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Rio. - Velhas normas f' posta, cuja execução tem rde toleranoia - próprias sido realizeda em condi
aliás da indole acolhedora ções verdadeirarnente S�

e hospltaleira do brasileiro tisíatorias.
,.. - sobre a imigração e os

estrangeiros em geral, ha
viam, no decorrer de algu
mas decadas, permitido se

gerassem no pais proble
mas que entravam afinal a

exigir do administrador
patricia cuidados muito es

peciais.
Era o caso, por exemplo,

dos quistos raciais que se

formaram, em deterrninadas
zonas de colonização, so

bretudo no sul do pais,
relutantes, às vezes osten
siv9m�nt� a integração no

meio brasileiro. Pequenas
comunidades Que até certo

ponto se isolavam da gran- Já então, um decreto de
de coletividade nacional. a 25 de agosto do mesmo

ponto de verificar-se, em
ano havia fixado medidas

algumas delas, a vigsncia para a adeptação ao meio
de leis que não eram pro- nacional de brasileiros des
priamenteas do paí .Ocor- cendentes de estrangeiros
ria, ainda, no seio desses Estäbeleceu esse atei rigo
núcleos, a formação de rosa fiscalização da vida
sociedades de carater poli escolar dessas brasileiros,
tico e partidário, as quais, impedindo ainda que meio
á sombra de finalidades de

na is de menor idade, filhos
claradas de beneficencia e de estrang eiras, fossem en

recreação. cultivavam, agi- viades a estudos no pais
tavarn e procuravam pro- de origem dos pais, com
pagar doutrinas em diver- prrjuizo de sua formação
gencia com a ordem naeio brasiHra.
nal e os sentimentos bra
sileiros-
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As naturalizações foram
reguladas pelo decreto n.

89, de 25 de abril de 1938,
á base dos novos critérios
que entravam a ser adota,
dos no pais, em relação
aos estrangeiros,
Com o decreto Ie n. 1,343,

de.I? de dezembro de 1939,
oportunas disposições ío
ram adotadas tendo em vis
ta a nacionslização do tra
balho.
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Sta. Catarina no Estado NadonallBandeira do Brasil
Mereceu os melhores 'I ticulista,

- a par de um admínistrações municipais i
A

elogios a iniciativa do cDe- modelar sistema repressivo apresentem uma evolução I .

Estamos em n.ovem�ro, mes em que ha um

partamento de Imprensa e da propaganda totalitária, constante atravéz do quin I dia consagrado a tua Imagem, Bandeira do Bra
Propaganda", promovendo graças ao Qual a trama tão quenio, é se�pre slo Esta, sil. Fara os- que te amam, para M que te re5

uma demonstração clara e afanosamente urdida pelos do - avantapd;; em t.ada> I peitam, para os que te seguem - todos os dias
insofismavel do esforço inimigos da Patria ficou to elas - Que deriva o salu- d

-' N h
realizado durante .o primei telrnente desmantelada. a tar exemplo. '

'

.

O ano sao a fi c?nsagrados •. , essa ora, no

TO quinquenio do- Estado interventorii catarinense Também o setor Saude, I Instante em que vives nos olhos. como bem no

Nacional, em todos os SIt' não medio sacrííícíos psra apresenta 'Especiais c.ú.ida-I fundo da alma, - os que se sacrificam por tua
teres d:J administração pu desenvol�e:,. ao máximo d .s _de part� da .adminis honra comungam a ostra ideal do teu afeto, pa
blies, o que veio propor- das possibilidades econo traça0 catarinense; ,e tant� ra serem dignos da tua historia,
cionar aos estudiosos opor rmcas do Estado, OI> nu 'estes como \ s dedicados a I' •

tunidade de admirar,in loco, cleos f'SCOI�Hes dr stinados obra da Penitenciaeia- dc E s a pátria, - que ampara, que exige, que
o que tem sido esse esfor á indispensavel formação do Estado, foram alvo des mais I glorifica
çG" de ve�d��eiro re!l8sci carater d,as n�vas gerações: axpressivo,s. _,�nc�,mios de I T�da �ssa beles� ver�::!-our?, ouro azul q�e
mçn!o material c social do I � .!.'!ll?ora fl�ste. setor a I quantos eX,a ! maram os da, tem inspirado pagmas imortais, explande rnats
Brasil. iniciaüva particu lar' e a das dos a respeito apresentados. I a

•

t'
-

. -.

Dentro dessa exposição �
.

Esta rapida noticia não
n ...sse lOS ante, numa consagraçao. - represen-

de largo alcance pat<iotico, . . permite d' talhar quanto t i tas .lare� e campos, sonhos e esperanças, amor

quiz muito bem a imprensa DelegadO Au�uhar dado observar nos demaís e histOria.

carioca, �estaca,r Of' e!eme�l I de, Jaragua, I :ctores , ádmini.st:.ativ?�, � .

Hoje, estais em plena guerra. M�s já tens

Com referenciil á Iml-
tos COhgldos p,J� O' ....�3rt3- Para exerce!, o cargo de econo':llIco,S, 9u]o:> graflcos visto como o fumo, da metralha nao apaga o

-

b'
menta de Estatlstlca de Delegado AuxJhar,llo mU-j

era:;; Inteligentemente des· t· d anO'u dos t� f1h P
.

h'
g�açao, :lIxava se, em 4 Santa Catarina. cujo mos- nicipio de Jaraguá acab'a dobrados pelo repreSEt1tan-

,ras ro
..

e s. b e, éUS I os, alfJ�s o]e,
de. maio 18 1938, o decreto- truario _ disse - é um de ser nomeado, pelo sm" te do O, E c., sw' ,assis co�� Ja o flzest� ha centena� de anos, sobre

T d
.

,lei n. 406, qUê foi �'egula expressivo esquemíl dos Interventor Federal interino,l tente-chefe professor Lau, palxoes e despotismos. DrapeJas e abraças sobre
U o ISSO necassanamen mentado por um ato de 20

•

te exigia, dos poderes pu,. de agosto do mesmo ano.
emprecndimeil!os 'do inter, o bacharel Paulo Malta I rival Camara, Eles demcns cida.des e consciencié;ls, como se esta vastidão de

,blicos, uma ação repressi: Estabeleciam esses atos so ven��r Nereu R�mos e seus Ferraz. .tram, t,odo � vigor �e uma quilometros se contivesse em tuas dobras e ain�
't sos do> ver aUXlltaít:s, n,,' Incremen. ta· i Para 1.0 e 2.0 Suplentes. admmlstraçao supenOimen· d b . 'Ih- 'Ih- dva em mUI os ca ....

