
Mães r chefes de Iarnilia me e á pusilarnlnidade, ma
Redator' João Crespo.' . do Paraná e Sta. Catarina taram ,3 totalidade de seus

---------------,--- Iu ve ntúde ra Sr. Flgii,( camaradas qui ndo dnrrni

Oficinas e edifício próprios Semestre Cr.$12,aO Marechal Deodoro, 392 Militar. am, irmãos do mesmo exer-
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�eus camaradas: leito, vestindo ame!�a bl

N. 1.151 A data de hoje é um da, fugindo assim, aos atri-

dia de luto nacional. butos morais que enobre
.

Figura, na evolução po- cem o espírito combativo

titica da Repcblica, como a I dos brasileiros.

mancha negra e sinistra do Agiram tais comunistas

passada. l sem bravura e sem resolu
. Sua evolução lembra-nos ção, prevalecendo se das

uma rude experiencia e faz- sombras, do seno e do si

nos sangrar o coração pois lendo da noite como sbo

que revive um período ver- minaveis e tor ;Jes traidores,
melho, triste e sombrio, covardes e despresiveis a"

durante o qual, ruíram lares, gresscres.

igrejas e quart is, Outros desses sinistros'

Foi uma t. ajedia, Gut i elementos vermelhos alhei

não só envolveu estas tres i os aos vincules da família.
escolas basicas , como fel iu atacaram de toeaia, aos pro
fundamerite as instituições pries parentes quando sal

legitimas da nacionalidade tavarn do automóvel para

e destruiu convenções hu- assumir o seu posto numa

manas seculares, lançando unidade do nosso exercito.

em determinados rincões Esses atos barbares de,

da patria horas de terror, finem, por si mesmo, os

de incertezas e de anarquia. processos vergonbosos des
Em novembro de t 935, ses piratas da idade con

- nos Estados de Per- temporanea e serviriam pa

nsmbuco, Rio Grande do ra lançar serias adverten

Norte, Alsgõas e Capital eias á eonoiencia de todo

Federal, - eclodiram de o pais.
imprevisto, insidiosos e co- Verifiquei pessoalmente,
vardes, os acontecimentos

quando no comando do 2.
da intentona vermelha, Fo- Regimento de Infantaria,
ram atentados comunistas,

na Vila Milítar, no Rio, nas
fugazes mas em cujo epi-

vésperas desse fatidico dia
logo, com seu rastilho de

27 de novembro, até que
sangue, verificamos o sa- d

. .

crificio glorioso de vidas ponto po erla atingIr a sa·

Preciosas, a chacina oe he· nha sanguin::lria dos agen,
tes marxistas.

rois da legalidade. defenso- Conhecendo 0& porme
res do direito, ::1a liberda
de e da humanidade, ho

nores da trama iniqua que

men� que se bateram pela se concertara nessa uni
dade. fiz desfilar, após in�

preservação da femilia, con querito sumario, os res.
servação dos princ.ipios re

Iigioscs e intangibilidade
ponsaveis pdo movimento

da estrutura nacional.
dI:! subversão que, se pro
punha executar no Regi

Nf'ssa resililtencia E>stoica, menta.
alheios á vida e fieis á pa- Neste inquerito, ficou po.
tria, civis, soldados e au sitivada a responsabilidade
loridades em comunhão sa- dos principais cabeças e
grada. formaram a barreira implicados na 'empreitada
intran-sponivel á foria' dos tenebrosa que se propunha
barbaros contempo aneos. efetivar naquela �gloriosa
permitindo ás forças ani· unidade do Exercito.
ql1ila los no �Ivol'ecer da
revolta e inscrever paginas Para que bem se possa

de f'mpolgante lealdade 20 aquilatar da extensão da

Brasil e ás suas tradições ondli criminosa e da men

de nação civilizada e feliz. talidade abominavel de seUi

E' com admiração since- agentes que de:.ejavam des·

ra que contemplamos os enCadear um quadro dan·
tumulos dos que assim pu· tasco sem precedentes, eu

