA do Setembro, as 8[ "

.... os �egu�

berania ou independencia I PELE - TRABALHA OlA- horas em 3.:-iiO de I
ros d� que todos, jara·

politica de um Estado ame I R AMENTE 1\0 HOSPITAL , :r-

I
_ _ .

_ gl,.lae.nse 011 não, saberão
ricano, será conSiàerado SÃO JOSÉ graças pelo resta .. Inauguraçao do retrato do Incbto soldado naPrefeitura compreender o nosso
como um ato de agressão iiENDE CHAMßDOS ft· . belecimento do . •

cresto e contribuir. COm
contra os Estados que as- .

p
. Parada c Vlca que fez vibrar Jaraguá, nesta hora solêne e decisiva �

sinaram éssa declaração I
. QU!LQ3EH HilHa

lexmo.
snr. reit.. para o Brasil

"

qualquer quantia, para

4 o) Consequentemente, o Rua Preso E Pessoa 206 dente da Repu.. Alcançou uma repercus

j
ca de fé e Civismo no dra esse Iouvavel � patriotico

at�ntado contra a integri-j ". blica. I são muito alem da previs- res "Abdon Batista�, «São si! de todos os tempos.' empreendimento. As im-
dade do territorio e a so : ta. em nossa cidade, o en· Luiz- e «Divina Providen Feito silencio, ú snr. podancias recebidas se-

berania dos Estados Uni- iB -I. ,
cerramento da «Semana de cia" todos bastante aplau Prefeito Municipal, em ra _ bl· d

dos deveria ser considera., 'r'a"S I e I ro
Cé!xias� que é sempre, to· didos. pidas palavras, depois de raa pu Ica as por este

do c?mo de. agressão ao t' 4"

•

dos os anos e em todos Vibrava ainda tod� a referir se ao barbara aten- jornal e oportunamente

BraSil, determmando G: nos I
.i4! • os recantos do país, a so-I massa po@ular .ao ultimo tadp do Eixo co'ntra os remetidas a Florianopo-

sa participação no conflito lêne afirmação do culto á numero do programa, quan nossos navios, con�idou Iis, para terem o seu

e a simples declaração de 1 Prr.:ptliemC nos para levar na maIOr data eil/i memoria do -preclaro sol- do usou da palavra o dr. o povo para percorrer as destino. São Paulo foi o
s?lidarieda.de com o agre I

ca da noss:! hislori<� - 7 de Setembro. - �omo dad.o es�adista, simbolo da Hobbes
.

de :Albuquer.9�e, ruas da cidade. como vi-
primeiro Estado que se

dtdo, sd�ulda, a�gum tell! l presente ao Br<,síl, a nossa contribuição de Alu. naclOnaltdad� e patrono do alt? funclOnarto do Mtnts. brante demonstração de

po depOIS, da mterrupçao í ,O. _, C h, ". Z·
.

.. �. ,
nosso Exercito. teno da Agricultura, aqut protesto, carregando o sim propoz a realizar tão a-

das relações diplomaticas r
mlnlO cu:" ou inCa, pa, a o "upnmentc Na terça feira, á tarde, servindo, que produziu uma bolo sagrado .da Patria. E portuna oferb, Santa Ca�

com os Estados agresso 1 dos (il'senaes, 00 Governo. teve lagar a concentração sintese brilhante da vida �u.t ?ridades e povo deram tarina é O segundo.
res. i Ne,sc dia :,(�rão colocados ao lado do altar das escolas da cidade em de Caxias, para finalizar tRtCl0!l marcha, com

.

a I Prestigiar essa Cam-
5 o) Sem cons!derações I da Patria, {:m Í!i::nle á Prefeitura, desde ás 8 ho� i frente á Pref�itura. M�nici- com. urr:a �x�ortação. ao Bandetra � frente, em meto h' b.l' ,

p.a�a com ess� atItude pa I f?", caixas P"3 i\ Cülét'l PMblica dos metais aci paI, em CUJos Jardtns e BraSIl, agora VII e tratço- de um entusiasmo atéhoje pan a e sBer �asl eira. e

clftca do BraSil, e sob o li na f 'd
trecho da rua Deodoro o cirtlmentc ataCrtdo pelos tc- não sentido em Jaraguá. querer o rasll,

pretexto de que precisava
r re en o!.>. povo se cO'11primia, aguar talitarios. Ao passar na rua Coronel Em nossa redação a-

fazer guerra total á grande I' danào o inicio do pro fortes e demoradas Dal J?urdan, �m' frente ao an cha-se tambem uma lista
nação americana, a Alema.,

F E B R E S
grama. Este não demorou mas e vivas cobriram as t�go predlo do cHotel Bra- a disposição de todos

nha atacou e afundou, sem I ,a ser iniciado com uma ultimas palavras do d'r. stl-, assomou a varanda'o
ue ui b

previo aviso, diversaS uni· saudação á Bandeira, cujo Hobbes de Albuquerque. sr. Arthur Muelh?r, oficial os q q zerem su s"

dades navaís mercantes bra-
.