. bre regulam1"ntarão do 51'S r
a so rasse espaço para mI oes e mi oes e

F
. � 'l': ção, do. progresso e da do sub-deleg.ado do distri ' te conduzida, e reafirmam

'

dade:ra defesa nacional. OI tema iml'aralC'vl'o, l'.pll'caça-o I 'E qualIdo cortas os m 5 n t
b

.. ." - consolid'ação do espidto to de H,ansa. foram desig- mais uma vez a f!,xctpcio' a mas.
.

are, os mas ras
o que cou e ao governo do princinio constituicional I d t I d • f t d
O I' V I'

... de brat5,il,idade em nosso i nado� Q'S srs. Alb.erto Mai· nal clarividc3:1cia do estadis" os naVIOS, ou passas, remu an o, a ren e as
etu Ia argas res Izar',nu- de quotas, uniformização

ma su�essão de m�dldas da classificação de fstrrm- E�ad?,·,· j fezzo I!i �.Aloisio Carvalho ta qUê dir!ge OS destinos tropa�, mais bela nesse dia porque trases em

qu� fizeram eoocr. e que geiroB, fiscalização dé er(
.. SSII'n, - escreve o ar- de Oltvetra dos Brastl. c,ongr�g,aridO' cada estrela a miniatura de uma fase da tua his<

- ao mesmo tempo e_m ,'trada, cuidando ainda -:Ia'
em torno de SI adminIstra· tori>:> - .luminosa sequencia de feitos e de no.

I t I 4"'4 4 R b L
dores como o que se en-

I
,..
-..

que re�e,avam a ex ensao solução do problema da 'OS.I ..l.ImO O� ar oures contra â frenle da inlerven mes que atravessa g�raçoes - es a bandeira de
dos �feltos �e con�escen- concent�ação dos estral'!gei E l

. toria de S;lnta r.'a!afl·n". Oreenhalgh, de CaXias, de Machado, de Taman-
de��las ante[Jore� - tr?n, ras, sua assimilação á vidà

xc uswamente para 'malestiq,$ de olhas; ouvidos, v "

q,Ulhzaram a naçao deftnl brasl'IeI'ra. Crt'ou-s", aom"s'
naris e flf!r,ganta, . ".... daré, de 'Osorio, E's mais que um simbolo, por-

� .. Dispõe de aparelhos os 'mais modernos para exame de .

b I cl d t
•

tlv2mente sobra o a6s�nlo. mo tempo, o Conselho Na su� especialidade. Dr�
,

R. ibe í ro que os SIm o os, po ,em esaparecer', � e u es

Alem tie um c,onJu�to cional de' Imigração e Co Richlin. Rua do Principe, Fon"., 334. JOINVILLE eterna! Nada te poderá abater. lábaro estrelado
de �portun!ls pr�vldencIas Ionização com a!ividaae Ie. P Clntes. da honra e' da liLerdade, do amor e da espe-
lo.calS, .varlas lalS nov�& gisJativa comptem!mt�f -e li S

"',,,,' .-
,\

,""
,'.

t·,
• , d

• -

I
entraraJ? a �eger a m<i,tena; atribuição de dirimir con .. erviço Militar

-

j�sto, sem a menor du- i· rai� •

_

J rq1tue u es dgrat! e e Jnlvefnclve , pOi-

Da malar Importancla fo� f1itos entrE'! autoridades sub vida o ato do snr dr, AI Que nao assa as nem ommas pe a orça, J;.ru.ls

por exemplo, o decre�o;lel alternas e esclarecer dtivi J u n t a do Alistamento Militar de Jaraguá tami�o Guimarães, interven pelo direiro, pela justiça, pela convicção e p�la
n, 383, de 18 de abril de das surgidas na aplicação Leva-se aa conhecimento I' ção, pelo interessado da tor interino do Estad?, pro verdade, - vives em todos as lares como em

1938, q�e vedou d,e. vez a da legislação em vigor. de,quem interessar, o se-Il,especliva carteira de iden. moyendo o n?sso I!us�re todos os corações que palpitam e se formaram
estrangeiros a'J ahvldades ..

'

t (amIgo dr TIago RIbeiro
politicas no pais. As sacie Como d.ecO'rrencI3 do guIO e : tldade. Do Bol. D. 50, de'Pt' d' j ,

O"
á tua sombr.a, sob o teu �mparo. Ave! Bandei·

dades de cara�.ter POII·ll·CO grave conflito armado que ,CERTIFICADOS DE RE- 26-X 42, da t. R,) d ont es, e UIZ de Irelto
ra' �agrada do Brasil

'

. SERVISTAS. Esta Jurita «O Exmo. Sm. Ministro es a c0!llarcél, para a de�, '

e partidario, verdadeiras se. d�sencade�ra em 1939,
recebeu mais os seguint"s em aviso n. 2754-, de 21- S, Eranc!sco, de 3,a entran' -,::::::'_--------------

extensões sucursais de re- fOI atnda baIxado um de ... cla JUrIsta e ho d

gimes est;angeiros, foram cr�t� lei, 'visand� pôr �o
certificados de reservistas X·42, declara o seguinte: ,

.

,

't
m�m e

Ministerio da Guerra
extintas. Não se tolheu ao �rasll.a salvo de .'ml,graçao de 3,3 categcria, que serão Em aditamento ao Aviso Im�rensad espm o reto

_

e
•

alienigena () direito de as· tndes,e)3vel. Re,strmg,ln.do o entregues mediante o pa D. 2577, de 6-X-42, decla �p:�mstOa' radeo, naosssuaa caotmuaaçracoa S.a R, M. 5.a D. I, 16.a C. R.
t i gamento da taxa militar: ro que, para entrega pelas _.' _

sociação llO que se !eferia mOYI'!'en o mlgr:ton?, es.s� Carlos Leopoldo' M"y, C. R., dos certificados de �ao, deixa soluçoes de con, Junta do Alistamento Militar de Jaraguá
a organizações de finalida ato !IXOU exceçoes Justlf!. " hnuldade t I
des comprovadamente be caveIS, ent:-e ela as que dI Léonardo Chilomer, Oscar reservista de 3.B categoria, �t a� e� � e evam O tenenente Leonidas Cabral Herbster, Pre·

neficantes ou recreativas. zem respeito aos portugue· Peterson, Pedt o Rodrigues, a prova de identidade po- �o c?ncet o e .? os, su sidente da J. A, Militar de jaraguá.
'

,

t
..

d E t d Vitor Is ac da Silva, 'Con- derá ser feita, tamb:!m, por ordtn�?os ou n,ao, c.om? FAZ SABER aos intere.ssados que ac"ham-se a

Restringiu,se. porem, tal ses e. na uraIs e s a os cumprtaor da I d t

J• amerIcanos. rado Tandeck, Aleixo Bas· um dos seguintes dOGu,
b 'd d'

,eI e IS rI- dl'Sposição, na secretaria desta junta as cartas de cha·
( Ireito, , e, 'TIuito legitil1{a· f