deram salvar a fé e o nos· vos informo que todos Oil

so grande patrimonio es· individuos, asseclas da re

piritual. belião, achavam-se armados

Somos testemunhas - de facões e machadinhas

meus senhores e minhas aom o proposilo :bem de

senhoras - destes mons- finido de matarem friamen;

truosos atentados pelos te quan.:fo dormindo todos

arautos da disolução; os os oficiais e soldados qu�

quais, fugindo ao cumpri não estivessem comproma·

mento de sens deveres co· tidos a tom!:r parte no mo

mo brasileiros, CO'110 cida vimento politico que eles

dãos e como sêres huma' idtalizaram.

nos, se entregaram á pra- Destacado pelo governo,

oito eiementos tônicos.
tica dos crimes mais he- em 1936, para reorganizar
diondos, traindo a fé cristã a 7a. Região Militar, segui
q4e sempre norteou os ho para o Nordêste Brasileiro

mens desta terra acolhe· e nele encoutrei o quadro
dor:: e bôa. contrapondo· deselador e triste deixado
se a sentimentalif1ade que pelo furacão sanguinario e

TONICO DO CÉREBRO tem �ido o orgulho de nos- bestial dos elementos ma·

sa raça' e naciona1idade.
.

terialistas.
Tivemos conhecimento, Como atestado flagrante

em seu transcurso, da eli de seus instintos pervertiw

minação fria e solerttmente dos qye denotam bem os

urdida de jcv�ns e cultos objetivos baixos de sua

oficiáis; cairam �feridos por doutrina ficaram de sua

mãos assassinas os dedi obra apenas o roubo, o

cados soldados. que, no saque. a deshonra do lar

cumprimento s'lgrado de e a degradação da família
seus deveres montavam brasiieira.

guarda ou es.tavam de ser- L'�Recife rci o teatro de

viço, mortes estas, feitas' acontecimentos que fica·

por outros oficiais e sol· rão gravado! na histori8,
dado�. mas d�skumanos, e neles podemos ver o

empregando as armas da quanto pode fazer �m

traição e da vilania. menos homem hrvado e e,plo
prezllndo as leis da frater. radolpor tafslideres�gOi8.
'nidade. tas e louc08.
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('oma seres ariimaliza-

ficam notifkajos 08 proprietados de caminh&!s dos, cégos, afeitos ao cri- ConelfU no pI'OX. nU1IMf'0

que, de acordo eom o tel�grama .

drcular .ßob n. 881,
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da Secretaria da Seguraaça Publica do Estado, pode"
Ouvidos _ Nariz _ Garganta _ Olhos� Dores de cabeça re�_

rio os referidos veieulos trafegar aoS' domingos e fe-
. CLINICA ESPECIALISADA

dados, desde que o façam. d�ntro de sua cota de gll
zolina.· DR. SADALLA AMIN

jaragu', :) de dezemb� de 104�. C I S FRANCISCO
lÍss) Ten. LEONIDAR,C. HERBSTJ;R.Prefeito Municipal ....... o_n_s_u_t_as__em_·_' •

."Homenagem "ás

Oiretor-proprietario: HONORATO TOMELIN

Ano XXiV .... Sábado, 5 de Dezembro de 1941Jaraguá
- s. Catarina.�..

....

Oração proferida pelo exmo. Sn!'. Ge ..

neral de Divisão Newton de Andrade

Cavalcanti, Comandante da 5a. R. M.,
ao microfone da P R.B. 2, de Curitiba,
no dia 27 de Novembro de 1942. ás

19.00 horas:

BanquetE fig ·despedida .

an dr. Ribeiro
AVISOS

. A. administração desta folha,
leva ao conhecimento dos .snrs
Industriais e comerciantes que
fará circular no próximo dia 19
uma edição especial-com maior
numero de paginas, proporcio
nando, assim, excelente oportu
nidade para a publicação dos
anuncios das festas de Natal e

Ano Novo.

