
Será organisada nesta cidade� lfgJ�õ iffifslJeira de Assistencia
"

Em n0880 muníclpío, inicia- ra crí-nças até dez anos, Opor-
se tambem a organlsação

:

da unamente enviarei Instruções
Legião Brasileira de Assisten- que receber. Saúdo-a cordeal

cia. a cargo da Exm-, Snra. Do. mente Beatriz Ramos.
Ana Braga Herbster, 0.0 es-

posa do snr. Tenente Leonidas Senhora Beatriz Ramos
Herbster, Prefeito Municipal, em Florianrpolis
colaboração com a vssociação Acuso recebimento seu tele-
Comercial e Industrial de jara- grama doze do corrente e com

guá, que emprestando o seu grande satisfação e enthusías

dedícldo apoio, designará opor- mo aceito honroso cargo. não

Colaborador � Dr. T. Ribeiro Pontes tunamente p-ra este fim uma poupando esforço sentido me-

comissão especial. Ihor desenpenha-Io, Voluntaria.

R M I O 39
O voluntariado feminino, que do feminino será aberto proxi-'

ua arecha eodoro, 2 constitLlirá a referida Legião, mo dia 21.
será aberto á partir de 21 do Cordeaes saudações
corrente (seguI da-feira). na Se- Ana Herbster.

N. LI41 cretaria da Prefeitura Municipal.
Na Legião serão acolhidas to

das. as serihoras e senhoritas,
sem dlstenção de classe ou con-

RO·
díção social, que queiram em

. prestar o seu concurso nésta
hora grave para a nossa Patria,
executando toda e qualquer ta
refa, dentro de suas possiblli-
dades, devendo no ato de alis

o. discursos. tarnen to indicar a rua em que
mora, numero da casa, os ser

viços que se dispõe a prestar,
os dias e horas dísponívels.
Brasileirasl De Pé pelo Brasil.

'.

Ainda vibramos á" co- to Que se comemorava, re espaço e tem como gaiola

I
como dissemos, concorri,

memorações do cDia da ferindo se por fim ao aten- a imensidade, o sistema dissirna, oferecendo um

Patria=. E. de fato, o Que tado contra a navegação planetarlo, apesar de ss.- expressive espetsculo de

este ano se fez em [araguâ, pacifica brasileira pelos pi- jeito ás leis da gravitaçao brasilidade, que relembra-

ao transcorrer tão querida ratas eixistas. universal, vagueia livre mos com bastante satisfa-

efeméride, ficou vibrandc mente pelo espaço. E' pois ção.
na alma de todo aquele Seguio-se com ii pala a liberdade uma lei natn- Os dois oradores ins-

Que se orgulha de ser bra- vra o snr. dr. Alvaro BIl· ral, e a nossa raça não critos, srs. Mário !!Tavares
siteiro, que conhece e res- talha, medico residente en podia fazer eceção a ela,
peita as gloriosas tradições tre nós, 'Que, com II entu tinha que ser livre, Queria
mareantes da nacionalida- siasmo dos antigos baia a todo o transe a sua Ii
de. Na hora que vivemos nos guardas avançados da berdade, e assim, ás ban
em Que não ha sacrificios nacionalidade, empolgou a deiras sucediam-se as guer
grandes demals porque to- assistencia, pela forma e rílhas e as conspirações,
dos são pequenos em fsce colorido patriotico de suas até que em 1711, estoura

do perigo que nôs esprei palavras. a Guerra doe M�scates em

ta, da insidia covarde que Damos a seguir as pa- Pernambuco, é o esbôço
nôs ronda as costas, o Que lavras do ilustre medico da nossa antonomia. M�is

realizamos aqui a 7 de Se· patricia: tarde, em 1789, ela ainda Chegou a hora que tu esperavas, Caboclo

tembro, pela solidariedade mais se acrntua, com a ce Lrasileiro ! Chegou o momento azado pelo teu
civica que apresentou, quer cBrasileiros ! lebre Conspiração Mineira, destino, pelo destino desta grande pátria que é
na parada da manhã, quer Não era possivel Que o na Qual Tiraâantes, trocan
na seção da noite, deixou dis de hoje nõs passasé do a vida pela imcrtali tua, que palpita comtigo. que sofre comtigo e

em todos uma grata im- desapercebido. Brasileiros dade, pagou na forca o que só comtigo se _etguerá forte e vitorias;", de

pressão confortadora, uma que somos, e Que nos ufa- tributo de tanto heroismo. mostrares a evidencia dos teus nervos, a firrr e·

decisiva prova de afinidade namos de possuir por ber- E assim iam sucessivaman za da tua vontade, a extrema sensibilidade da
entre o povo e o gcverno, ço esle berndito torrão, te- te os inossos irmãos je tua alma!
entre força dirigente e mos o direito, temos asa- antanho, sendo eliminados I
massa dirigida, mais com- crosanto dever da faze!" re. pelas armas inimigas. Mas Eis agora um so dado pronto a morrer pe-

preensivel agora que e lembrar este dia, de to- cada um deles que sucum- la honra de tua patria, com o mesmo destemor

frentamos, dentro e fóra dos, maior para nó::, dia bia, eta uma eetrela nova dos teus .antepassados: Não cumpres ure dever,
de casa, um inimigo 'sem em que a nossa liberdade, que iluminava um hori _ segues o ritmo de teu coração. Não escutas
e5cl'upulos para agir por atravéz do grito retum- zonte novo. Horizonte que as c1arinadas que já soam de. GIuebrada em que.
que não' reconhece povos I banfe do Ipirlinga, ecoou cada vez mais �e dilatou,
nen'l fronteiras, direitos I bem longe, e bem nitido até a epopéa de 7 de Se- bn;�a, - mas OUVI'!S a voz santa do berço, a

nem hiator:as! permanece.rá pal:'a &empre tembro de 1822, cuja data voz cal1tante do Hino, a voz colorida e eterna

Pela sclid�Hiedade das (em nOS'i3S oiças. D!s1e hoje comemoramos. da Bandeira! Isto te basta, caboclo brasileiro.
nO'ilsas fesias de: 7 de Se 11602, data das prirt1f�iras Brasileiros, sentido r Es' Tu' es o' mesmo. - no pampa, no planalto, na

tembro, 11& hora p:esente,; bandeiras pauli:;tas, mos tamos em guerra, guerra caatinga, E's simples, mas representas uma Na
'p'Q.demo.s aquilatar do

en'l
trau se o apêg(,) de nos�a Que ],\08 foi. imposta, guer' 'ção: Trazes na:) veias' o sangue de !'",ças que se . A n(lUc de 16 para 17, na lifa d�s 'M�rüns,

rusiasmo com que o nosso gente pelo solo patrio. (a que não queri.:lmos, f
..

povo acompanha os fatos Bandeiras não eram mais m<ig veio e por isso <lcd- orgulham de ti, dos teus brios', do teu amôr á Guilherme Madsen, a sangue tio, assassma

c;ue levaram o país á Si.' do que conquista e am- lamol a, com bravura. Ini- tem�, da tua histo.ria, - que é um padrãó de (\ motorista Alfrf'cio Lar>son. - O movei do

t
-

' crime. - As providencias.
-

uaçao grave que atravessa bição, e só podiam fazei migas. que não qu�riamos,· feitos gloriosos, Não te repelem por um. esciusi· I
.

com animo e decisão, a· I as, quem pensasse na li m:ls Vle�8m c I)O� ISSO en . .