(S
-

MI'
o

I I d· hino foi em seguida can· Que foi de fato feliz em do registro civil, que fa- creve·la.
\zoes a afias, mpa u lsmo Co

o

d
sileiras, que faziam viagem

.., tado por todos os presen sua oração. lou ao povo sendo inter- c rrelO O Povo�' 50$
e comercio, navegando den- f./taleitas, Tremedeir.'1) 1es

I rompido a espaço com fre·

tro dos limites do «Mar I Deu se então a inaugu· Di�cursou em s�guida, neticos vivas ao Brasil e

Continental», fixados na j Curam,se rapidamente com ração do retrato do bravo longamente. o snr. Mario aos seus homens de go· UiçlocoIDeaaora-
declaraçãO XV do Panamá. . I Duque de Caxias, ofereci- Tavares da Cunha Mellp, verno. Terminou c sr. Ar- dva do Bta da
6 o) A esses atos de I "capsulas ADtiiezonica._ do pelos corpos docente e tabelião da comarca, qUI:!, thar Mueller o seu diseur Pauta

hostilidade limitamo nos a I fdiscente do grupo escolar como sempre sucede, emo· so aconselhando a todos

opor protestos diplomati I MiDaDCOra", «Abdon Batista-, no sa cionado e sabendo emo que convinha fôsse a ma- cCORREIO DO PO·

cos tendentes a obter sa·: guão da Prefeitura, falando cionar, foi. ao terminár, en- nifestação ali disptr�ada VO-, associando-se de

ti�façöes � justa inden isa- \

Em todas as búa� Farmácias
a aluna Esteria Lenzl, que tusiaslicamel1te aphudido na melhor ordem, porque c'Jração ás manifestações

çao, reaftrmando, porem,' fez a entrega do retrato. por toda a assistencia. a hora chegaria de- serem eivicas docDia da Patria l)

'com esses documentos, nos i E' um produto dos Laboratórios MINANCORA Seguio se o programa de Ouvio·s� então, encero todos chamados � damons· dará uma edi,.;ro es
• I'

sos propositos de manter cantos patricticos e nume- tando a solenidade, o Hi trar de forma mais decisi .

.

� pecla �

o estado de paz. ,

JoiRvile - S. Catarina
I ros de declamação pelos no Nacional cantado .por va o seu amor em defesa c0ll'! malar numero de

7.0) Maior prova não era: alunos dos grupos escola- todos n'aina vibração uni do Brasil. . i pagmiS.

F

.' .

Colaborador: Dr. T. Ribeiro Pontes

LIDElD�

Brins,Casem i ras, Sedas, Lãs,

E' um sentirnento, não .é um dis A hera que se atravessa é decisi-

farce. Sente-sé com o coração não va. Os piratas eixistas trouxeram ;.

se finge com exhibições periódicas e guerra ás nossas costas, Navios pa-
inocuas . cificos foram afundados. Vidas precio ..

Brasilidade é querer (. honrar a sas foram sacrificadas. Não h.. que re-

terra berço, querendo a pelo que ela cuar A conciencia nacional vibrou o

vale e representa de grande nesta parte toque de sentido! Todos estão de pé,
do mundo; honrando-a pelo custo de prontos.. Não ha mais meio' termo,
sua historia. pelo destemor com que ·nem acomodações, nem complaçencias.
ela soube frustar pilhagens e conquis- Chegou a hora de serem arrancadas

tas; pela ação dos nossos antepassados as mascaras: - fisionomias e con-

construtores da nacicualidade - que ciencias devem ficar á amostra para
é uma mística - como um direito de que todos vejam quem está a favor e

viver - que é um imperative dos po- quem está centra os destinos da na-

vos cultos cionalidade. Agora ou se é brasileiro,
Brasilidade é trabalho, é respeito ou traidor. Ou se quer o Brasil, since-

ás leis, é defesa do património nado, ramente, devotadarnente até ao sacrifício,
nal a quclqu-r hora e por qualquer Ou se está centra ele, -- contra o seu

preço, L' nã: nfgar, rnss honrar se de '. passado, centra o $PU presente, contra

ser brasileiro. E' não fugir, mas ouvir
'

o seu futuro, .

e atender ás vozes da Patria, Pixar casas não adianta. Destro

E' estar vigilante contra os que a çar moveis e utensílios. - tão pouco.

maloizern, centra os que a espionam, As casas.' es moveis, os utensílios não

centra es que. por qualquer meio, sentem, não falam não agem.
tentam o suborno, a insidia. o assalto Brasilidade é um sentirnento que
ás suas instituições. não deve ser confundido. Tem qual-

quer cousa de divino que o torna di·
ferente dos deinais.. Só esse espirita
de fé cívica é cipaz de esmagar, des
truir o quintá colunisrno, Aliás nos

dias que correm, não se pode nem se

deve admitir a torpesa dos que temem,
dos que se acovardam - aparentando
aquilo que hontem combatiam a socapa.