Com a remoção para São

No dia '27 de novembro Meus amigos! de negócio que aqui traba- Francisco do sr. dr. Ribei

realisou-se no restaurante Na carreira que abracei, Iham. ro Pontes, juiz de Direito

Buhr o 'banquete oferecido nada mais tenho feito, que Ao comércio e á indus da comarca, mais uma vez

por Jaraguá ao ilustrado procurar imitar os juizes tria, que tanto enobrecem assumíe. como substituto,

magistrado Dr "Tiago Ri dignos dêsse, e, em Santa lomunicipio � o Estado, sou as funções desse cargo O

beiro Pontes digno Juiz de Catarina os 'exemplos são grato pela gentileza com sr. dr. Eduardo Domingos

Direito da Comarca. pro abundantes: Tavares Sobri- que sempre. se houveram da' Silva.

movido para a de S Fran· nho, Medeiros Filho, Gui I para comigo.
Dotado de inteligencia e

cisco. Iherme Abry, e tantos ou Ao sr. tenente Leonidas possuidor de uma cultura

Nessa homenagem toma tros, que honraram, e ain- Herbster, que sempre pres- que se advinha através de

ram parte setenta pessoas da, hoje honram o nosso tigiou a. justica, amigo de urna modéstia que diz bem Edição de felici..

representando o que o mu mais alto Tribunal. Sempre longa aata, eu agradeço as com a sua nersonalidade tações
nicipio tem de mais seleto amei o direito, em todos deferências que se dignou simpatica e moça, o dr.

A 25 do corrente este [ornai

. e representatívc, os seus fascinantes aspec- tributar me Acompanho sua Domingos da Silva encon aará uma edição ilustrada em

Inícialn.ente O dr Hob tos e, esse arnor á disci ascensão e suas vitórias tra-se de novo entre' nós, homenagem ao NATAL de N.

bus de Albuquerque, em plina aue fez de Clovis com o interresse que me tendo já. na primeira ses- Senhor jesus Cristo. Essa edição
'1

-

d
. .

d t d trará, como é de praxe, as feli-

nome dos amigos do ho- Bevilaqua e de Carvalho rece.
sao o jurr, ernons r.a o

citações de Boas festas e Ano

menageado e em brilhantes de Mendonça, de João Cha- Meus amigos: as a Itas e justas. 9uahóa Novo. Chamamos para ela a

alavras f a ofe ta de ves e Galdino Siqueira. de Devo ter sido um p-uco I des do seu esp�nto, que atenção dos nossos Iavorecedo-

�ma lem'b�: que I�e era Carlos Ma:\imiliano e Pon· extenso: apezar de inimigo I folfa�os Sem reglst�ar. �f:� �u���:eJe��:�bO:s���On:���
oferecida e constituida de tes de Miranda, nomes in da prolixidade precisei fri

" apresau amos, redação, no maximo até o dia

um faqueiro de prata. ternacionais, tem me dado zar certos pontos. Vou, pa- com prazer, os nos.s?s me 23, ás 10 horas. .

Na mesa S. Excia sen las maiores emoções de mi ra vosso prazer terminar. l,hcr�s votos de felicidades

ItOI1 ,se ladeado pelos snrs. I nha vida publica. A esta festa de despedida, a testa de no:;sa Ccmarcs, �� R E NT E

Dr Juiz Substituto, Eduar- Ao assumir o juizado I durante a qual a minha

I
.

A direção d�sta folha cornu-

do' Domingos da Silva e, desta Comarca, aonde pon- '. emoção foi sempre em cres

I I
nica a quem ínteressar possa

..