I
.

b t d I fi tIlc. • , • < 'r A" vismo Jà lOJe as ar o nem pe o agran e (e Um crime barbaro, pelas Alfredo Larson, produzindo
p2rando e devolvendo goi· I bm1ade. E' pois a libar- frent:::lo·hemos. com deno I 'd I

.

b b
'

f cl
'

p� por golpe, afronta pa!'. dade, uma causa inata das do. Mas para 'que isto fa II un2a
I eo agia ar ar� e

..
a ßda a deS::lparecer.. circunstancias de que se as lesões que lhe ocasio-

afwnta. raças. A natureza nos dá çamos, misftr se faz que! Nao negam os teus direitos, o vabr da tua fl- revistiu, foi pratic:tdo fria naram a morte.

exemplos hsantes de li- estejamos. imi?Os.e coesos, li Ib.
ra de

horn.
em Iiv.re, a· .eficiencia do teu traba. mente, na calada da noite, Vendo Alfredo Larson já

A concentração e p:uada berdade: é livre "O pom�i- t t t b Ih h t d t S b t'
quasí ás -portas da c.idade por terra, Guilherme Mad

e para ai, ID1: er �m ern O ones O e pro U or. a em que u es gran· Na manhã de 17, correu sen, para lhe sufocar os

ch manhã do dia 7, de au· nho, no momento ainda se faz· que nos· esqueç�· de, que tu és forte que tu és invencivel. "1 t·· d f� geml'dos, encheu-lhe a b�-

toddades. colégios e povo, que mal preso por suas mo� de toja e qualquer ant·[ V f d td C
.

f
ce era a �o ICla e que o .-

foram das mais brilhantes tenras asas, precipita se no mo�idade particular. Que I este? ar a
.

e ·âXlas ou a �rda de Bar- ra àssasslnado o chaufeur ca co�n.
.9 prop�1O lenço da

'lU' Jaraguá já assistiu, - nos esqueçamos de toda Iroso Estaras cumprmdo O teu ,destmo. O

teu! .Alfrled� d
Larson?

d �astan�e I sU�d vlÍ1m , fugindo em se

.
na correção dos colégiús, e qualquer simpatia. pois

I
braço não perdeu o vigor à'aqueles qL!e branQ �odn.l�dcl o Gna 'lhcl a e'MPe.o gUI a.

na repitição dos cantos

SANGUENOL
o mo�ento. não �om�or- diam O tacape, que faziam vibrar '-' arco, que ��nlv�i��ndou;e e��� o ��-I QUAL O MOVEt DO

patrioticoB, em que a ju- I
ta t�c:nao �n'.a .umcat..,sl'r-�! escorvavam O bacamarte. HOJ'e não tem mais II dav'er l'azia á beira da tífa CRIME?

ventude vibra cada vez

I
pa Ia, que e a slmpa b pe I t b t t d M r

.

t d
.

mais, nos discursos pro" Ia ..:ausa do Brasil. e só i O . acape,
.

O arco, o acamar e, mas ens a cspa' II os ar inS, lun o o c�r I .

nunciados jt;nto ao Altar I assim, poderemos' conti': da, o 'fuzII, a granada. Segue o destino d'aquee• ro de alug.u�1 de propne- Da�o� os antecedentes

da Patria, na ordem geral: CONTEM , '. d 'fender ne ssã ban. i les que não nasceram para ec:cravos
dade da vIÍ1ma.

.

�

do Cnml!10S0, e tal como

b d d fi
!1U�( a c:

•

\)

u !
-

• u., ,. A nossa reportagem paz se depreende das testemu-

�o�����ir�rit noumaes Iv�rda. oito elementos tônicos. ?wa� BandeIra q�le � .�caa I .

Tu podes
.

dizer que �shus moblhsa�o �o se em campo, conseguindo nhas já arroladas, não pa- _

Bsoubd'- .contar uma �e lItt '1 serviço da Patna, porqlle dizes com conVlcçao, apurar o seguinte: rece ter sido outro senão o

deira afirmação de fé pa an eIra que sempl e a a f'
.

Ih l"r- b Ar' d f
tliotica. Arseniato, Vanadato, mira, tremulnu vitoriosa! com .Jrmesa, com orgu. o. 'ia? �rocuras agra,

rou o.. las, a con Issão

A' noite, a sessão cívica nos campos de batalh,..1 dar Illnguem, porque aCima de Ideas, de cren"
ANTECEDENTES DO de o.�llherme Madsen,-

d 'd d fósforos, Cálcio etc. . , .
.

d
-

d'
.

t' CRIME que Ja se encontra preso

que, eVI o ao gran e nu Bandnra_ que e o auo'vcr- ç�s. e convenç?es e como 150:°.5, palra para I
_ feita com toda calma'

mero de familias e cava- TONICO DO CÉREBRO d.e pendaoz da nossa terr�, e para os teus Irmãos, o legitimo destIno do No áia 16 do corrente, está fóra de duvida a au:
-Iheiros que compareceram slmbolo da no.ssa raça, VI Brasil dos teus avós. Ele, só ele, é unico e so· pelas vinte horas, Ouilher toria do crime.
teve que ser realizada em TONICODOS MUSCULOS da da nOSSli VIda. b" t ti' M d b 'I' I

frente ao Altar da Patrin, ,
GuardaI G, ddmdel a, é revivera -:-- para eu neme, para ua g ona, me a sen. rasl eira, so

nos jardins da Prefeitura, I
Os Pálidos, Depauperados, O dever de cada um de nós.! para tua lIberdade. teiro, comerciario, atual- DUAS TESTEMUNHAS

quando estavil programada Esgotados, Anêmicos. Mães Que ela sejfl sempre a
----------------------- mente, porem, desempre

para ter lagar no salão do JI que rriam,Magros, Crianças nossa companheira inse'
gado, fretou o carro de alu· Antonio Quadros, que

- forum, revestiu-se de so. raquitü:as, receberão a 10-
paraval, nos dias de fest.!!