' UI or o J ushça s I
sani, José Francisco Wen mentos: - , em �a

-

madas individuaes dos reservistas abaixo relacionados,

:er��'a;s�c7!�õ�sUq�eg���-l' óertlOff, todos residentes a) carteira ou caderneta qure�5'aJ nem p[e�ençoer convocados para o SERVIÇO ATIVO DO EXERCITO

h' 'd I I
nêste municipio. de identidade para estatal, d

en In da o � as amen o 'e para servirem no 13. B.C., em joinvile, onde deve-

�e(�ibiaav;a p:���:�a�ã� q�.� I Dr, Alvaro
, !,ambem recebeu o cer, o� autarqui,ca" oli de sin s� pr�sa o am;�o Ido nOf rã� se apresentar, no ma'ximo até o dia 4 de dt:tsembro

B t ih tlflcado de l,a categoria do dlcato profISSIOnal, desde
I
meIO, e par ICU armen e do corrente ano,

brasileiros nos seus qua a a a reservista Henrique Pom ,que contenha o retraio do pe o c?ncurso expontaneo Os que não se apresentarem até aquela data sé-
dros sociais.

. MEDICO mercnig, classe 1898. I interessado ; �/��cIOSO .!fue s�mpre trou rão considerzdos desertores e sujeitos às penalidades
EXPULSÃO DE ESTRAN- b) atestado passado por

a ndo�sas co �nas, que de' 2 a 8 anos de prisão, de acordo com a legislação
GEIROS CIRURGIA. PARTOS, MO- PROVA DEIDENTIDADE oficial do Exercito ou de· remos, ,elx�r aquI as nos

em vigor.
LESTIAS DE SENHORAS E para ft'cebimento de certi- legado de policia do :lis- sas fel�cltaçoes I� o� melho- A relação nominal dos convocados foi afixada na

CRIANÇAS ficados de reservista de trito de residencia, com
res va os que e azemos, secretaria da Junta. .

DOENÇAS INTERNAS E 3.a categoria firm!: reconhecida, conten- dna fn�va com�drca para on

f
Eu, .Artur Mueller, secretario o

''5.ubscrevi,TROPICAIS-DOENÇAS DA O d 'd'
-

d
" e OI removI o

PELE - TRABALHA DIA- Exmo, Snr. Ministro, o I� !caçao o.s smals ca
'

NOME CLASSE Fr,LlAçÃO
RfAMENTE NO HOSPITAL

I
em aviso n. 2577, de 6 do ratenshcos do mteressádo

'. Eugenio Gascho 1918 João Gascho

SÃO" JosÉ co:rentP.': mê�, declal'a que 9 seu retrato em tamanho I
O .P!eSi.del}tc. Vargas

!

Eri�� Buttendo�ff 1918 F�ederico ,Búttendorff

ilJEUDE CHlliMIIDOS !4

I
as Circunscrições de Re- 3x4 colado e rubricado visitara Livramento

I Emu.lo
E. E, Stewert 1918

RIC'Hd.
o SIewert

N III NNil· l' ... -t •. . I R" " Luis Gonzaga Airoso Sob, ,1922 Antonio E, Airoso·

QUALQUER HORI cflitàmento, por oC2sião da pe o a,:-� an.f ,
_.

w, - Informam de LI Lino B.ertoli 1921 Aleixo Berteili

I
entrega de certificaàcs de c) OfiCIO de apresenta,çao vramento que o embaixa- Leopoldo O, A, Wulff 1919 Ricardo Wulf

Rua Preso E, Pessoa, 206
. reservis ta, d.e 3.a' categoria, do chefe da õepartição pu· dor Batista Luzardo que Erwin Manske 1920 Julio Manske

devem eXIgir a apresenta' blica ou estabelecimento esteve 'naquela cidade de- Ben? Raduenz 1921 Augns�o Raduenz

I.
'

, EUriCO Duwe 1918 Fredenoo Duwe
para'estata ou autarqUICO. clarou que no proxlmo Alexandre Paul 1922 Alberto Paul
em que trabalhar, cülltendo mês, entre 20 e 25 encon Artur Mueller 1915 João M. Mueller

tambem os �;inai§ C3rateris trar se ão naquela cidade, Henrique Gonçalves Sob. 1918 qberato J. Gonçalves
ti;:os e O retrato do illte para inaugurar o Parque I He!muth �rueger 1918 Car,l Krue,ger

d
'

'I'
. julto Bardm 1918 Jose Bardm

ressa 0, consoante o IOdl- nternaclOnal. o preSIdente I Luis Cordeiro de Souza 1918 luis Crrdeiro de Sousa
cada na alinea b:i>, (Do Ba Getulio Vargas, o ministro Sebastião C, Athanasio 1918 Jacó Athanasio da Costa
letim n. 52, de 9-XI42, da Osvaldo Aranha o inter Oswaldo Kanzler 1918 Wenzel Kanzler

16 a C. R.) ventar Cordeiro' de Farias Hei,ns Paulo ,Fuelle 1918 Paui@.- Fuel,le ,

[
,', GUIlherme Plncegher 1918 Severmo Pmcegher

e todo ,o secretanado, Do Eurico Hornburg 1918 Carlos Hornburg
RESERVISTAS CONVO UruguaI, alem do preslden· Bruno Wolf 1915 Antonio Wolf

CADOS ptla 7 a e 8.a te Baldomir virão o mi Afonso Nass 1918 Guilherme Nass Junior
Região Militar nistro Guanl e maís o no- Lourenço Roberti 1918 José Roberti

O d A
.

" Ervi.no Guilherme Gutz 1915 Carlos Gutz
e acor o com o vise va. preSidente eleito no Erich Funka 1916 Erica Pur.ka

n 2279, de" 3 IX 42, os re- proximo preito do dia 29: Daniel Brugnago 1916 Domingos Brugnago
servistas convocados pela Amauri Piàzera 1922, Silvino ,Piazera ,

7,3 e 8.a R. M. residentes FRACOS E ANêMICOs I ':oncilio C. dos Santos 1916
_

José Constantíno Santo

em territorio desta Região" . Tomemr Visto Leonidas C Herbster, Preso j. A. M.
devem ser incorporados VINHO CREOSQTADO
nas unidades da arma, mais

-
..

�. I L V E I R A ••

,

ptoxima do local onde re- Emp.- ....�

sidem e no 20. R. I,. 3, Tos.e.
R, A, M. e' 5. R. C. D" R fl"d
os residentes nesta Capi:

.s r a o.

tal 'Curitiba), (Do BoL 52,
de 9·XI 42, da 16.a C. RJ
Bonitos, bons e baratos.
f!rimeiros .entre oll rimeiros�
São os bolos'que sepreparam' ,

CÇI'O bopl, Fermento,Medeiros I.