P
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A. ti It·
.

domi Dr Alvaro que acaba de nomear para ge-

refeito MunicIpal, Tenen-

/
I ICOU esse Jovem e es 1- . cen e, precisei ornmarme· rente o snr. Gabriel Zacko, Que

te Leonidas Herbster. mad,:: colega que é Arno I para não me. trair Bata lha f�ca assim. autoris.ado a anga-

Falou em nome dos ami. Hoeschl, confesso, não jul! As despedIdas são sem fiar anunclos e assinaturas. bem

gas ali reunidos e fazendo 'tguei vi:sse a e?cdontrar tan 1 prettrisctes., mais parda 9uem MEDICO

1
��?ci�i��ar cobranças, neste

a oferta da homenagem o

I
os e tao vana os casos I par e. om pezar eixo a

sr. AI tur Mueller, oficial do . judiciáis. como os que en-! Comarca, mas, para tcd( s f����Ji/�:J�Õ'R�OE
registro civil. ,contrei A fisionomia exte- vos que tão dignamente CRIANÇAS

Começou dizend? que I rior do a':1bi�nte. judiciário v�s comportastes para �o DOENÇAS INTERNAS e
era com grande sahsfação I

de jaragucl, mdlcava que mIgo, somente, uma cOisa TROPICAIS - DOENÇAS DA.

que .ali podia interpretar o na�a de interessa!1!e ocor- v,)s p_osso deixar; o meu PELE - TRABALHA OlA·

senhmento da população rerla em seus bashdores, :.:oraçao envolto no meu RIAMENTE NO HOSPITAL

do municiplo, que ali esta Este engano muito me I sincero mujto obr:gadú!
SÃO JOSÉ

va representada pelo que al2grou, satisfazendo a mi I Apos os constántes aplau AIEIDE CHIMIDOS 4
tinha de mais seleto na vi nha ânsia, sempre crescen I $OS ao homenageado o sr. QURQUER HnRI •L \'jJ!. ,. ",1'1
da'social, industrial, comer-jte de estudo. "Mario Tavares da Cunha i�\;!..'lldiWIJ" ,t I i !

êial e do funcioilalismo da

I
A minha atuação se tor Melo produziu o seguinte Rifa Preso E, Pessoa, 2ß6 I" ".:ir·'l.l!' SE. ,,""!!:SENTA

SOB

marca nou fácíl. e, interessante o I brinde d� honra: ao itustra-
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o �:�or t��:e;'d��n�i�ru�iu I tr���,o m�eu�og��s :�m���s�: �ed!r:�� �ilh��e�rea������ Dr. Lourenço Ro.. I I'
'�, ::�,:�:��.

ferente tssa representação,. de Jaraguá, o que muito II do Tribunal de Apelação: Jando MaluceUi
.,...��:.._�.

FiSTUL.A.

pois se tratava de dar o I concorreu para o bom de St'nhor�s. . _n ÜL.CERA.

o!:>raço de despedida a sempenho de minha missão, . Coube: me, - aO (ncer Recentemente nomeado I ;� ECZEMA.

quem soube ser juiz e ami·
I
nesta comarca, foi o encon·1 rarem'se as homenagens pela Intérventoria Federal, I

.'.., ..-ERIOA.

go na verdadeira :lcepção t�ar como au,,:iI�ares da jus· I' �rib�tadas com rigorosa encontra se já nesta cida-I :::::::
da palavra. hça, serventuanos de cul Justiça ao Exmo. Sr. Dr. de o sr. dr. Lc.urenço Ma.

Juiz que distribuia justi· tura e capacidade de tra-l T.iógo .

Ribei�o Ponte, cujas lucelli, promotor publico
"ELIXIR DE NGGUEIRA"

b Ih f· d d h
CONHlECI1)O HÁ 85 ANOS

ça: inflexivelmente, e amigo a o, OI o encontrar um vlftU. es e amem, de es do Comarca, que já assu· VENDE.SE EM TÔO" PARTE.

particular dos mais nobres' Nei Franco, um Mario Ta

I
critar e;de jurista, tão bem miu suas funções.

e leais. vares e um Artur Mueller. foram proclamadas pelo Ao dr. Rolando�alucetli"I------------
All •
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.
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I 1
Bonitos. bons e baratos.

lnagls ra O os maIs cu res omens, res empe· us r6 ora or O I(la meu nossos cumprimentos e vo
.