I
guel do motorista Alfredo depúz no inquerito aberto

Jenidal1e,. fechando d.e for·1 nificação geral do organis· como hoje, ou nos dias. G h P' A'
- Larson, mandando que o pela Delegacia de Policia,

ma baslant� expre.
sSlva as

I
mo com o incertoe. c sombrios da Pt; I �mpan a ro "" Vla�aO mesmo seguisse rumo a disse que viu quando Gui·

. .comemorações da m"ior leja.
U Y estrada Jaraguá .. esquerdo. Iherme Madsen, no Bilhar

,data nacional. "Sanguenol Q'
-

I
Ali chegando e "'no ponto da avenida Getulio Vargas,

ue a sua plssagem, gc em que esta estrada faz combinou a viagem com

Isto' alenta e' significa I
D N SPd 1992 1921

nuflexos respeitemol a co- A Campanha que mi" Procopio Pe- entroncamento com a dos Alfredo Larson', del'xando

muito, no instante que vi-
I c. . . . . e n. Pt' d"

" • ..� It
.

L' 50 000
vemos. E essa certesa de I

mo � a na r� Iv:va, e Que I clamos pro aVIa0, vo a relra lrr.a . Martins, que é pouco po depois ambos o estabele-
l1en um �ven IJreHO

. ou!.� I hoje ás nossas colunas voada, mandou que o (lU cimento. Constatou tambem
t'eiltimentos harmoni c o s. I lançar mao dela, POIS so . . •

'

rpanifestou·sc de fo, ma cla i Novo Delegado o fará, quando nenhum I e.
estimamos Ja que se- Em nossa redação en· tomovel"seguisse por esta as pegadas dos sapatos

Ri e precisa, colorida e vi II Auxiliar brasileiro, nenhum snmen. ra compensadora. contra-se uma lista u dis- ultima. De certo já havia ferrados do indigitado, que

,L I
um plano assentadc por coincidem tanto no 10ca.1

'Urante na palavra dos ora l te existir.1I •

.

Ao que sabemos, uma posição'das pessoas que
'

dores que se fizeram ou- I, Com a exoneração do A
..

d" "d d
que pouco adiante, man do crime como na estrada

C
sessão CIVlca a n(ll comis!!ão de auton a es quizerem �ontribuir pa ra dou que o chaufeur désse onde reside GuilhermeMad

'vir, '''!!Ia manhã, e á {loite,;dr. Natanael idade, de· Ie '"ncnrran::fo o progr"ma d d t d f' I'd d
ti" .,,, '-.

_. tU e pessoas . e es aque tão alevanb a ma I a e. volta ao carro e parasse. sen, cujos sapatos foram

por centenas_ de· pessoas.,' I:·gc>do Auxili.3i de. pOil" de COffií':moraçoes es eve - P
"

_... do nosso meiO, percor' Achavam'se, então, dis;- encontrados pela aliCia no

Um dos n·...:mefus do! Ct"d'" acdabat de fser �nves·. rerá a nossa cidade, an- tantes de qualquer resi local onde os escondera o

programa foi () jUl'amentC' t _l () es as uncoes o 'Gr. ALvaro gariando donativos e se- Faleceu o Ir. Ga.. dencia, um local' asado pa' criminoso.

á Bandeira peb turnta de I' sargento da nossa Força. bri I T
ra o fim que o criminoso Outra testemunha, Elisa·

r- Batalha cundando, assim, a nos' e erra tinha em vista. Este, �o beth Ruysam, adeantou que
r�ser�istas de 3.a cale!:!o'j Publica, sr. Antonio Nu" .. ,

t' d
f d I t P

5a mlCla Iva para o meso Em Montevl'deu faleceu nhecido já pelos seus pes- pelas vinte horas a noite

na, In o o qu. a can aTam I' nes .ircs, 'que J'á se a:= MEDICO A' Alf d 'L
t d f I d Ia O

-

I
mo fim· S iquanbas dl'a 15 do corrente. o snr. simas costumes, não tar- do crime. re o arson

o. os, ef!1 1 a up,. ,'cha nesta cl'dade. como t f'
-

d 'd'

Bmo NaCIOnal. O Prefeito., CIRURGIA, PARTOS, MO- que de começo recebe· Gabriel Tena, ex-presi- dol.l a, por somenos, en rar OI a pensa0 on e resl Ia

Municipal leu então o seul comandatt! do destaca- LESTIAS DE: SENHQRAS E
mos, são as que vão dente da Republica qdo U- em com sua mulher, e pedíu-

,

t "
.

I CRIANÇAS' G
lhe 500$000 em troco, a-

discurso historimdo o fa-' men o po Itla • relacionadas: ruguay_ O sr. abriel Ter. DISCU'SSA-O PARA O t d G
DOENÇAS ,INTERNAS E

O ra recebeu a extrema un
fim de a en er a uilherme

TROPICAIS - DOENÇAS DA Correio do Povo 50.0 O
ç"o. Encontrava se naquel'e ASSASSINIO Madsen. que lhe fretára o

PELE' - TRABALHA DIA· B d'
C1 tI' t

RIAMENTE NO HOSPITAL ema mo momento, na sua resíden-
au amove para Ir a es ra-

SÃO JOSÉ 'H. da Silva 100.00Q cia, o presidente Balda ·r. Iniciada a discussão foi da dos Martins. Adiantou

O
-

O·
. esta logo seguida de l:uta, mais qJ1e Alfredo Larson

AlflDE CHIMADOS I rupo L· lVI- tendo Guilherme Madsen recebeu os quinhentos mil.

QUalqUER ,HO.RI I na Providencia 60.500 Sómente a fama ccnquista, sacado de um canivete com reis.
t
O Es I Com louros mil, verdadeiros,

. .

i. rup.o ., ...
CO r I' o qual conseguiu vibrar O. inquerito continua.

',.Du�.·Pres. E, Pess,o,a,·.'2D6,: I. .

Sa-o Lu'I' ",.-; ·.'85.000'
Acomp\ovada.e�e·enc(; .

J d
,'�, .

,,_ ,Do bóm fermento Medeítos. tUI1'\. gó pe no pescoço e (i

Díretcr-proprtetaríea HONORATO TOMfiLiNRedator: João Crespo -:-

Assinaturas: Anual 20$000 Semestre 12$000Oficinas e edificio próprios

Sá.bado, It de Setembro de 1142Ano XXIV.... Jaragwi s. Cltarina-
--

DE SETEMBSETE
Uma parada cívica como JaralUá ainda não vira.

e Romaria Moreira, foram
vivamente aplaudidos.
Tivemos, assim, diferen

tes dos anos anteriores,
pelas altas circunstancias 11

Que fôm _ 3 arrastados; mais
vibrantes as festas de Sete
de Setembro.