Brasilidade ! certesa de uma pátria
unida, forte, respeitada. Os que só ago
ra li apregoam estão fingindo, estão

mentindo, estão traindo, porque esse

estado de conciencia vem desde os pri
meiros erros. estimulado pelo exemplo
-- no lar, na escola, na tribuna. Para
os os que só agora a apregoam só
resta a bala, como disse, não faz mui

to, uma grande figura do nosso Exercito.

De fato, a fraze do Marechal de
Ferro volta a ter aplicação E ela está

para a necessidade que temos de so

breviver como nação livre e soberana,
como a afronta, a espionagem, a sa�

botegern estão para o totalitarismo,
seus adeptos c agentes.

(FUiaf. da Casa Santa Rosa - Florianopolis)
ORLANDO SCARPELLI

Roupâ� fe,itas, S0bretudos1 Casacos, etc.
Jelefone 1415 '- B L U M E NAU�ovembro 1051 -n.

. /

._

Vendas por atacado
e a varejo

Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Casemiras
'Sedas
Brins
Lis'

, Para"raios - Ternos teltol.:
P�EÇOS BARArOS!

•

RADIOSr fAZEN·I?)AS
Material
eletricorl
Lampadas

ßRafILEIRL\

IN bUSTR�� DE c LCADOS
GOSCH IRMÄOS ::>. A.

I! ,Ji.�,RL\GU.[� - .�rt\NTL\ CL\.TL\RtNL\. .', '(
-_--_.__._ ..._-_.-.- ...._----- ..."'_......_.��_..� .............._-�.......,.,

f

---- ----:::::---:;;-----;-;======�Credito :&Iutuo Predial

·SANGUENOL
CONTEM

".

Arseniato,
I Vanadato"

1 fósforos, Cálcio etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotado� Anêmicos. Mães
que crlam.Magros, Crianças
raquíticas, receberão a to-'

-

nificação
-

geral do organís
" )

..
rrro cdtn o ,; I

;'

.

Sanguenol
-

do 1942,
v

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Compramos . .de diversas qualidades
('�11' \ ,;,\) 'r 't"" I

\ '.'., �
,

Tr·,Q,tar com' a
SGC:GI IGl.:JASSU' LTOA.

(- !.. ""

RIß. MOLHA _
..

:

.E' a porqada idea

�URA TODAS AS
. "E 1; R I qAS, tanto
Uq,_'Pa�afu como de

,�llmals .. ,

NUNCA 'EXISTIU
IQUAL

.

A Fa'rmäciá Cruz,
ne Avarê, [S'Paulp)
curou com a cMl,
NANCORA- ülce
ras que nem o �14
conseguiu curar.

Doa. CaroYina Palhares, de.. JoinviUp', curou com
UMA .só LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada- em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada
Minancora:. nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbõlico acima
Recusem imitsções ! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.

REPARElt� BEM AO COMPRAR!

E' um pr oéuto dos Laboratórios «MINANCORA,
de JOINVIL'lE

para iluminar se" lar, sitio, fazenda,
Funcionar seu radio, eee, '

C;:arregar baterias de automovel, ra.Uo,

etc:

etc:. '

CAPITAL SUBSCRITO E ;REALIZADO 6.000:000$000

Acencia : JARAGUA'
Rua Cei. Emilio JlUirdaß,115 -- tatu, 10 - End. Telegr. INCO

·MATRIZ: IT�JAT

Peçam demonstrações aos Dlstrlbuídores :

Carlos Hoepcke S. A.

J �[;j��(;;iiI[I[!O����[!t;ji[!iJ!]��.

·1 -Paulo Hering II
� Caixa Posh'l1,29 � Rua 15 de Nove,mbo ';
" ,9lom&nau - Santa ',�at�rjna "
,8 Tin'" e .er�. ".." Materi.1 iJ,
B ..� piatunl em Ieral ,I

•o,�
,-' Tintas ab bisnagas <rl

]3'
,

...para. artista. ' �";�l!'JiJ�!J�[4It;iOt;i��i:lii1il[4lr.l,j
._ .. 1 ";ii::�·;,ci_.t;";"",:,,,;ó;_ I

.:Adelt llenDann Sebultu
�·A:.,·,a .,'t,A

é

DE M,O V E II
�Especialidades 'em bancos 'escorares.

Rua 'fti,?-1Br,ãnç,o, 964

o -Palace Hotel
de M A RTIN S J A R U G A

Rua Barão do Rio Branco n. 62
.-

Todos qúartos de a�anamentos, 'com aJ!'flB
corren'te. quente e fria ,

Eleraflor - Fr-Igorllico ' Coslnha de l.a ordem
Salas de amostras paN os srs. via/antes

Automovel na Estação
Ç_UR I T I BA PAHANA' BRASI

DL ;LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

,l!scritorio ' Avenida Getulio Vargas, 160
Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814

'Telefone, 34

rc:>"=��!! !i:.�!. �-rH-;td-p;;d; -WESTFAiiN /
Chocolates. Pralinés e balas finas e doces ,O III -