I' I
Primeiros entre os primeiros,

tos e honrados entre a cul ramentos. de virtudes se .,' co eg,l e amigo Artur Mue - tos de feliz permanencia em São os bolos que sl'preparam

ta e honrada magistra- melhantes e elogiaveis, du ler, - um dos mais hon- Jaraguá. I Co'o bom Fermento Medeiros

tura catarinense, dotado de ma lealdade sem par e dum I rasos mandatos de toda a : _

vasta sabedoria reconhecida respeito, para com o
• ma-, minha'

vida pública .. qual IIF.·nalmente i,:
nos meios forenses do paiz; gistrado, que bem demons- st'ja o de brindar nesta fes

autor de livros juridicos que tra o seu estofo moral e a I ta, u� juiz impolúto, hon livrei-mede uma Tosse I
figuram entre os dos mes- sua Iinhage'l1 de raça. I da m,;gistratui'u brasileira.·

rebelde e Vi�oteHta'l Itres do Direito Penal }�ra A eles, ao Màrio, ao Nei, I Um jl1iz cuja vida tem I II

sileiro, foi para a comarca e, ao Mueller, públicamen-' sido uma Unha réia, que UR! ,alioso atestado sõbre OI efeltot

de jaraguá uma grande hOIl te, meus amigos eu abraço partindo dos bancos ace- do Xarope Toss

ra tel-o como juiz e, para e agradeço, e, sinto emu demico8 vai ate ao mais
I T'b

Não há melhor comprovação da art·

a população um prazer tel cionado, a hora, que veloz a to rt unal de Santa Ca- cácia<ie um
.. :"eiicaIn"oto:. do que 8.1

.
.

t
.

t·
. prOI,a'lR8 OplnlOP.S dos llu� la o 'lt-;araO\.

O como amigo. se aproxIma em que erel arma. E "'õsi;n O')lnO a dec!ara\'ã" acimB, dç

Passou em seguida, Q de deixà los definitivamen . Um Juiz que, máo grádo :';{.:;�L.; J�ö,�� �iO'a;:,� �,';�:,:;;��7 ,�1
orador, a enumerar os gran· te Os laços que nos pren, todas as convulsões e to- Xarope T')s� 00 tt'atllme.nw dlis '0�$,'S,

I.

t d
. - .

d t d
"

't' d ,i Jrl.pe�, t'estJ1a.dos, broaql!ltes e c1)qndu·

des serviços que pres ou .e�, porem, .sao In es ru as as _VISS1Ct u .es (lOB tem
I ";." r,-", ., .T:rr'JT:e To.'""':' '�o'o;;:·"to h

o Dr Ribeiro Pontes na hvels Da minha parte es pos nao df'sdolrou antes e,.em·'nt,). IJe /iça0 COílIunt:.1 sv"r<> ".

•
•
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• - , 'Vllil; reSplratorUl.6.

Icomarca, desde a organisa sa amizade perdurarà sem- enaltec9u sempre as Iradi' o Xarnpe To.<' não contém lliu'cótic08.

ção dosserviços judiciarios, pre. ções de indepedencia de �;�(lt;.;]�pC;';;\��;;���,��i,it�,:i�'\;;:·n'::��·: TONICODOS MUSCULOS

as medidas ,�e proteção aos I N�o me é licito deixar I
,j�sa��(;rnbro, dl!_ retidão, ".S�m seu� .. e�e�".,?tos Pf�'!iê:l>)),;'"'� ;;'" ':

f Imente a fun de citar a correção de to I "pa""'aglr
'.

que sao..i, '18<'
,," .,," e e"l" "p,..o,am".u. flun ,.1" 1·.,,".

menores e �n� I,
,

". l' vO°.