Instituto Rocha Loures'
j?xc}usivamente para molestia!1 de olhos, ouvidos,

ndris e- garganta.
Qjaptie de aparelhOS os ma.ls modernos para exame de

'.
...

sua especi Ji�ade.. '. ._
Richlin.',' Rua�do Prin�i,rie.. fo��" :1�:��).ötN VfLtE:,

Não tenhas dúvida em

denunciar um equinta-cc
luna=, por mais que pare
ça teu amigo; não merece
tU9 estima um traidor da
Pátria. (L. D. N.)

.

Torpedeados
.

o "Barbacena"
e o "Piave"

Com relação á instalação da

Legião Brasileira de Assísten
cia reproduzimos os seguintes
telegramas:
Senhora Prefeito Municipal

Jaraguà
Sob orientação senhora Dar

ei Vargas e Egide Federação
Associações :omerciaes foi íun
dada Rio Legião Brasileira As·
sistencia destinada proteger Ia
milias soldados brasileiros e

executar serviços civis nesta
hora grave para a Nação. In
cunbida iniciar movimento neS

Estado solicito encarregar-se
do mesmo nesse municipio com

colaboração Associacão Comer
ciai abrindo desde já volunta
riado feminino para legião e

instalação centros costu ras pa
ra confecção lençoes e fronhas

para hospitaes e vestuarios pa-

Do Rio comunicou a A
gencia Nacional terça feira:

Com a chegada do na

vio espanhol -Cabo Hor
nos- em nosso porto, sou
be-se, agora, Que mais dois
navios brasileiros acabam
de ser afundados por sub
marinos do eixo. São 05

navios «Barbacena .. e "Pi.
aveio. O primeiro era co·

mandado pe lo capitão de

longo curso, Teixeira da

Cunha, e o segundo pelo
capitão Renato ferreira da

Silva, este residente no Pa
rá, tendo segundo informa

ções, perecido O navio es

panhol =Cabo Homos»,
trouxe 116 sobreviventes,
entre os quais o coman

dante do cBarbaéena,..

As anedotas e piadas apa
rentenienie ingênuas são gran·
des armas de deSQ!Jregação ma·

nejadas pela «quinta"Mluna a ,

(L. D. N.)

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISAOA

DR. SADALLA AMIN
Consultas em S. FRANCISCO

Cri me' brutal

"_ ','.-'
•...,!.'}c"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Serviço Militar
A JUNTA DO ALISTAMENTO MIUrAR LE·

VA AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS
QUE RECEBEU MAIS,OS SEGUINTES CERTIFICA·
Dos DE RESERVISTAS DE3a. CATEGORIA: -Leo,
poldo Kreut�feld, André Witkowtlki, João Dana, Au- I

gelo Muraro, Alexandre AVRnei, �:rtc� Carlos Pau
lo Hoart, Antonio TEUH.l ek, Cl:l.rl FrH�drlch Stuhlert,
José Oonçalves,joão Cal'lt)8 Stein, Alvim HoffmaX1n,
Emilio Nazario, Olandio oe Al'tlujO, Jose' Martins,
Adlio Witkowski, Leopoldo Voltolini, Artur K�8'ln8·
cbmidt, Walter Nagel,

Todos esses certificados estão sujeitos ao pa-
fJamento da Taxa Militar de 10$000. I

,

. .5a. Região'Militar
163: Circunscrição de Recrutamento
Edítal de Convocaçlo _ 4.2t17 � Pfl,u'1l sch�chet - .Requer alvará �e

" � _�
. '. -Habite�8m. ,ptira ilba �a n;.822, 'sUa á rua �lG1 - Em namt: do c�mo. sr .. Cmf. da qa. BrailCO - öomo.;requer.. " •

.

'�
Região Militar

... 'comu.niC.K) qu.,e. t.oi. determ!nada a

.

4.�2T '::_ Afkitlso Kilein,":::'" U�quer transreEe.ll-1convocação. de aoôrdo, com o Decreto LeI n .• '.. oía para Roberto Boutiemb�rg, Imposto relativp
4237 de 8,IV 1942, das reservistas do 13, Ba- terreno com 11.250 mtn2, síto á estrada Itl1POC�
t' lhã de·' dc tence t

.

d· ibili Hanse - Como requer,a ao
.

e aça . or�s, per encen es � _1spom I I'
4.328 _ Roberto Büdderiberg _' Requer trsns-dade do exercito ativo. para preenchimento de tereucts pare Olcttr Bortdsnberg, imposto.relativo

claros existentes em seu efetivo.; . , i terreno com 92.000'mtrs, sito estrada Ribeirão Au-
II - Sãochamadosaatividade OS reservistas de rora - Gomo requer., ,

.

ra categoria licenciados ern 1940, 1941 e 1942 VV!J.. de Antonj? �!1chado
._
Requer rt�al,�tSI'!;O·.'.: .,

. 1"19 1920 reneía para Demetrio da SilVEt Imposto '" <lo •

Ie os de Za. categoria nascldo.� .

em "
8Ul1 oa:rroQI!I. _' Como requer. ,1921 (21 ano _; em 2. de JaneIro de 1942). 4.330 _ Frederico Hasse .:..- Requer Transte

'

UI -'- 'Estij convocação' abrange .soldados. renoía para Alprecht 'Ha13s9 imposto relativo ter

cabos e sargentos reservistas das I classes acima reno 'com 170.000 mtJ,'i2, sito estrade Jararaca
.

di d
I'b: ..

-

f
. ,. Como pedean ,lca. as, em como os .q�e .seJam uncronanos

4.331 � Hugo K�tb _ Requer transferenclafederais, estad�tals. e mumcipats.
. ;.. pára OUo Wendorf imposto relstí vo terreno com

lV São dispensados da mcorporaçao: 14,500 mtrsz, sito estrada Rio Serro - Como re

C) ...:__ os reservistas casados; quer,
2) - os trabalhadores da lavoura. 4.332 - Jorge Prederico Wolf - Requer trans.

V _ Em consequencia todos os reservistas I
terencts para Conrado e Oswaldo S. ,!olf, Impos-

.

.

_. .
. to relativo terreno com 1.792 mtrsz, síto estradadas classes. acima, dev�rao Imedlatame�te se ap�e:, I

Gartbaldí _,_ Como requer.
' .'

sentarem ál JU'nta de alístamento desta cldad� afim 4,333 _ Francisco Jorge Wolf - Idem, idem,
de serem rel�cionados e aguardarem o dia da idem ., Como requ�r., .

apresentação. 4334 - Ami Wolf - Reque'" trlin8feren�HI'"

Junta de Alistamento Militai em Jaraguá, 15 pars Conrado e Oswaluc S: Woll imposto
. rela�lvo_

di t b d 1" 42 terreno com 22,860 mtrs2, sito Estrada Garíbaldí -

er se em [Q e ,
'. '. Come requer. ,

s Ten. Leónidas Cabral Herbster 4.335 _ Theodoro WoU _ Requer teansteren.
Presidente da J. A. M. cía pal'a Conrado e Oswaldo S. Wolf.. imposto re

lativo terreno com 1,792 mtrf$2, sito estrada Gari

SER'
.'