--'- ,.
das melkores f�hrieas Soenksen � Sultana. � II P a r a leu COD" No Centro da cidade, pro�imo

'

!
,

Proprietsl'io : JOSE' ALBUS o' 11 torto 'e soc:elo
de toda�as_emprezas de onlbus ,

�C::.::IlI::::�oa::::o:::xC:::Xr:tr:::::xlOlIOC!XlC:::lIIlC11X III " e::. auto-Ylaçao para qua.lq';Jer des- II,

" proc'ure bos.. tinO dos Senhores Viajantes I'
Cure seus males e poupe seu bom dinheiro I! pedar.&e nelte. "'1iiII '1111 nNlUIS e �istilllls mlUlElIo$ II'

compranc�o na II HOTEL..PENS�'I -8 A Nr- H ° S QUENTES.E FRI,OS II

ParIDada Nova �I. i Minka de !limeira ordem, riaarosl asseio e prontidão I
de �OBERTO M. HORST Iii' CURITIBA- --'Raa DIt,§KffdJ"llrgãdor Westfalen n' 56 -:- Fone, 2"774 ii

III HOTEL- PÉf\(SÃO '�F'AL'EN - -PROXIMO À RUA 15 OE NovEMeRO ,1111a que dispõe de maior sorimento na praça e oferece ' � .

. I

, seus artigos á preçQS vanla;·osos. :iirilido pell .rdprielalia e 'espsa: &lCURardo ReiDjak 'iii
\f" I'

" �
.

Rya Marecha Deodoro, 30 - J'áragu� lI---';_�---tiiiiiiiiiii';_:":"õiiiiiiiõ�-"- ��ic�::::':':"""������
--,- ------------,

- �
I

�_.,

�

Ginasio Parthellon ParanaeITSB

",4!-

a � lo um b'tiDgalow á rua

, '''nUp-�"" cPNl')ldßJde�Epila:ct()"e�I �. '-'� uma O'8S8'e ferreéo á
mesma �8, esquína de ""CQronel Emitia Jourdan".

,."ç:.D�dl'pl&Stõe8 n�8ta :.tödic;�. - I> ·d"
=;;-- I

. .... ,.
...

.

- to; � -'.' oi g_

,H o"·t e I ,'.'e,c k e',�,
Rrra Oet.' 8rtriti� JOUrdän

.
"Jat.guá (ti 'Sul

,

"1 ,"
, .•

"

'

Está situado a'!0· melhor ponto,'* êic1,_de. ��� y,1j.,.
vi! ,â E&\8Qãa, ferrea•• ,Di$pOe

'

<Je �i otjma�;: 1il:'é�o(ta
'çOes e' óferec� o If)sximo ....coJifortq, aos 8rs.- hoape'(ies•

Banhos quentes �,frios.
HIOIENE ' ' ,CONFORTO -" f!f{ESt,lZ.l
Linha de Onibus â-' por;ta, , Preços razoáveis.

; Proprietario : Carlos Albus. [ ,�

, 6, 'R A,,'S lo L' E 1 R c» ,
�si com ·5$Ôoo.�.oce se &abilita 'à9 SOfte,lO 'de.=11OO;QOot,9�11 Íft,en,ai••Si _,s garantÜls i:Ju.�' o'êrecê�oll �ãp' .,Ir�i" slStictaf})p'!I�.;,
Si'não eXiste nenhüm outrdl»laho de sor�loS'equiv.lénte. iôno§So,'
Si. â'pól 120 M1!NSALIOADES o ,seu' tibtliherá tesgatàdoj,. ,.)
SI 60.000 'Brasileiros>jáo. 'Subscrever'!".;.porque nã��f'J.,�IIl?

. Su.blE:re!� h�je m�sfD!l4�m -lattd,!) . ,do., plal!o .PArR!t40-
,..IAL�..��ablhte.s� á diatrdjuiçlo! de premio.' no fafor 4e RI.
lO()'OO�'mtng'.is!

) ,
.

tA 'P"c:ttri rtlb n ,i a I
\

L td'tÍ:
,
"Rui' Felipe' ete-OIIVeira _:" São P*u1b. )

, At'�nte úo município d� Jaragui : iJóié dos Simtol.

"

,

E'Ste aluno habilitou,se em escrituração mercantil,
calculos comerciais, portugues pratico. direito n omercial,
correspondencia, em sua casa com 4 livros especialisados
que dispensam o professor por ser de uma racilidade

jamais vista. A verdade seja dita: sou professo ha mais
de 20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formida
vel ! Peça prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean
Brando, R. Costa Jr. 'It. 194, Cahea 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 envelope selado com seu en

dereço bem claro. Os preços são modicos e em pequenas
prestações Não perderá nem tempo nem dinheir.o! Se
habilitará em 4 a 6 meses tindo direito. no fim do curso,
a um Certificado de competencia com o qual, de conformi·
dade com a .Iei bem clara, pode" comprovar a sua alta

habilitaçãq.'
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Esportes
(Do Dep. de PubUcidade do �. e. Braail)

"Carreio"
Pátria

End.. T�l,:' cOAP.I!IlAIA�
CRÖI:

BORO!:!, "1êIBEIRO,
A. B. C. 5.a Ed.NO PROXJMO DIA 6 o TREINO GERAL .