...'
Ii:i 1'. ,,' I ·uX Iro.:".

ross "�WJ d,;bi'� • qnr,�,".'.'·'·'" Idacão da blbhot�ca do fo-II dos os ajudantes dos car glslr�tu�a brasi!eJra 1.01""'"
:lül' S:U :\<;,10

ant1"�"Pi'.''''\'
':'<:11.1',1

,.
•

.,.. • _
.'.

11� tGXlna.s. com seus efeltoR :10'1 In�·,:'''t-;!,i''

rum, que o elegIa como seu tonos, nem tao pouco. de' Rduo me, :;;.�nhores, a "n, " !lOS Mil". Reo;ula 8 circuia,;A.,' "",. ,

I '1' ·t: A

dES D gumea. pela branda �I;ão i.:inic,t s,;;,r'l Ipatrono. vo SI enclar com respel o pessoa c xmo· r. e- o coração. Age �"J"" I) !tI"�ani<mo ,"

Passou então a expri- i aos dignos colegas quoe aqui I sembargador Medeiros Fi-I tosse.,
como caimailt.e e se<ia�i_vo e ror· I

, 'I I
taleca ati mucosa. da traqueIa e do. \

mir a gratidão dos serven

I
exercem a advocacia: Pau lho, Presidente do Tribunal br,lnquios. Sau sabor é agradável. I

t
.

d
.

t' - I Md' PI'd OI' _!dA' ã '" h f ..4 Comhata 8uaa tosses. <:ripes e resfria· I
uanos a JUs Iça, que ne ú e elros, aCI o 1m I e pelaç o � c e e uO dos ,mm o Xarn1" 7'1:>......\ctftllir<\ hoja

Ie encontraram um orienta pio Marinho Lobo e Luiz I Poder Judiciario no Estad,o um �id!'!l e, defenda dllß 511.l1,j:i, lo\(<; �O!l I
. '1 S·

.

S
. �rlm-elr,)" "mtomu destas "r"<:ÇÕ"" Ol\l!

dor seguro e um amIgo cu I
de Guza Todos êles sem- : de anta Calat ma, vflW N�pi!otoria" com a ação ':'�lIr"

.

jo nome. repetiam com gra I pre agiram como altaneiros! Dt:sincumbindo-me jes <tallte m<lt1IOlllllIlD1'» elloaz. VIdro: ,,$;�JO. I
e. D.N.S.P. de n. 1� 1921

ta emoção. terminando por defensores .dum mêsmo ide f te honroso mandato, �u

desejar a S. Excia.. como ai: justiça para quem dela i quero unir :nllm mesmo

a sua digna familia, as precisa i brinde de honr� dois Jui

maiores felicidades na no Meus prezados amigos: ; zes de raça, cavalheiros de

va comarca
. EIIl jaragu-á, terra rica e,' estirpe. honrados e cultos,

Debaixo de uma grande prospera, de evidente CU'. de scntimentoo IIObres e

salva de pa'mas levantou nho brasiletro. vim éncon- i generosos. "

se o homenageado que pro trar a par de seu progresso I Senhores: A Medeiros

feriu.a segu�te brilhante I �aterial, ,um progresso .so I Filho..
� R,íbeiro PlJntes!

oraçãQ: . CIai merecedor de elogiOS: r Por mUItas boras, os ho

Meus prezados amigos! em suas reuniões, a socie. i menageantes e o dr. Ribei

Esse brilhante orador, dade jaraguàense� 'eviclen-l ro Pontes se' mantiveram

que interpretou os� senti ciou o seu gráu de adian i no
restaurante B.hr em

mentos de jaragua, .