VI�'O MILIT & 'D MIdi - Co'mo re<Jl.ler."I

� , �
4.336 _ Alice Woll _ Idem, idem, idem

JUNTA -o,O'ALlSTAMf:N-TO 'MILITAR DE, JARÁOUÂ Com(�,��iuer'Ana e Eugenio W'oU __ Requerem
,

.

Que por decreh} lei n. 4.590,Ae 17 de agosto tranferencil.l. para COllrado e Oswaldo S. Wolf -

deste tino foi> dada nbva' redaÇ'ã'O "W"o art. 193 e imposto relativo terreno com 45; 44 mtr&2, sHo rua
8Éúitr paragrafos; 'do' decröto-lei D. 1.187, de 4.4. Rio BraDe.p, 125..- Como requer.1939,' que P'éU1BOlic a fe)' S sflguinte redaçäo: H611rich ViEH'heller _ Requer. licença esta

O resarv--lsta (Iss FOrçl18 Armadas que for con· belecer·8u C(Jm oficina mecanica oe concertos á
E 14 I

'

conhecimento do publico, t: ao Edital 1.392vocado pará quàlquüt" encargo da naturesa mm rua Preíi'. Epit6Cio Pessôa _ Como requer.
' d .a j conhecimento do réo, se passou José Jacomini e Henriqueta

tar dentro do pràzo fixado será considerado in· 4,340 _ Vítor Freygang _ Requer alvará de De ordem do sr. Prefeito Mu- o presente edital que será afi·, Pedrotti.
b

. ',i' d f •

d d :r C I . nicipal 'torno publ�co que du- xad:> no lugar de costume e Ele, brasileiro, s )Iteiro, lá-.sU m,llSSO e. pUnIuO e CI)Il�i!rm! a e c,om o (1SPOS -H8.büe· se» p-ara BUd casa n. 584 sita á rua e.
rante o corrente mes de Setem- publicado pela Imprensa local.1 vrador, nasceu em Nova Tre�-to no art. 186. (art. 139.) 'P. G. de Oliveira - Como requer." brer. auecada-se na Tesouraria Dado e pa�sado nesta cidade qe to em tres de agosto de mil

Os runcH:>narios publicolil, interinos, em esta. 4.341 - Gomes & Borges _ ,Requerem licen· da Pr.efeitura Municipal de Ja- Jaraguá, HOS dez di3s do .mez de, oito�e��os e pitent�, � quatro,
gio porbatório., ele. tiv,o C'U em co.mis,sâo, e 08 ex.tra ça estabelecerem ae com uma farmacia à Aveni, rag.u� e na Intendencia de Han� setembro, do ano de mIl nove- d9ml.c'hado e resl�ente neste

i d J 1 d d U $1 sa, o imposto sj fndustrias ,e, centos e quaren�a_ e 'dóIS. Eu. dlstnto em Boa Vista! .

sendo�umer6r os e qualquer mo( a i aae, EI. nI o, da Oetulio Vargas 93 Como requer. Profissões) relativo ao 2,0 Se. Nfy Fr�nco, escnvao o sl.lbsc�e- Ilho de A�g�lo Jacomlnl e dedos Estados, dos' TerritoriolS, dQS municipios e' da 4.342 .:..... .Tacob Buck - Requer baixa Impos mestre. vi, (asslnóldo) Eduardo DÇlmm. Ana jaCOlTIl.nl.. . •.Prefeit�ra do Distrito Fod�r�l, 9-uan�o declarados to r�18tivl) hipoteca já cancelada - Como reque.r Não satisfazendo opagarnen. gos da S�I�a - JL!_iz Substituto El�, brasileira, solteu!!, ·do-
insub f de t rtIg' fICarão auspen Z Id R 1 to no referido mês. ficará o con· em exerCICIO." f'sta conforme o mestlca,. nasceu em Nova Tre�-mISSOS, Dft orma AS e 8 (1,.,

.

.- 4.343 � Henrique João epo - eque;.}- Iribuinte sujeito á multa de original, do qUI: dou fé. t� em CIDCO de. março de. mllSOS de seus cargos ou empregüs, 8SS1m como pn· cença CUIl8tl'uÇ.äo· mao8oléo sepultur� sua tIlha
20 ajo sobre o imposto 'fiO pri. Jaraguá, 19 de sett'mbro de 19421 Olto�e��os e olte�ta e CinCO,'Vado� dos resp,!_'jtívos vencunentps, e perderão os Renildtl. e colocação respect.iva inscrição - Co- meiro mês. sendo então feita a O escrivão, Ney franco d?ml.clhada e resl.denre neste

mesmos caIgos ou emprego� no caso de conde· mo requeT,
"

cobrança judicialmente. I �lstnto em .Boa Vista! send.o
D "ã d

..

I d ( r o 1) ..

H Z Id R r lesouraria da Prefeitura Mu- f!lha �e �a�hm Pedrott _e Ma-ay O passa a em JD ga o. pli a",r.. .

. 4.344 - t�nrjque Joäo epo - equer }.
nicipal de Jaraguá, 2 .de Se- O prazer da petizad� . I

na Vlcenh?l.O disposto no paragrafo anterIOr e extensIvO C811Qß colocsçãü inscrição ne maosoléo seu filho
lembro de 1942, E orgulho dos confeiteIros, Jaragua, 10-9�42.80S servidores das organisf1ções €-i entidades que João Henrique - Como requer.

.

'P. Vosgerau, tesoureiro. São os doces trabz.lhados. E para que chegue ao co-exerçam funçlio por delegsçäo do pO.der publico. 4.347 .!.,.. Roberto M00Jler _ Requer traDsfe·
'

.

Co� o �om fetrnentoMeddros'l nhecimento de todos ,passei!lOU sejam por e@temantidasou8.dministl'ad!i8,(pa-!reneis. Beu noroe imposto terra adquirido de H�d 1CId ••tal de ""•. ta"":::':o I presente edital que sera ptll=li-
2 ) � 11:1 ......iI& .. .. I cada pelO! imprtnsa. local e emragr. .