AÇÃO REGULARIZADO
RA DO GOVERNO GE

TULIO VARGAS

A IMIGRAÇÃO

Um decreto·lei de 8 de
junho de 1938 regulamen':'
tOll o meio juridico de �x

pulsão de estrangeiros, ten
do em vista não só OS!principias que tra1icional-,
mente regem a materia, mas I
tambem, e principalmente, Io interesse nacional. Lt::i
justa e s€guramente com �,

SEDAS, SEDAS B mais
acaba de receber 'a

PADRÕES EX,
CLUSIVOS.CASA B'(LAA.RQT n

o Paraizo das SEDAS e

TIbDOS FINOS
EsrAMPARIA I

MoDERNA E
VARIADISSIMA.

I, ' 'SEDAS� tISAS'
.

"QETODOS OS
(PREÇOS

C'.;III

Não se esqueça: Em sedas e tecidos finos
encontrará o m a i o r S O r tim e n t (,

l

�a
CASA 6V'J;.AARDT -, ,O parai�o das
SEDAS e TECIDOS FINOS

-

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- DoreS" de cabeça rebeldes
OlINrCA ESPECIALlSADA

DR. SADALLA AMIN
Consultas em S, FRANCISCO

; • j t?r ,ederal.}n���ino, acaba de �e.cr�tar feria�o o �ia 25 de
_............__, � novembro "Ola de Sta. CatarIna» - pajroelra do Estado.

'ft:,riado o dia 25.de novembro! -o Sr. lnterven·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-��==�=��==���=��p=��e�F���T�U�'�A����U=N=IC=I��=.U=·����I=��,p;=·=g�;O anjo protetor de seus filhos ��Rt1ENtO ,I" ,,�d���,
.

..
' ..�vo�.503cdm���ed���C; Schwerdtner .; !te�uer

é a t {.. Oonell�enclâ f;'util.�C� para f-ornGClmento I transterencte paTa Mariano Orzechowsky, unpo8to
�1DE IRa'� de material de expedlen��, de. consumo e relativo sue �Cll.Ba·, matertel $jità "lljua Oswaldo
�t.. �. I ímpresoe.

.. . Cruz, Hansa _!_ Oome requer. ,

, .'
.._ De .ordem do sr. Teu. prefelt� MUDJClpal, tor- 4.504 -'Mariano' Orzechowsky _ Requer

, {.j' DO público q�e 8� �ph8 ahß!ta, n�s�e Almexarifa· transterencía pare Alvino Fey, imposto sua casa,

,

jdO.
pelo praso de quinzt1 ( ...5) dIas, a contar da de materi�l sita á rua Hercílto Luz Hans& - Co.

$lata deste, a, cõncurencia publica para o torneeí- mo f<flquel'.
.
I., .

,

�eDto. de material de expedíente. �e consumo e 4.505 - Rodolfo Vosgerau - Requer transíereneía
nnpresos, constante da relação abaixe. para Guilherme Eíehstaedt imposto relativo terre-

I' As propostas deverão vir em envelQpes de- DO com. 46.250 mtrsz, - Como requer .

vidamente fechados, nos quais deverão constar 4.510 '_ VV,a. Helena A. Becker - Requer'c�ROP()STA·PARA O FORNECIMENTO DE MA- Iíeença rétírar fachada seu hotel 08 letreiros exis
TERIAL DE EXPEDIENTE, C0!'lSUMO E IMPRES tentes e reclame Inmínoso - Como requer.SOS» - e serão abertos no dta 28 d.o corrente 4:�11 - Hugo Horst - Requer Ilcença esta-

1 mês às 10 horas, em presença dos mtere8sados belecer se com �.üfaititaría á estrada Tres Rios do! ou. seus representantes Iegaís.. reservando se 8. Sul - Como requer,
1 Prefeitura Municipal o díreíto de rejeitar ás que Dia J -10-42.
! não lhe convier.. . .

4.471 - Antonio 'Tobias - Requer alvará de
_---==-_. 1 O prazo pala o Iomeclmeuto dos materíaís, «Habite. se- nara sua casa n. 640 sita á rua Preso

será combinado com o eoncqrrente vendedor. E. Pessoa - E vista da Informacäc, como requer.R E L A ç A O Dia 1-10-42.Especifico da dentição IMPRESSOS '

4.479 - Reíncldo Rau - Requer alvará deA Saude. das creanças
.

Folhas de pagamento opersríedo Intenuencta, C9n· eHebíte-ses para sua casa n. 607, sita á tua Preso
A.ntes. evitar do que remediar! forme modelo· 200 fls. E. Pessõa, ríns comerciais - Á víste da informa-

.

51 quizerdes q�e os vossos Idem idem idem Jgra(7uá cont, modelo· 200

flSIQãO
- Como requerfilhos selam sadios, tortes e ,. :::> ,

• •

•
• .

resistentes, dae-lhes CALCEHI· Folhas de pagamento tuneíonarros Intendeneía, 4.508 - Posto Rubíní Limitada - Requer al-
NA!' I conforme modelo - 3JO fls. vará ,je t:Hebite·se- para sua. CSS8 D. 136 Idt8 á

.

A CALCEH.IN�.ê um

me-I Polhas de pagamento tunetonertos Jeraguã, COD- ,'rua Mal. Deodoro tia Fonseca - A vist,a da íntor-dicamento s,clenuhcamente do- forme modelo - 300 fls. I mação - Cerno requersado e contem tudo de que B' ! J •

necessitam os orgãos em for- Folhas de alancete Reeeíta Orçamentarte, eon.1---------------------

mação das creanças, forme modelo lXSO fls. I EDITAL de alistamento de jura....Alimenta o cérebro, tonifica Polhas de Belsncets Despesa Orçamentaría, con-
�ssmusculos e recalcifica 08 forme modelo 3x80 fls.

.

O Doutor Tiago Ribeiro Pontes, Juiz de Di-
sU':a fa�i�had��teêALCEHINA Cartões "Memoranduns., cont, modelo . 200 fls. reíto da Coma�ca de Jaraguâ Estado de Santa

dura seis mezes. Cartões <Oomunlcaçõea-, conf. modelo a 500 ns. Catarína, Brastl, na forma da leí, etc.
.

Em todas as farmacias. Sinopses, eónt, modelo _ 300 US. Faz saber aos que o presente edítal virem
rALONARIOS ou dele conhecimento tiverem que, na contormí.