BRASIL EXOURCIONARÁ A dkeçäo técniea ena
.

� SÃo. BElil'P Ola todos 08 amado,es

A�eitlo '�co.....te no �cr..8, -eur n0880 "er-,
S. D.

.

dwa s Ie � p_ comp ee-
sao Ben '" o B iI�. r��o, ás 8, ,no
ta cidad� ..pr· 8r� cWpo,"ói'ie será' .aU·
8U�8 e�pes 'aq. s4110 um _ino ger� das'
cidade .,rrans, üo pre �a8 eq�8. Se� i
xímo dia 6 de Setembro. gualmente escalados OB

REPRESENTAÇÕ,ES
tA J?�=e�:;:,.�re�om�; :le��: ji::s"t�ast DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS
UVO Interesse nos círou Bento, contra o Bandeí-] e M B A R QUE S
los locais cuIDO de sao rantes. i ,..._,

. .:Qento, alAdo que as equí. !��AO FRANCISCO DO SUL. Estado de Sta, Ca.tarina, BraSil
pes dos ilois clubes eall<) DEPARTAMENTO RE· I '

cii&tlütas á fazer UJ,D.B. OR.EATIVQ .. 2��� �_S���Wl.:!Ri'3'S]'P·}F{.
exibi�âo de gala. Alfà!!, A víse aos snrs. sócios!�:::=�===::::::::::::;-;-::----:----::-:�
já tiVe.w08 ha pouco tem- íateressedos e� tornar M i I h õ e s Nota do Ga),l"nofu do sr P-lle'Ql'fopo, -6 e,lisejo de apreciar pade na excursão a Silo U (j

.
• Ihum bOldto jogo, quando B�nt6, 00 proxímo día ö, de pessoas tem usado

dtt. recente visita doBan que po4erlo colher as com bom resultado o

deírantes á esta cidade, necessartse- .íntormações popular depurativo
cujo resultado, veio pôr junto aos srs, Guilherme

E L IX I H 014em evidencia, o equílí- Schwanke, Walter C.
brio de lor988. a tenací Hertel e José Erschlug 'Udade no cornbäte e prin Sobrinho.
cípalmente a Iealdade
esportiva dos campeões DEPARTJ\METO DE
de São Bento e Jaraguä. ATLETISMO
FOl'ça é dizer, que o

IE. O. Brasi1, no cotrente' AgrrldfCe por llO�ßO i
ano edá em ponto de intermedk 80S atlétas,
gale, pois p8rdendú o qUß, tão brilhantemente
'eu primeiro jogo centra concorre:r6m na cCorri
e Combinado São Frau da <lo Fogo Simbolicc».
cisco, não perdeu nos Transmitimos, 9utrcsim,!jogos subsequent1ils, fa. os agradecimentos do sr.,zendo uma. carreira ver, Tte. Pr:::fei'ú Municipal, I

Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um lic.ôr.tiginó8a de triunfos e 88- Leonidas C. Herbster, o i Aprovado como auxiliar nopetaculolil inesquecíveis. qual pessoalmente tßve

I
tratamento da Sifms e Reu- Estão já marcadas. paraSerá 'pois o jogo do dia 8. gentileza de nos agra- matismo da mesma origem 20 de setembro proximoÖ uma prova das melho- decer, pelo D'2�: �� Pi'91�ob o n.

a inaugmação da pista dores pura ü cauri-verde ..
·

I
I
novel "Club" Hipico deO Bande!rs.ntes, coa· Não haverá baile ,------.....---- Jaragub, que certamente,förme noticias recebi, I

pelo interesse que está des-das, está Iltravessando no Clube Aimoré CASA SONIS pertando, vae constituir umuma fáS'€i de ouro. Tel'á
R' b d B' acontecimento na vida daaflaim o puhlico de Säo O secretário do Club . ISCO� para ar ar, e-

cidade,80nto oportunidade de Aimoré, em Dome je sua j
los modelos.

Veremos ne�S9 dia a exassistir à uma peJeja de Diretoria, aviHU aosBeus· hibição de di�NSOS animaisreal senflaeíollalismo. dignos associados que,! CALCEHINA alguns já conhecidos E' fa.
Dur �ch[.r Se de luto o I Especifico da dentição voritos,Brasil, pela morte àe l A Saude das creanças A diretoria de.;,:sa entida'ce.ntenas de seus tIurrl-1 A_ntes. evitar do que remediarl de jaragu8ense está vivados filh(A;, U\}SSí.JB patri f'lhSI qUlz�rdes qd�e oSf vtossos mente empenhada em dar
C'(l� vI'tI'mos CI:) Fi nl·rl·t I

I os sejam sa lOS, or es e
h" ,1

". ,u u\ v".'" Ojresistentes, dae-lhes CALCEHI. � maior relevo IPICO a
sangumáno d(.!, p�rata81 NA! tarde de 20 de Setembro,do eixo, não haverá b�)l

.. j .A CALCEH.IN�.é um me-, constando da apresentaçãoIe n o dia 5 df� So-:tp.mhro. dlcamento s,clenttftcamenfe do- d 1 "Ron�ador:t. .'
.