para tamento e a finura de seus i agra.davel pales1(a.
-com o Juiz, que os inte�es- lelementos exponenciáis.
ses da carreira" obrigam a Quanto á honestidade da Associando-se as horne

segúir máis i além, ,excedeu !gente que aqui vive, como nagens que a população
o man�a�o qpe I�e foi àu i jl:liz tive, a agradav-el s,ur prestou ao Dr. 'Pontes, o

torgado: Artur Mueller, fa
I preza

de .nunca de�retar: -Correio do Povo" que ,o
lau demasiado com o· co-, uma falênCIa nem funCionar í teve eotno um dos mars

ração. Para
.•
ete o homena-'I em qualquer concordata. i ilustres colaboradores, de

�ado de '. 'e, .reune,· em I Este o ponto �ais signifi I. seja tam.bem a· S. ExC:ia. e

quantidade "ê�tep�,�enal, 1;,1:11." çatiyp, .dt!.tnonstraç�ó cab21. kexm.a:, "-familia, a' felecid.de
tura e inteligência�'�i ";.i' d� atividade '�s )lorne�ns' �ue bein merecetp.·

' \

;,: �" :: o
.

"
�

!_'; �'..t ).,
,

SANGUENOL
CONTEM

Arseniato, Vanadato,

Fósforos, Cálcio etc.

Os Pálidos Depauperados
Esgotados Anêmkos Mães

que c.-riam Magros&Cri.nças
raquitkas receberão a to

nificação geral do organis-
mo com o'

Sanguenol

Racionamento da gazolina

AVIIO N. J
.

De conformidade 00", o telegrama circular n. 88ã
.

da secretaria da Segurança Publica do Estado, fiea
suspens'. a proibição do trafego de motocicletas, bem
como poderiO rec!ber dois Htros de gazolina, semanal,
s�m prioridade outros' veiç,;IIos.

� .'JaralltJ�� 3 d� dez!�bro ,.de � �2.,_ '.'
, ast':) Leomdas 0.:,. ,Herbster, 1'en. Preftlto

?
.

.' .

.....
"

.• 1 ",
, I

lasO.ufo Rocha
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Dia do Reservista prefejt�raJar�gU:1ciP;i �::.'o_�:,.i����,',��p�J���h���J.r.Tf!:-.a .

,

F O Doutor Edu.uda De- ficial do Registro Civil do 1�E·'
r; DÜt. 9 ... ·· " tJ .... ti' I miog!!8 :g;!lr$ilva, ... J�l� Distrito da Comarca de Jar�-ditai: · 4.542 _ Augusto' Gessner - Requer fr�f)sfe- Subi'ltHuto em exerelcío, g:,á. Est�do de Santa Catarl;De ordem do sr.; Pre· re�8 ·parä Alexandte Belínskl, imposto rei�tivo DO üsrgo de Juiz oe Di- na, Brasil.

�_, II!feito 'Municipal, faço pu ter!'no
com 158,.501 m,Ü's2, Si,to es, tr,ada cam,

ínho reíto "da comarca' de Ja- Edital n, 113�', 4 ,�blico qué até o 'dla ,15 do
. r,I!Ql\�'3. _J_ � -vjst8P4a- i!}fofmeçäo, como ,ãguá', êitadti.. de S-uulTi1 .�n��iRdo�� Macedo fstMIl:D' b j' re H.' ,�"�'. C'�ri'lf: IBr�sil l1tffi)� rJMJ.,.ü�J�o '

__
,. 1e 1�de ezem ro 'O correu,

4.543. Erwín.. .; �('".h.......ídt _ R�"q'.rer transteren- :.31'
• �,� .'

•

�t'" sollFir�,ijr.asll"ltp.w avriL:

.

..
....

·t d proprl .. " v_ UI U - II - w1i d1i leI., etc. '

dor, natural de Santo. Am.arQ-t

.

,

.

.. ie ano, o, 08 OB .\.