Este aluno habilitou-se em escrituração mercantil, Ó " , Bló,cOS cA» Prefeitura Municipal, conf. modo 78 bles. dade d.o art. 439 d.o Codigo do Processo Pen.al. fo-AV! MÃE! FILHA! 1 t d d t dcalculos comerciais, portugues pratico. direito comercial, �A,. Intendencia de Hansa 28. ram _a IS fi �s ?S JUfa os .que eem e serVIt na8
correspondencia, em sua casa com 4 livros especialisados Todas devem usar «B,. Prefeitura Municipal 32 _

sßssoes periodlCßs do TrIbunal do Juri desta Co·
que dispensam o professor por ser de uma facilidad� marCH dur nt

'

d 1943 e d 8jolmais vista. A verdade seja dita: sou professor ha �als "B. Intendencia de Hansa 9
.
' li e o proxlmo ano e

�
s n o o

de 20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formlda- Fluxo -8 ed'atl'na . Imposte de Licença. Pr.er. Mun.,. 8. seguIntes: 1 Art�ur �rith8upt, in�u�trlaI; 2 Ar-
vel! Peça prospeto, com toda confiança. ao Prof. Jean _ Relaç40 correspondeocia c' 50 fIs 5. noluo Leonardo Schmldt, tndustrlal, 3 Anselmo
Brando, R. Costa Jr. n. 194, Caixa Postal 1376. São Paulo LIVROS" Rocha, comerciante; 4 Adolfo Soho, comerciante;Escola devidamente registrada por quem de direito sob.

C t 1 d T
.

50 fI 5 Afonso Mey farma"eutl'co' 6 Adolfo Emmen-(Ou Regulador Vieira on ro e a esourarla, C. s., um .

"

v, ,n. 548 em 1918. habilitou já uma geráção de alunos e to·
Imposto de Licença Joraguá., c. 25 fla., um doerfer, Industrial.; 7 Dr. Alvaro Batalha, medico;dos estão trabalhando· Junte envelope selado com seu en- A m Ih 't' dA ,. '" u.;

8 D AI d Ib t
u er eVI ara ores

Jmpo"'to dê Licefiça Ho.ns", C. 20 fI"' .• 11m r. c.eu R.o rlgues, .agronomo ,. 9 A er o Du,-dereço bem Claro. Os preços são modicos e em pequenas '" a a c,

prestações Não perderá nem tempo' nem dinheiro! Se Alivia as cólicas uterinas Imposto de Automoveis Jaraguã. c. 60 ns., um tra,. funclO!l�rlO �edE)ral, 10 AIlredo MOiler, fU!lcio-habilitará em 4 a ú meses tendo dileito. no fjm do cursl?' I Emprega-se com vantagem Impost3 de Automoveis Hani3a, c. 40 fls .• um narl() mUDlClpal , 11 AlUno P.ereira,. funcionarIO re,
��� �e;:i�fe/o::UJc�Ta�::en;�d��tc�m����a�e ac�r::�r:Jt� I para combater as irregula· Imposto s. Indust. e Profts. Jafaguá, 11. 25 fls" um I delal; 1� Adão. S�ntanna, mdustrIal; 13 B�uno
habilitação.

I
ridades das funções perió. Imposto s. Indust. e Profis. Hansa, c. 20 ns., um Mahnke

.. IndustrIal, 14 Bern8rdtn� R. da SIlv8,dicas das senhoras
jmposto Predial Jar�guá, c. 25 f!s., um comerCiante; 15 Curt v.a8e�, industrIal; 16 Carl�8XCXCXCX::XC:X::XIOIQ:ClC::XC:Xc::rc:x:c:n::::::xoICXllOCX:c::1X É calmanle e regula- Imposto .Predial Ha.nsa, c. 20 fls., um H�ffer�8nn, . fa�maceutIco, 17 Ernest� Czer�le:O C R I O dor cessas funções Imposto Territorial Jar8guá, c. 15 fls., um WlCZ, �ndust_rIal , 18 Erne.sto LeBsmann, mdustrlsl,Gasa e a .

o Fluxo - S�datina Imposto Territorial Hansa. c, 10 UR., um 19 E�Ilio. P18zer!l,. pro.prietario; �O Bmilio Silva,
O '

O Taxa de Fiscalisação e Servir>os Diversos Jars"uá f�nclOnEmo mumCIpnl, 21 EugenIO Wolf, comer·
pela sua comprovada efica· y e

C t· 22 Ei N r 23 EO Sementes de hortaliças (garantidas) O cia é muito teceitada. Deve I
com 15 fis., um !

IBD � , 60nora. e!es, pro essora ; uge-
{\ ser usada com confiança ! Taxa de fiscalisação e Serviços Diversos HaDsa I

nio SIedschlag, comerCIante, 24 Euz�blo Nunes,

O" Chocolates. Pralinés e balas finas e doces P Fluxo _ Sedatina ; com 15 fis., um
,

c�m�rciante; 25 Bernardo Grubba J?DlOr, comer-

�
das melhores Fa.bricas Soenksen e Sultana. 00 Encontra'se em

.

toda f Registro de chapas (carro) Jaraguã, c. 40 fle.. , um i CI.8rlO ; 26 �onr8do Mira,. ferr�vi8rio , �7 FrancIsco
Registro de chapas (carro) Hantilf.!, c. 20 fls., um : �u�cher J�Dlor, guarda·lIvros, 28 FelIpe FrG�zeIJProprietario : JOSE' ALBUS O' parte Registro de carros (Estatistic8) J�H'8guá, 40 fls" um

I
Industrjal , 29 Guilherme w�ege., .indu�trjBI, ,

30
)Cc:xx:::..:»:c::1:c::1m.c:::0:::::2C:XC:O::XCllc::::D:::xx::*::::n::::n::::IIC:X�� Lic D N S P n. 67. de 1915 I Registro de c�rros (Estatisticl!.) ff.!iUSfl, 20 fls., um �ermano Emke .Fil.ho: comerciante, 31 G, RodoUo

.-----,---__ Registro de correspondenci� expedida (Secreta-! Flsch.er, co�erClllrIO, 32 Germ�no .

Gascho, co·

Dr 'Waldemiro M ch'
'

ria) com 50 rIs., um I mere�ante ; .,<33 Honorato Tomehn. ]ornalistu; 34
• azure en

BESPEITf 11 DIPS DIVERSOS ,Hen�lque �lazera, lavrador; 35 José Emmend?er-
- li .._I Papel copias, rosa, 5.000 fls. I fer: Industrial; 36 JOãO. EmDlefid�errer, comerCIan·Medico DO SEU fDfDA'DO Tinta cPelikan. 4001, 6 litros I te , 37 Joao.Mare.atto, md,ustrlal, 38 Joao 6. Muel-..

� UI
Goma.arablc6 cAtlas', ;6 W.ros ler, comer�nante , 39 Jose Peters, comerciado, 40

E Siltalä da Cama Alfinetes, 5 exs.
• Julio Pedr�, lavrador; 41 Dr. Hobbes de Albu«;luer.Disposto para TIICIo

Lampadas eletricas de 100 velas cPhHips», 121amo. que, ysterlnario; 42 Heleodoro Bqrges, funCIOna·
. .