'" '. sado e· contem tudo de que os cava os , ... ,

p. VmdpUfl'.
. necessitam os orgãos em for- cValentell e da egua 'Lina',

mação das creanças. além de outros de fÓf3 do
AI,imenta o cérebro, tonifica

AVÓ! MÃE! fiLHA! os musculos e recalcifica os

lOSSOS
e os dentes

Todas devem usar
Uma latinha de CALCEHINA

Fluxo- SB�atina I d"�� ,��.�:�e:�,m",l...

(Ou Regulador Vieira I
A mulher evi�ará �êres
Alivia as cólicas uterinas

-

CAIXA POSTAL n- 34
lua Manoe I L. de �ndr ade, 14

. TELEFOWE n.' 155

Patria. vibras de 'f!o0't!9, � 1.�m,QII. e,,�a� .

'

Que n�s te'14 ner'V()s fã, 'O'I_!tf'as ��s. iíihr��àm !
S'Úirges de novo op,ondió'a >.alr()!/l#d mi, aÇ4}a
De civismo e de '�'iiwr, ''/Ue 1'IIUlwa te fa/-taram !

Tens arJDrCl.. wm lqgar.ao tai/;(J <las. naç{ies
Que, contra a b{;Lrbarià,' os filhos conclamaram.
E, em nome do Direito, uniram coraÇbes !
E, em 'lUJrni da Justiça, as legiões àrmaram !

E'ß a me8pw de sempre, impávida,�invencivtl,
Que forjou para exemplo a espada âe Caxias
E cqm ela escreveu uma epopéa incrivel!

E's a mesma de sempre, excelsa, hospitaleira
Terra eheiti' de titz. de hú-IJes. de petÍ'l'arias,
NOOre oomQ nenhuma, (l. Pat1'ia'Brásüe·ira !

JOIO ORESPO

,

A sífilis ataca todo O

- Dia 26 completou a"
nos a sra. dona Edvírgea
Wagner, esposa do snr.
Otto Wagner, industrial.
- Fez anos dia 27 o

sr. Pastor Schluenzen, re'

si(!rnte rrn [oinvil!e.
Dia 28 eniversarir u a sra,

dona Verginia Augusto
Crespo, irmã do nosso re
dator sr. João' Crespo.
-- Dia 31 faz anos o sr.

Martim Stahl, do nessa

comercio varegista.

Jaraquá, Agosto, 942.

ANIVERSARIOS
- Festejou dia 24 mais

: um aniversario amenino
O Prefeito Municipal. avisa aos interessados Walda, filho do sr. tenen-

que a Bandeira Nacional, deverá ser hasteada, em te. Leonid?� Herbster, ore

lugar central de cada estabelecimento, em posi- feito m.llmclp�l
-

d d
.

I'· d
- Ainda dia 24 Iez anosçao

.

e esta,que e .I�C ma a.
_ . 'o sr. O .valdo Sá, coletorNão sera permitida a colocação da Bandeira federal em Oresciuma.

em posição horizontal, ou em janelas, como se - Trmbem a 24 viu pas
tem observado em algumas CdS�S. ssr mais um natalicio o

menino Alberto, filho do
sr. JOS8 Rosa.

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

Ossos, Reamatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os
individuos idiotas, Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Efixir914

TURF
outubro dp. 1920, domici- VIAJANTES
liflda e rfsioente ntS!i� dis- Encontra-se ja entre nós;
t! ito am P..io 13 Luz, Stn- accmp?nh<,do de sua se

da filh:l Ifgitima de Oto nhora, (j SI:' Altine; Pl!reira
GlaseUópiJ 1:' de Edit Witt coletor federal, removido
Glasenapp. pllra estii cid3de. O snr.

município. que prometem Jaragná, 20-78�42. Altino Pereira assumirá as

concorrer, para maior bri �dital n, 1387 funções de seu ,cargo a 1.
lhantismo da tarde turfis, Fr 1!nCISCO Gesser e Erna dI' setambro r. Olr <lme,

.

tica de setembro entrank. I Augusta H�rnburg, .. -. Regressou �a c.apltaI
Puabens, desde já, aos

r
Ele,

.

soltell o, braslli3ll o, I Pilt.:lI.sta, onde !Ol afIm de
organisadores do turf em operarIO, m�tural de Gas· m"tncular sua fllhl\ senha
Jaraguá. par, nascido ern dez de ritel llca, em um colég!o,. o

outubro de mil nO'9'ecen' sr. Reinold Rc.l!, capdahs�
tos e dozt', domiciliado e ta residente nest;,; cidadf.
resiêknte t:m Tres Rios do - Esteve em llllaguá
Ncr!e, s;'ndo filho de Jacó esta s{:m3na 'e deu·nos o

Ge�sf'r p de Margarida I prazer de sua visita o sm.