.. ,.
"I wJg M. Hiedlneyer, com 124. 650 mtrs2. sito es,ra· Registro Civil! carto.rio e �erá dixado duranteO Olarlo OfICIal de 1. do corrente, pago lÕ419, da Itapocá - Como requer. .

de réo ausente D 15 di;;'"publica o 8viso 2.224; de 29. 8.942, que autorIaa o' ",.348 - Armim HackbarUl - Requer. trans- o Douter Eduardo Domingos . ?>rtur Muel�er, fscr:iv.ão e O., Si algtlem souber de impe.S C t d 5 R fit MUH r a c nvocar reser· i I t· d i id d flcml do Registro CIvJl do 1. dimento acuse·os para fins le-r" m,. a � .. eg gO a o
.

.

- ferenCIS seu nome _mposto re a IVO a qu r o e da Silva, juiz Substituto em exer- Distrito da Comarra de Jata- gaisvistas para o 5, B. E .• abrindo o voluntarIado e Hedwig M Hiedlmeyer com 212: 480 mt.r:& sito e8- cicio, oe cargo de juiz de Direi- gná, Estadc de Santa Catari.
.

Artur Multe'rpermitindo ,0 alistamento dos reservistas de 2a. e trada. Itapoeú. _ Como' requer.
.

to da comarca de Jaragllá. Es·
�, Brasil. Escrivão e3a. categOl'ltiS, para pl'eenchlmentos de claros. 4.949 _ Marl·a Wl·tkowsky _ Requer tranere-, taào de Santa Ctltarina, Br:.\sil, t faz saber que comparecera.m Oficial do Re!TÍstro Civil

K
t.1

llfl forma da lei, etc:
no cartorio exibindo os docu-'

'"

. Requeri�limtos:de8pacht1do8;De A_lbano Ja.ms rencia seu nome imposto relativo tElrreno adquiri· fAZ �ABER aos que o pre- mentc.s exigidos pela lei. afimpedIndO certIficado de 3s. categorIa·lndeferido, Ih de AntoniQ Manoel José Leopoldo, GermaDo s�nte �dltBI com o prn? de 2,1 de se habilitar'!m pa:ra cam'Ee Declaraçãopor ser insubmisso d� .classe de 1913, designado e Angelina M�,rtiD8 _' Com� requer. Vt;m����� ���lrc�od:dl�o�Oar�:! E�ital n. 1.393 A todos qlUIDto8 apre.para o 5. O.A.Do., hOle III/1. R,A.Mx .. Deve apre- 4.350 - Frederico Wackerhagen - Requer me foi dirigida a seguint; DE- Ant?nIo. Tandeck a Ana &snte ler.em, declaro pa ..lentar-lIe imediatamente,
..

transferencÍR. para Leopoldo Wt'ike'rbagen imposto NUNCIA: fxmo. Dr. JUIZ de Corr':la Lima. I ra üB finz 'competentesDe Artur RQweder - Fazendo mdetIco pe- relativo terreno Bom 74.2ãO mtrs,2 sito estrada Direitoda comllrca: O R�ppte�. Ele, brasileiro, SOItI.'!ro.1 que 'teudo �erten"'ido a�dido·Indeferido, por não falar o v81'naculo. Rib. Gr. iia Luz. Como requer. ��n�e�:ag;�lc��:r�o�(\����dOUb�� lavrador, �8sceu em Jara extinto' partido Í�tegrR-ARTUR MUELLER PrlJfeitura Municipal de Jafaguá, 24 de agos· uma das ;!!ribuiçõr:s que a lei gua em vmte,e quatro de lIsta, que existi0 nest-aSecretario da J. A. M. to <je 1942, Ren6to Sana, Secretario. lhe. confere, ,:em perante V. de �.I.I. novecent�s cidade, hoje nElo maisExcla., delll!nCla!. �N fONIa e dez, domICilIado t! reSI- acalento tu! ideologis eROSA, sem qu .. hflcaçao nos au·
dente "'m Jaraguá sendo

•
,

tos, pelo fato criminoso seguinte:. ...

..' 'coloco·me p.oHdario 80
No dia 30 do mez de julho do filho de Margimda Tandeck nosso governo constitui.,
corrente ano. Narcisa Frut.uosa Ela, brasileir�. solteira, do.�osa,. ao ,chegar em sua r:slden. dcrnestics. n<�'·cida l ln Ja' Jar"'!Já 16. de setem-Cla, sIta a Estrada Itapocu, des- 'r�o'\]á em dezewlVe de fe. ,�g!

,
.

.'-

ta com .. rcB, de volta de um I':n- IS
•

•

• bro .j <':: 1942. '
,

tt�rro, foi, por.motivo d.e so

mt-I
verelro dt� iml

n?�:c.
enio!! ,i, Je có KI.eiO.nos importancla, a�redlda e es· e dezesete, domlclhad� e

I
'

panc�da por Antol1lO Rosa, seu residente em Hama" St'n
. ,

a,?aslQ. recebendo as lesões des-
do fiiha de Eduardo Cor CASA SONIScnbs no auto de exame de

cor'l
. ,

'

,

po de delíto de fls. 3; pela� p'o· rela LIma e Tereza Zlppe· 'Rendas, fitas bOiões etc�
vas colhidas no inquerito Polici· rer Corrda Lima.
a\ se constf: .,!lie o reo ,�o agre· -jaraguf, 15-9-42, PERDEU SEdir sua amaSla, usou, UnIcal;l1en- Edital n: 1.395 I -

I 'te, as mães e os. pes todas as
Lp d'O Cardozo da I Perd�u-se um relogi� !'larca

testemunhas OUVidas nesta fase, "

�oca I
.

. "j .EstudlO> n. 24381, gratifica-se
são acordes em apontar Antonio Silva e ClémcncJa Lopes a quem por obsequio .entrega-
Rosa o unico culpado destes de Lim? lo na redação deste jornal.
fedmf�ntos produzido na vi�!ma. . Ele, brasileiro, operario,E como �ntomo Rosa, a�indo nasceu em Joinvile em nb
co.mo agIU,. tenha comdldo o

I ., b d ·1 ('1cnmé previsto no art. 129 do ve de aezcm ro e mi nv
Cad. Penal. oferece a Promoto- VeC0ntos e dozr, dornid
ria Publica a pr.es�nte den\mcia liado f residente nest�
contr� o mesmo. e req.uer que di"-trito t:m ;Ribfirã0 Mo-rectbldä esta, seja o citado de· -

. '.
.

nunciado chamado por editl.!, lha, sendo ,filho de le?
no prazo da lei, para se ver j nardo da. Silva r,; Ana (Ja

processar e !ntimad�s as teste, Silva •

.munha.s ab�lxo aSSinadas e cu· Ela brasileira solteira,
Jas resllleüClljs constam nos au· •