,

rio estadoal; 43 .Tosé Borges, farmaceutico; 44Almoxarifado da Prefeitura MunICIpal de Ja- doão Romarlo Moreira, funolonario estadosl; 45
r6_guá, em 13 de novembro d� 1942. João CresplJ, funcionariQ federal; 46 José EsteVam

Joio da Silya Neves,
. Arruda, funcioDarjo federal; 47 João Schreiner,pelo almoxarlfe. bomerciarlo; 48 IrJneu Schw·artz, industrial; 49

..-eq--u-e-...-·-....-e-n-t-o-s-d-es-p-·a-c-ba--dos- Hermilio Oardozo, com�rci.a�i.o; 50. Hermilio Ra·
a.... mos, ferrovlario ; 51 DlODlSIO Perella, comercia-

4501 - Artur Reif - Requer translerencia, rio; 52 Leopoldo Jan88en, industrial; 53 Luiz Kie •
para Lothar Sonnenhohl, imposto relativo seu I nen, comerciante; 54 Leopoldo A. Gerent, lRvra
caminhflosinho - TranBftra�se. I dor; 55 Leopoldo Fiedler, comerciante; 56 Lothar

•.502 - MlirÍliDo Orzochowsky - Requer tran·' Sonnenhohl, comerciante; 57 Dr. Luiz jde Souza,
sferencia para Frederico Schwerdner, imposto advogado; fi8 Luiz Gomes, comerciario; 59 Max

Fied�er, comerciante; 60 Max Eggert, comerciaDo
te; 61 Mlutim Stahl, comerciante; 62 Oswaldo
Buch, comerciario; 63 OUo WagMr, comerciante,

I
tlig'.l industrial; 64 Oscar Melter, bancario; 65 Max.Meldoltl, bancado; 66 Paulo Wunderlichdcomer.

I ct8tlte; 67 Reinuldo Rau, industrial; 68 Roberto

I Marquardt, dentista; 69 Romeu Bas�os, alfaiate;
76 Renato SanR, funcional'io municipal; 71 Roberto
Grandbecker. comerciante; 72 Dr. Reoato' Cama
ra, medico; 73 Procopio Pêreira Lima, cvmsrcian-

'

te; 74 PseUno Natal Bonin, industrial; 75 Rodo�ro
GomaolJ, comerciario; 76 Martinho Sosres. funeio·
nario estadosl; 17 Silvioo Piazers, comerciante;
78 Silvio Piazera, mecanico; 79 Vergilio Rubini.
comerciante; 80 Víctur (Jaulke, comerciante; 81
Walter Janssen, comercial'io; 82 Walter Breitbaupt,

I industrial; 83 Walter Hettel, comerciante; 84 W61�
I demar Doubrawa, comerciario; 85 Wuldemar Grub
i ba, industria.l; 86 Werner Buhr, comerciario; :87
; Walter Marquardt, co.merciante�;. 88 Tito Espezlm,
I funcioilario federal; 89 Dr. Waldemiro Mazurecht7n,
I medico; 90 Wolfgang Waege, industrial. Todos re-

li sidentes no 1.0 distrito deata comarca. Faz sabar

I
mais que, de conformid8.de com o § unico do mes
mo art. do referido Oouigo do Processo Penal
qualqder interessado poderá apresentar reclama.
Ções dentro do prazo de 20 dias a ,contar da data
da publicação deste edital, depois de que será
pubHçada 8 lista dos juràdos aUstados e, inscritos
no respetivD livro. Dado �e passado nesta cidade��������������������••�����������. de Jaraguá, ao� qua�rze �8S do mez de novem-

H

j A R AG, U Á I bro de mil novecentos e quarenta e dois. Eu, Ney
Franco, esc,livao o subscrevi. (assinado) Tiago RI·
,beiro Pontes, Juiz de Direito." Está conforme o

I
Cosinha de la. ordem - Cempletos serviços de restamante - Bons quartos l' original; do que dou fé.

I ' JaragQá, 14 de qovembro dß 1942.
. Preterido pelos srs. '9iajantes - Rua MaL Deodoro - Prop,: Ervido ' ReinhC'ld I O �8crlvao; ,Nef .franco.

mbripeira MiDancora
Vermítuge suave a de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!
Serve pars quaíquêr idade, conforme o D

1, 2. 3 e 4.
.

Proteja a saúde de seus filhl;� e a �U8
própria! E,vital'á muitas doenças tl' poupará
dinheiro em remedíos.

, .

Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGUEI.
RA MINANCORA" para seu filhinho.

E um produto dos LABORATORlOS "MI.
NANCORA" - Joínvíle

Consultorio e residencia: - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

PEITORAL DE
AMGICO PELo..

TEMSE
". ,o honr�do 'guarda·livros da
.

companhia de «Seguros Peloten·
se· cidadão conspicuo e �xtre
moso pae de nUmerosa família,
o sr. Hor!lci" Vieira da Cunha,
•liepto .

fervente do PEITORAL
PE ANGICO PELOTENSE.
Não é um atestado gracioso

o que se vae ler. Ele represen
ta a opinião sincera de minha'
parte quanto ao PEITORAL DE
ANGlÇO PELOTENSE. Tenho·
o sempre em casa e uso d'ele
com toda a confiança por ter ha
longos anos observado nos meus
a sua ação energica e quasi in·
falivel. Nos casos de bronchites,
de resfriados, tOIlses, coqueluche.
et�. que são tão frequentes, nas ---..,.--.------
Crianças, sobretudo, a ação do ---------,..--
PEITORAL DE ANGICO PE
LOTENSE sempre se tem feito'
sentit: dt mo'do dicaz e rapido
nas peSSoas de 'minha familia.

�!isim exarada a minha opi
nião sincera e 'traduzindo a rea·
lidade dos factos inumeras ve·
zes consta,tados, aCQnselho a to
dos que em casos semelhantes
não' deixem 'de recorrer a tão
�nergico preparadp.
Pelotas .,Horació V. ,da Cunha
Confirmo este atestado Dr. E.

L Ferreira de Araujo (firma re·

conhecida.)
Licença N. 511 de 26 de Mar

ço de 1906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de �ng�fo Pe lotense -

Pdotas - RIO G. do S,lI'
:Yend�-se em toda a patte

A sifilis ataca todo o

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
Elixir914
Inofensivo 210 organismo.
Agradavel como um Iicôr.
Aprovado como auxiliar HO
tratamento da Sifilis e Reu
matismo da meema origem
pelo D. N. S. ,P., sob o n.

26, de 1916

Milhõ.es
de pessoas tem usado
com bom resultado ,o
popular depurativo

ELIX IR 914

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

OASA SONIS
Bijouterias - perfuma

rias. Artigos para presentes.