Gesse:. . Antouio Duerie, operoso
Ela, sulteil a, br'asileira,: inspetOl: da conctituada

domestica, natura! dê Ja : Companhia de Seguros
raguá, nascida em vinte eJ «São Pl'lulo», com �éd� na
tres de m:;lio de mil nove I capital bandeirr:nk.
centos e d�zenov�,. sindo! ANGELO RUBINI
filha de Gfrmano Horn- Esteve honíe.m em nos-

burg e dr; Emilia Hornbmg. sa ftdação, o sm. Angelo
, Jsnlguá, '::22- 8- 42 I Rubini, vdho pionpiro das

,

Edital n,' 1.388 I atividadés comerciais do
Gtremias Drrc,ltti f Eli I nosso municipio, que veio

- sllbe!h BruehmueJler.' .1 tr.,ser-nOR o SéU abraço

C S· I
Ele, ferreiro, solteÜQ'1 de desptdidas çor ter deasa' onls brasileiro, �atural de L�iz. seguir �a�n S. Paulo,. onde.

I Alves, naSCido nac,lldf ws I vai aSSIstIr as ,solenidades
EstE! conceitu.ado mag�' CiOna!8. e ,estrangeiros, ren I �rito em vinte e sete de I �o 4. Congre;so Eucaris.

zine da AVEmd.l GetulIo das fmlsslmas, atoalhados, I Julho de mil novfcenLs f' ÍlCO.
.' . bijouterias, jogos comple-Ionze, domiciliado. c· res.i I O. snr. Angelo RubiniVargas, de pro�nedade da tos para cama e mesa, ar' dente em Estrada Jaraguã, va� acomparnhado de seussenhora FranCisca Buch, tigos E�p�ci:ais para. pre

..

sen�o filh� legitimo de

I'fi(h.os I:i0r�ci'�. e Cam.iI? e
está receb�ndo e

possu.e):sen. tes,_
diretamente v�ndas Jose I?W:ttl. e de Rosa sJ:mhontc Ott,l1a Rublnl,

em t'stoque grande sortl- de Sao Paulo e RIO de Dereth.. ,.' , Agradecendo. ao velho
mantos de perfumes, na, Janeiro, Elll,' sollelr�, .domestlc�, I amigo ::I gentileza qtH: nos
-----------�_.-, nAufill de JOlllvIJle, naSCI dispensou, aprt's(ntarno�'

da em vinte e seis de abril lhe, bf:m como aos seus
de mil novecentos e quin dignos filhos, votos de boa
ze, domiciliada e residente viagem e feliz permanencia

I
em Estrada Jar�guá, sendo naquela cllpital.
filha legitima de Henrique FALECIMENTOBruehmneller e de CLara I Fal.ccu dia 22. apos pro.'Hang Bruehmueller. e.

J ,oi! 22-8-42 10ngéJdos saf lmentos,o sr.

ara��it'�1 n. 1,389
.

'Anfo'tlio Martins, que por
.. Sozino Estevo e Aman- muitos anos exerceu o ma-

Abrilhantado pelo «Jazz Brasil)) da Koster. gisterio estadoal mste mu
nicipio.Churrascada, assados, bebidas, café, doces. etc. Ele, solteiro, dig\, moto·
O professor Martins, cuja

P P I P . rista. brasileiro, natural de
marle fOI' bastan.t"', s"ntl'd",Convida a todos O residente: au o app. J

'

d ".. a

aragua, on e nasceu em
deixa viuva a senha. a Ma-

C.. "I 14 de novembro de 1918,Relistro lVI domiciliado e residente em
ria de Souza Mar,tine, a

. �rtur Muel�er, Escr.iv_ão e o· laraguá, sendo filho legi- quem apre,<>ntamos o, nos

fI�lal _do Registro CIvil do 1. timo de Mano::!1 Estevo e _so......:P:...t_'S_1i_I'. _Dlstnto da Cornarra de Jara- d M
.

E'
.

ri,

E t d d S t C t' e afia s.('vo, reSluEn- '@M_N$ "Mß!!:!i\!jgna, s a o e an a a an·
.

'

,

.

a, Brasil,

I
te� em -jomvlk, .

I Profi ssorAntonioe �faz sab�r q�e. compareceram Ela, mlteira, domrstrca, e
.

,no cartorlo. �xlblndo os. do�u·, brasileirél, nil.tural de Ja I ' Martins ."mentes eXigidos pela lei atlm ,'. d 13
I

.

.

.

de se habilitarem para casar.se ragua, on e nasceu em '. I A vluva do professor
J;::ditat'n,' 1.386 de março de 1921" doml I Antonio Martins, ha pou·

L�opoldo Wackerhage e ciliada e residente nest;:! ce falecido, conviclH a to-
Lucia Glasenapp.� " cidade de Jaraguá, sendo dos 03 aJuncf. do "f'U sau
Ele, solteit·o, lavrador, I filha legitima de Hemique doso marido, btm como

brasileiro, natural de Jara- Koster e de Hulda Otilia aos p::lrt n�es e pessoas a.-

guá. onde �nasceu em 24 Wiest Koster.