. .',
S- ,

tos policiais, para prestarem seu dome�tlC3, nasceu em �o
depoimentos na brma e, sob as FranCISC1:l em' sft\:' de Ja·
penas da Id, se prossiga de con· 'n�ir0 de mil novecentos e
formidade com o art. 498 do C. oito, domiciliada e resider.Proc, Peitai. Nestes Termos. E,

d' 't R'b
"

deferimento, sendo esta A. Rol te neste lstn o em. I EI

de testemunhas: Elia Benz, Ma- rão Molha. st:ndo filha de
ria �8teus e AlziraDunlfer. la- José Justino de Lima e
rag�a, 8 de seteIt_lhro .de i942. Margarida Gonçalves do(a�smado) Joaquim Plazera -, .

adjunto do Promot�r em. �xer'l Na_sclmeI\to. A.'.UG.A _' Sp::::'fcicio' E, havendo Sido desJgna- Jaragua,. 1&-9-42. a:,_ T
do o dia 29 do carente IlIt:Z. as

I
. Edital n, 1391 Uma, C�\:S6 8. rua �.10 honls da' manh�, para ter lu- Ernesto Theilacker e Sely recha 1 Deüdoro (fundo�)

, gar, o interrogatot-io do réo An-
, Marquardt,. . 'T 1tonio Rosa· e não' tendo. [) m�s- i I Ele, brastleuo, foguista, na- ,.' ,

.

rflt�r com , L
mO'5íto eri�;ntr,ado ness'; com�r· scido em Indaial em vinte de Engenho Rau Ltda.'!;;,

ca, e �stí;r em lugar incerto e agosto de mil novecentos e '

" �não sabido, por isso; mandei vinte, sendo filho
..

de Oswald_?
, p�ssar ? presente edital que se- ]:beilacker, .d�mi�lhad.o e

.

re,S.l- -, Sómenté ao fama conquista- '

fa p�bh�ado p!la Impreusa lo· dente neste dlsttlto, em RIO da
Com íóuros' mil, verdadeir ,CQl e afIxado as portas d� Fo- Luz.

. .. . A comprovada exe'e�;rum, pelo qual chamo e cito aQ E.la, brasilelra,_ domestl�a, Do b"m ferniento�Medeiro :

dito ANTONIO ROSA, para: nasclda .em Jaragua em deZOito. .'

coIhparecer neste Juizo, sala das de fevereiro de mil aov�centoli ,------------il+-
li udienc:ial. Ed�ficio �o .I- orum; e �int� e, $eis, sendo filha.de, . '

no dia 29 do comnte, as 10 lto,- Erich Marquardt � de Alvln]I

t
. CASA SONIS

'l:i da··manhã, ,afim de ser in e� Marqp.ardt" dom,icihada, e r�sl:'- ..... 'A� .

h . I·nb 'f", 1 r'õ� j,âo' 'sOb ena'''de 'revelia. fi; deilte' neste'\distrito 'em' Rio da'" .�.. f.marm os; \. ,I as, 9s
,

" '��'''4ue:'''(:lé2-'iiê' i õp'(ii:ia"'·'ao· .1..1í: :" - "

,.';.,•••:;.:;',1......,..,."",'., (,,'.- '''''''U''l "�c''enfeites·. ";'·'fe, ..

o;' '.
" ri

ii -

,,':;."

:�':«;, "

Minlsfério da Guerra

,'MDINHD
J·DINVILL·E

Mudam Os ternpos como mudam O� rsmedios. Sömente a 'que é realme'nte' bom
é conservado, Assim é a secular

Camomila. Rauliveilil8
�feivões alegres só se f0Ze� com a, certeza. de boa digestão. Camomilla RauJi�eira
neutraliza o excesso da acidez ou de C:J!cIO p:opmcl9nando nO�8ve� bem estar

apos as refeiçõe�. �o:nbate enjôos. VOlTftoS. HCldtz, tonturas, sDlrtaçao, gros.sa.

Industria �de Calçados Goscb Irmãos S. A.

Aviso aos Snrs. Acionistas
Pelo presente, ficam ccnvi��dos os Snrs. Aci.õni�tas dest� Socie�êd.e

para se reunirem em Assembleia geral extraordinaria. a realizar-se as 9
h�ras do dia 21 de setembro próximo futuro, na séde social, á rua

Abdon Batista, para deliberarem sobre Ci seguinte.

,oRDEM DO DIA

1.0) Preenchimento de cargos vagos na diretoria

2.0) Assunto de interesse sociaL
Membro efetivo: EDMUNDO .SPLITTER

P. Conselho fisdl. '

���.�--------�
� FF,ACOS E AMÊMIOOS !

� Tomem:

� vrt.nro CREOSOTADO
'1 "SI1....VÉIRA ••

� "'

� f':!; i:mpragad� com bito lia:
� {'t;::' �

I� I!:,' i Tosses
, -�".\�}�'\,
:' Jj'�� Resfriado.

i .��'S;;1 t�" Bronquitesr /'1 .�"�<:- �: r. C!
� Ih.•i'I' �!ZcrO"lIlose

� F:_'5f,:,� C.__ i"valcsccnças
� ,'Il'ü'iO CREOSOTADO
� i::.JM GE;RAOOR DE SA.ÚI:.'A!i.
t'iro!,,"'10:.�,...,,,- "Wr gme'

Declaração
,Declaro não Ser verdadeira a

referencia que fiz, á Dona Be
linha, pelo contrario, a mesma

é muito digna senhora e bem
relacionaoa na sociedade jara-
guaense. •

Joaquim Dalmarco.

lnJ a ':?l16l II /I 1�11 rQlIr ,--i."í" .rl; &J J. 1Al

PERD�U-SE
Perdeu�se um relogio com

cordão de ouro, no trajeto <to
Bar Catarinense á Casa Grtibba.
Pede-se entrega lo na redação
desta folha, que será bem gr�
tificado.
Sebastião Ferreira Martins.�

CA IXA PO:S TAL-l
K) J�INV'·LL;E-: ,!ll'-1'. CATA.RI I'iAiií'b: '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ségas ro�tivas para arad"s
� .Rua Marechal. Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá
.

Palace Hotel

-"

Comp�amos de diversas qualidades

Tratar com, a

soe. IGUASSU' CTDA.

Rua Rio Branco, 9,64
"'1' . I INOUSTR!A DE_C,,� LÇADOS

� GOSCH iRMAOS S. Á.
')

,
o < o' '. � o oi'

JtsRL\GU�. - fL\NTL\ CL\.TL\RiNl�.
'--_.__._.""'_....''7'' ......._-�, • ..., ..........,,........._.._.. ....__ .........._...-._.,''' .... , "-...,,, .•• .',_ .. �" .........