CASA
Brins,

(Füial da Casa Santa Rosa - Flofianopolis)
ORLANDO SCARPELLI

Rou.pas fei.tas, Sobretudos, Casacos, etc.

CALCEHlNA.,

Seu ilg,ado deve pcpdwz.ir �riamente 11m

tino d.e blJi�. Se 'ii bilis Dão corre livre-
menu. :os' &!imentos não !>ãCJ di,eridos e

8pvdrecem .. Os, galies inch ..m o eSFVplago.
.

Sobrev�m a prtsao de ventre. Yoaê sente

� abatido e como q...e en\'cnenado. T�
é arnaigo e 2

...
vida é um IllIomcio.

Uma simples eViC1J&.Ção a.ão tocará a

causa. Nesre caso, às Pfhilas Cartel" ião
• exuaordiDal"iatneDtt eficaH:5. Fazem correr
êssc litro <k bílis • vooS >eDte·se disposro
para tudo. São sw,aves c, çOlltudoj especial
IDel\[C: indicadas para fazer a biLis cartel
Myremente. Peça as Pílulai Cart-er.. Não
xeKC outro pr09\ltO. Preio: 3SOOO •

.

Casa Sonis
Ésta já bem conhecida casa de armarinhos em geral, está mais do

que nunca) apta a apresentar a sua distinta clientela·
o mais var,iado sortimento de:

'

I,

Roupinhas para crianças, Roupas brancas, Roupas de cama e mesa,

Cortinas, Stôres, Mosquiteiros, Pingentes e franjas para cortinas,
fitas de: seda, setim, veludo, xadrez, listada; Enfeites para vestídos,
l{endão, Rendas, Botões, fivelas. Broches, Brincos, Colares ... varia
do

.

sortimento de botões dourados, Meias, belissimo sortimento de

Gravatas; ,Linhas, fios de lã, Riscos e Panos riscados e múitos
öútros artigos do ramo, inumeravei$.

COBREM·SE BOTÕES -.- CONfECCIONA,SE PLISEE
----------

Iv: Getulio VarolS, 146 CASA SONIS JaraUllá - Sla. Catarina
Propr, . FRANCISCA BUCH

HOTEL:

"

'AIII '

SAO PAULO
Sedas, Lãs; Venda. por atacacl1'

e a' varejo '

;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, " "E�dt' ameatas
---

',Agricolas
,

"

CAPlTAL :SUI}SCRlTO E REALIZADO 6.000:000,00

,�Jlcencia -:' JARA.6UJl"
�, cetElIfiTio, JOlirdan, 1151 -; Caixª� ,101�j En�. Telegr�"I�CO

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

Fiztais em : .
Blumenau, 'Brusqúe, Ftorlanopofls, [oinvile, Lages

e" Riö"db Sul;' Agencias em': [araguä. Caçador.r-Creciuma; La

guna, 'Oru!I<eiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francfsco e

Tubarãoj Sub-Agencias em : Ararar.guá, Indaial Hamonía, tSáo
Jb!lHilitti,�,� Tiju�as; Esprit07'ios e"!l': Concórdia, Gaspar, Taió e

Utt1ssanga; Em instaldção" Canoinhas, Otleans,- Salto Grande,
Rio Negrinho e Porto União I

'

. Faz. todas as operações bancarias no Paiz,
€omQ cobranças, descontos e .cauçãoide .titulos. ãe ex

1, ..

port,açã-o .e outras- operações; de . .oredito; passas para

as principais praças do paiz, -mediante taxas modicas.

ABONA EM CjCORRENTES OS SEOUlNTES JUROS:

Á disposição, .sem avise, com' retiradas livres
para quaisquer importancias

'

2 %

Com avise prévio (retiradas diárias até 1.000,00) 3 %

Ocpositós Populares Limitados (até 10 milcru

;, 'zeiros) .denositos iniciais a partir de 20,00,
sub sequentes a partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de ö meses' 5 ajo
Prazo fixo de 1 ano _

6 %

05 juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade

.

I
-

Sé.as rotativas pa..a arado�
Rua Ma:r.e_çb'�l, Deodoro da Fonseca.'

[araguä

lórolMa�eira em

Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA

Compramos de diversas qualida des
. . ii

Tr-otor- com a

SÖC. "tGUASSU' LTOA.
-, .

RIß. MOLHA -: JARAGUÀ,

XJC:!lqJC:!lCll:c:::>l,lÇlI:c:::;-��c:::u::::o::::n:::a::::o:::::u=lIX:::»c::o::::rx

� Farmacia "Jaraguá" O

O GOMES e BORGES _. Farrnaêeuticos �
O Completo sortimento de drogas e Especiali- n

_ �'� O dades farrnaceuticas em geral - Perfumarias Ó
,

'

'.

.- O Manipulação escrupulosa n
1

I
O 'em aviamentos de receitas. O

LOTHAR SONNE"HOHL � Avenida GelulíoVargas,.978 • 'e�efone n· 49 • Jaraguá �
.

de M A R TIN S J A R U O A BICICLETA'S RA'DI·OS 1::';1\,ZENDAS' x.'
!ÇXlC)!IX::::O::. .I'C:IIC:XCll�ClIC:XCllc::a::::::rr::::::xc::.C:XJC:Xx:::ll)(

Rua 'Barão do Rio Branco n. 62 l'IM .

Todos quartos de apartament.os, com agua. Peças Material
I

Casemiras H O ee I ,B e c k' e r
coerente, quente e friB. Acessorios eletrico· Sedas

Elevador - Frigorifico Casinha..de l.a ordem Concertos. L d Brins
Rua CeI. Emilio Jourdan Jaragiiâ do Sul

Salas de amostras.para os srs.

VJa;antes.. I
ampa as Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á-

. Pinturas ' Lãs' .

Automóvel na Estação'
' VI� a Estação Ierrea. Dispõe de otlmas acomoda-

ç U R I TI I BA PARANA' BRASIL
Vulcanizações Para..raios Terno� feitos ções e oferece o maximo conforto aos srs. hospedes.

ARTIGOS BONS!, PhEC.OS BARATOS!
Banhos quentes e frios., '

HIGIENE CONFORTO PRESTEZA

DR. L:UIZ DE SOUZA �
--=���-"""_������''''�'_����=_�-�'����'_�iiiã�......���_�_�����

Linha de on�r��r�et���� Carlos AJ���?OS razoáveis,

Escritorio : Av. G��:��a��6� - Telefone, 34111 Hotel,_ Pensão WESTFALEM 'III Adolf Hermann Schultze
. Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814 �l III F
t-!I������[;i�OI:i����I:.�iJi!liJiJ 1111

P a r a seu een- No Centro da cidade, proxlmo
. 1�1

A B R I C A DEM O V E I S

.. Gil forto e s
de todasas emprezas de onibus iii Especialidades em bancos escolares.

t1 ,Paulo Hering liJ � ocego
., e: auto-viação para qUB:lq�er des· III

r2
C' P t I R d N b 8·0

IPI III p r o c u r e �os.. tino do� Senhores V Ia Ja n t e s '

.111 Rua Rio Branco, 964

iS aixa os a 29 - ua 15 e ovem 1"0 8 tJ d t
.