I migas, para assistirem a
de janeiro de 1919, domi- Jaraguá, 24-8-42. Missa que, pelo seu etel"
ciii,do e residente neste E para que chegue, ao

�0'1 no descanso, manda ceie.
. . .

L nheclmento de todos passei o
,
. .

d 'dIstrIto .em RIo. ,da UZ, presente edital que será pucli- brar. na Igr�Ja Ma tnz es'
sendo fIlho JeIJ.ltJmo de cado pela imprensa local e em I ta CIdade, dIa 6 de seiem'
de 'Ouilherme Waakerhage cartorio e será afixado durante I bro, ás 8 horas.
e de Berta Wackel hage. 15s�ials' b d' I A todos que compare-
EI I' d t' I a guem sou er e_ Impe· t I".�'. S0 telta, orqes; Ica, dimento:acuse.os para fins Ie-I CerE1(l1.8 ess� a o re Igloso

brasIleira, natural de Jara- gais, I desde lá mUIto agradece.
. guá, onde nl!sceu em 2 dt'! Artu1' Mltller

..

As proximas corridas, de 20 deSete.mbro,com
que o cClube Hipico Jaraquá» inaugúrará a
sua pista, constituirãt' um acontecimento na

vida da cidade

t.� . ..u;_..:.a..,. •._��_� ... a... ..........."'�

� F'<ACOS Ir: ANErv:,ICOt; i t,

Tomem' e
VINHO CREO�TADO �J "SILVE:IRA" f

J �t Empregado com êxito DU: !
� t ,; Tosses
,,. ;;� � f' d,: ir ".";"iI "es na os

i ii ;;;:::c·ml Bronquites
.

J i:<c'",:;lrJ Escrofu!ose
1 ��;.<:.:.td9 Convalescenças� .

i vn,HO CREOSOTADO
�

L,._.�l!M GERAOOf� DE: S�Ú02.

Sómente a fama c0nquista,
Com louros mil, verdadeiros,
A comprovada exelencia,
Do bom fermento Medeiros.

Mais uma
," esplendida cura

Um IDeDssgeiro de
mlHS uma. vitoria do
PEITORAL DE ANOICO
PELOTENSE, habn guar·
da livros e interessado
da importante casa co
mercial Ambrosio Pel'!'et,
et.c.
Atnigo e sr. Eduardo

C. Sequeira - Venhü tra
ZQf lhe 8. noticia. de mais
uma explendida cura

que o seu 'PEITORAL
DE ANGICO PELOTEN·
SE acaba de fazer em
minha pessoe. Achando
me bast�nte atacado de
«influenza», com tosse,
expectoraçãoabucdante.
etc. r.ecorri 80 PEITO
RAL DE ANGICO PELO.
TENSE e consegui de,
belar muito rapidamen
te o meu mal.
Isso, porem, em ceusa.

8lguma me admira, pois
tenho em casa exem-

plos de curas rapida6 de ...__,....-� ....

tosses, bronchites e res· �;;;;;;;;==�======��:;;::;;"';�����FIfriados operados em pou
co tempo.
Desta minha esponta

nes declaração póde fa.
zer o uso que lhe con·

vier.
Antonio G. Portella

Confirmo este atesta·
do Dr. E. L. Ferreira de
Araujo (Firma reconhe
cida).
Licença N. 511 de 26

de Março de 1906
Deeposito geral: La

boratório Peitoral de An
gico Peiofense - Pelo·
tas - Bie' G. do Sul
Ven.de. se epl tod a a

parte

------------------�

Emprega-se com vantagem
para combater as iI regula,
ridades das funções perió'

dicas das senhoras

É calmante e regula
dor das&f.ls funções
Fluxo· Sp.datina

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

Encontra-se em toda
parte

Uc ON SP n. 67, de 1915

Haverá pela manhã a missa .solene

(Jrande FestiJlal

Festa de Igreja de • tefano
laraguá Alto (Garibaldi)

DOMINGO, 30 DE AGOSTO

DR.
Diretor médico do "Hospital São José,.
Operações - Mo/es.tias de senhoras e

creanças - Partos

C1IRsuitas no Hospilal e no Consultorio. Atende á chamados,

Bonitos, bons e baratos.
Primeiros entre os primeiros,
São os. bolos que se preparam
Co'o bom Fermento Medeiros

CASA SONIS
Meias pa.ra senhoras

senhores, lenços, etc,

:-rRAJÁR COM ELEGANCIA
E APRUMO

Procure Alfaiataria Torrensa

Padrão da elegancia e distinção
CASA SONIS

Armarinhos, linhas, fios!
� enf�ites,

J
O SABÃO

.

,

Virgem
de W·ETZEL 8t

pec,ia idadeE
s"ßÀ��!RO(At
ESPECIAliDADEJo INVILLE <!"arcél registrada)

CONSERVA O TECICb DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ.

elA.
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