'

CAPlTAL SUBSCRITO E R,EALlZAOÔ1 6·000:0.00$000

'llcen.cia : IARA6IJA'
Rua Cei. Emilio Joürdao, 115 � Caixa, 10 -. End. Ielegr. INén

M ·A T R I Z: I T .A.j A 1 �',
Eiiidis ein: Blumenau, Brusque, Florianopolis, [oinvile, Lages
e Rio do Sul; Agencias em � jaraguä. Caçador, Creciuma, La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes" Rio do Peixe, São Francisco e

Tubarão; Sub-Aqencias em : Araracguä, Indaial Hamonia, São

[oaquim e Tiiucas: Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urussanga; Ém instalação' Canoinhas, Orleans, Salto Grande,
: Rio Negrinho e Porto União:

Faz todas as operações bancarias 9ö Paiz,
como cobranças, descontos e caução de titulas ,pe.I\,�·
portação e outras operações de credito; passes p�r�
as principais praças do paiz, medirnte ..

taxas t;nodjca�.
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS:

A disposição. sel'� ayisQ. .corn retir�das livre��
psra quaisquer irnportancias . ',; 2 %

Com avise previa (retiradas diárias até J:OOOS)' 3 ajo
Depósitos Populares Limitados (até 10 contos)

denositos iniciais a partir ele 20$000, sub

sequentes a partir de 5$000
Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano
-

Conjuo,to s E I e triCI�
" lfniversc,:"·_·

(ESCOLA REMINGTON)
.

Fiscalisada pelo Governo Federal

CURSOS;. Propedeutico, Perito Contacor e Au:

xilier de comércio. Internato e Externato.

4 ajo
50(0
60/0

para ilumil1ar seu lar, sitio, tà�Dda, etc
Funcionar seu radio, etc.

Carregar bateria, .de automovel, ..-adio, etc.

05 juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

'

Banco Indústria e Comercio de Santa Catarina SIA
HORARIO : - Das 12 ás 15 «:tO Sabados: 9,30 ás 11

Cure seLl� males e poupe se.u bom dinheiro

comprando na
'

Farmacia'
·'

..Nova
de ROBERTO M, HORST

TBES
MODELOSque disr-õe d� maior sorimento na praça

� seus antigos á preços vantajoecs.

�w. �Iarecha Deodoro, 30
0*,;" L ,

com

capacidaCie de
100 " 4S0 watts

1106, 11, 110,
·voltsfÄlmbrilueira

1

VermUugó suave e de pronto efeito.

Dispense purgante e diéta!

Serve para qualquér idade, eontorm« o

2;, 3 e' 4. .
., I

. Protiilja' a . saúüe -de seus- ;mJro� e. a.sue

'bró{5'fi;l\! Evitará, _ muítss
' doenças- 'e' pen Pl\'I'á1

dirrJl�i1:'o �m re-�e�!oso ,

. "

o.
.
Compre hurI" mesmo. uma ,''LO:VlBRIG,ºE�-

RA -MlNAN'CORA" parti; seu lllhinho. )

. ..

..
.

. -JI ,
"

, ........'
I. 1ß um p'Í'öUutn dos' LABORATORlOS "Mt1

, ?'bANC;:QR4;�,ftf�rJ9tn�H
..
�. "Ci'. ,,,,," 'Hfve ,o;l\l� ';�..�:'. ')�;;i.'�,II+II:'t.!'''!I'!!IIIIIIl!''III!IP.!I�!!fII!.!I'I'!'!''''!I!1'!!"'

11.
.

.

"��rt;f.
. '1_'�' .�, � � ,.,r�J�··'·_...... , ....f PI,I •. /J' ,,...., . .t.:.."!'Y;_''''''i_ !;j;:,tf-

,
, . "

4»'
-__-.l'---_.. �: f' -. '''-

Peçam demonstrações aos Dístríbatdores :

Hoepcke $�
Matriz: fLORI.A:NOPOLIS :�:

-
,

,

. Fili�u�s: BLUMEN:AU. JOINVILLE, ORUZEIRO, LAGUNA,
,

510 FRANCISCO - .Mostn,la�jo em T'Q�'�R�O t

. Endereço tetegraíico : «H'btpCK:'E.l..Ä-À) .

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lO

aoma..ee sem palavras
Q1tCmJ; eu "'l1i. �'v«u :}elJ.seB� .Foi�&n...

,

Igual ,(:omo,� del1�íl'is a, 1fo�_ en.tW1ttroa.) nem.

PeJa' sur.pree.à ífßW.l e,m' 'Ii/i,�'t!1 ��e: - Ei,mfim I••.
Nem tit"porqpe. é'� mulh�W Cl!ifp�rne: -,fois bem! ..

ito �ntd""to, pó!" que i�{'i - lIO p{[ssares por mim,
"

Todo m.undo dizia. e eu pellsava tam?Je'9l' '
"

- Como é feliz! ... E eu 'ia, '- iA aonde? .. Com qne fim ? .•

Tu não sabes, nem eu. .. Uma i�Usã!J, pm'/';1l/.",,_ ',;" ,

Transtinmára·me 'a vida.' Eu ltao te dis.!e ,nada
E nada me disseste, apenas.. entre n(.ls,t
Qualquel' cousa. -- talvez uma rósea alvol'acla, -

Raion. como li poroir,para a minha estesia,
Dando ao teu lindo í!pleen Q som da minha VOJl:,
E..(l rainlta,sulidão, a tua, cQmp(Jnhi.� !

JOÃO CRESPO.

AVÓ! MÃE! FILHA!

Todas devem usar

CASA SONIS
Bijoutertas - perfuma

rias. Artigos para presentes.

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

A sifilis .ataca todô O

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

OS80S, Reumatísmo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e faz os

individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914

A Farmäcia 'Cruz,
Je Avaré, (S.Paulo)
'curou com a cMl·
NANCORAII úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de joinvill», curou CJm
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casai> de saude e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira -Pornada
Minancora>' 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 produto dos Laboratorios <tM1NANCORAII
de JOINVILLE

Fluxo- Senatina

ELII IH 914

(Ou Regulador Vieira
A mulher evitará dôres

Alivia as cólicas uterinas

Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades das funções periö-

dicas das senhoras

É calmante e regula
dor cessas funções
Fluxo • S�datina

pela sua comprovada efíca
cia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
Fluxo - Sedatina

Encontra-s".' ern feda
par te

ue ON S P n. 67. de 1915

Milhões
de pessoas tem usado
com bom resultado o

popular depurativo

DR. RENATO CAMARA

EXiJAM O SABÃO

Inofensivo ao organismo.
Agradavel como um Iícõr,
Aprovado como auxiliar no
tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. P. sob o n,

26, de 1916

Diretor médico do "Hospij,al São José,.
Opera.ções - Molestias de senbores e

cr�anfas - Partos

CORsnltas ao Hospital e no Consullorio, Atende á chamados,

Virg�m f;spe€i�litlade
da cu, �ETZE.L INDUSTRIAL i; )OIN,VILLJ: (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINfECTA SUA ROUPA
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