1

r.:iiI Blumenau - Santa Catarina r1 III'
pe ae-se ne s

_

e
I

Conforto para FAMILlAS e distínlns CAVALHEIROS III' Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

I: . Mt. � �
HOTEL ..PENSA0 I BAN H O S QUENTES -E FRIOS ti.

.

L..:! Tintas e vernizes ...... a erlaes IAJ l�l . ., . .

-

'-. _- j'll comprando na

t;I ,
.

-
-

. � 9 Coslnha de primeira ordem, ,rtgornso�sseiO e pronlldao '

� para pinturas em geral
'

,iiJ III CURITIBA - Rüa Desembargador Westfalen ii' '56,·-: Fçmé,2174 III FarlDacia Nova·

r..-,�.. l'intas elD bisnagas ,i;] III HOTEL- PENSÃO WESTFALEN ',- PROXIMO À RUA 11} ,OE- NOVEMßRO III' .

de. RO�ERT<? M, HORST

� ,
" 1!1

III o· "d I ,.. • L onardo' R m·
·

'k' III
qu e dispõe de maior sorimento na praça e oferece

� _

�'

para artistas '�_.lrIg� o p:prepr:."o _e �sposa., �_ _;_�_,:e. Ja __.� P, seus artigos á preços vantajosos. -

���l!IiJiJl!IgjiJ��O�tt;Jr.�r:.i;J��Y.I
mt�!��§!iji_�_- --x ........-- _ ........-.:---� Rua Marecha Deodoro, 30 -

- Jliraguâ

HORARIO � � Das 12 ás 15 'o. Ssbados : 9 ás 11 ,30

Pàlace Hotel

H0T'EL .ALUGA-SE
Uma casa a rUIl Ms

rechaiDeodoro (fundos)
Tratar com

Engenho Rau L,d�..

Ginasio
.

Parthollon ParanaOßSB Cosinha de la. ordem - Camp.letos serviços de restaurante·, - Bons "quartos: l É UMA DOENÇA G�ÁViSSlMA
't; MUiTO PERIGOSA ,"A�A' A ·FA ...

MíLl" E PAR" /li. 'R'ÁCA. COMO
UM BOM AUXILIAPi NO TRATA

MENTO D�:i$E GRANDE FLAGELO
US'E 0,\

'

�. '

.•

.

Preferido' Delas sr:;. �iajantes' - Rua Mal. Deodoro - Prop': ,Ervido ReinhçId
!(sob inspeção federa! permanente)

Diretor :. Dr. Luiz l\nibal Calderári

Rua Com. Aralljo n, 176 - CURITIBA' - Paraná

.,Estão .ern pleno funcionamento as aulas de

admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental

Nos mezes de Dezérnbro e Janeiro aI:! aulas deste
curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comercia do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Fiscalisada pe!() poverno feneral

CURSOS: Proptdeutico, Perito Contaóor e Au.
xiliar de comércio. -, Internato e Externato

A SÍF'LIS SE APRESENTA SOB

INÚMERII.S FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFULAS'
ESPINHAS "'., �

FiSTUL.AS

ÚLCERA!l
ECZEMAS

FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

li ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 65 ANOS

VENDE-SE EM TÔDA PARTE.

para iluminar seu lar, sitio, tazenda, etc
Funcionar seu radio, etc.

Carregar baterias de automovel, radio, etc.
POlDada,.Minancora

SANßUENOLE' a pomada idea

CUKA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humal";as como de TRIES

MODELOS oito elementos tônicos.

CONTEM
al1im':'Í5.

NUNCA EXISTIU
IGUAL com

capacidade de
100 .. 450 watts

,6, 11, 110, 110
volts

Arseniato, Vanadato,
Fósforos, Cálcio etc.

TONICO DO CÉREBI{O

TONICODOS MUSCULOS

A farmacia: Cruz.
ae Avz.ré, (S,Paulo)
curcu com a cMl·
NANCORA· úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

011'8. @arolina Palhares, de Joinville, curou c:Jm

UMA, SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Têm liav�de ctntenat. ,de curàs semelhantes ! ! !

Adotasa em muitos I hospitaes, casa:" de sallde e
� --

_-�
--

'éi1nitas particulares.

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira cPomada
.

Minap.cora:. nunca existiu' a não ser' em suas
. ,

. .' : � ':ri I .�,' '" ,

latinhas originais com o emblema simbólicQ açim�' •.• , " .', _,

Matriz, ft.ORiftNO�l(IS ,
- ,: .�.

Recusem imit:aç9fs! Exijam a verdadeira MINAN· O Filiaes_: BLUMENAU. JOINVILLE, CRUZEIRO, LA_GUNA,
4 -1 ;":" �Rl(ieí'ti,'�ua :�at��h�a �r-i?!";ah ,., '; 1,,:-Cl ':.!\, ;/��O-��ANCISÇO�; ��strfa�o 'im TUB'�lRAO:. I":; �

'�"!RF1PAREM BEM 'AO COMPi'{Atf! ,.. �' .-._/ , 'Endereço�elegràflco : «HOE"Pt'KI:. "
�

- .

" '.
-

.,

- v. "

'

�,tI P d o dos Laborah3i'ios «MlNANCORAlIi , .; ='h..r.,,' �: \
��IIIIi!'P""""."""'.piii!'i'!!!!!�!"'!f���P!��.

����
, ',�..;.L�Jk�,"'4 :r, .. ;er" � -,

' ·1ii·riiiiàI__nmai__âí&�Giiiiiíàli_U niíIiii-"'iiIiiiII�&'

Sanguenol

Peçam demonstrações aos Distribuidores:

Carlos Hoepcke S.
- A�"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LAVANDO SE COM O SABÃO

Virgem E s p ec i ai i dad e
da elA .. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Marca reg-istradà)

ECONOMISA·SE TEMPO E DINHEIRO.
..�-.-- ---_ ......_._�_._---- -_---_----

- ,',.' . '. ""�'" .

Bilhete .", se� I�I�
Ao Dr. Ribeiro Ponte»

..

Vende·se
Um bom terrrno, com

8 1/2 morgos, com bem
feitorias, 15 minutos dís
tante da vila de Hansa.

A tratar com Lauro C.
dlunk, Hansa

_. -

-�_ ... �� - -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