H h' 1

J t' te
1 ,� Deverão, comparecer �Odv8 08 r.ese<l"vJ8 I; rarlos ou oeupant v

, :e cta pare Alberto tnsc ing, Imposto �e 8 lV1� f- Faz saber ars que o domiciliado em este distrito. e
tas d,as c3teg.orill� e ,cll:ls�e8 aouna menmo,nadas, I".,errenos 8#1'0 üb ',f!i'd'O", renocorn 62.500 m.rsz. sito estrada Izabél - A vis-

presente edital. de eita. residente e.m Pedrll Braqca,pa!i112 4 f Cl ,,�'''.
ClOO, aos. Oito ae. julho; clOl aQQ.

no "DIA DO RESERVISTA,., em 16 19 2, a con- I de acordo C'Jm a Lei n. ta da Intormeçäo, comc.: requer.
h ção, 'com o

.

prazo
. tlf de mil novecentos e dezoito. seljl:

centração .e desfile.
53 de 24 de

.

junho de 4.544 ,,-"- Alberto Hinschlag _ �equer �.an� trínttr (30) 'dia:s virem,0u do filho de João ferreira Mace-,
'2 -:- Todos os reservístas deverão traze-f uma 1937 8: Ierenota para Hilda .Tereza Hoch, Imposto relatí dele conhecimento tive do, e de Laureana.1C: Ma1cedOb1.'açlViell'ß verde e amarela. ,

"

v,o l,.erreno �om.. 12.500 IIÜfê2,' �it(l (,.�.t,r?-p..ti Itspocú I rem ou ínteressar. possa,' Ela, solteira, .brusi ena, . éWr�:
. 3 - A concentracäà será em frente ao .pre- 1. _ RO�8r es testadas A ri f m ão como requer da ra natural de Santo Amaro.

<ly �
Y víste i,� m lif aç • ...

'. que, estando se procf-' dcmiciliada em este �istrlt<?,}J
dio da Prefcltura MunicipeJ, às 8 hozas _d8i manbä, das vias publicas muní-! -1.545 - 'Fritz Ht,ckbarth. - Requl'!o!" �ra�l:Ife-1 dendo ao invelltcnhJ des res i.iente 'em Pedra Branca, nas;
em Jar6guá e na Intendencla Distrital. na mesma cipa ts na distancia mini rencía pura Augusto Haasen. lmposw r.elatlv� ter- bens deixados por J&le- cida .aos quinze de Novemb�
h H' .

ma de 15 metros em, sm- reno Ciim 109.500 m�rs2. sito i.�strada RIU Novo _

"'l'menr,n dß VITORIO MU. de mil novecentos e dezesellb
ora. em aUS3.

, '

.

"

l!O
I
v
",

sendo filha de José CC),e�ho J�;
4. _ São convidado·s ':l tomar parte na eoo· bOB 08 letivB, nlIa sep,dij A VIsta .--la ühJ}r.maç.Clo, como requer.

I RARA, 'i: tI.:md':' cid.') lfei;'l;I
mor. e do TOnlasia Mdna Coe;

centração e desfile os cidadãüs maiores de 44 anos, permitidtf cHpoeira em "DIR 13,10·1942
, I a decirm:içâ.o dr- hu{iei. lho.que queiram dar uma pruva. publica de patriotifi altura 8uperiQr a 1,50 4.381. - EdIke:. Dnto�he9 Hemarm -- Req�eriros. do HOBcl'l, nos qu&itl Jaraguá 27-11-42 'l:

IJIO e de êivÍsmo.
, metros. vi,stO-l'ia instfdação 8G1.nilári:il e tdvará i.e :HabltA• 'I CCDsta ,INEZ MURARA,d d f'I t á 1 pr' L' '.. C } P G d Ol'vello A Faz S"bf.r que .. compareceram

5 _ Antes G, es 1 e er ugar o com ü-I 2. - .

lmpar 6 carpIr 6.",. "ue c�sa sita rua 'J. . . e • CA.,.-

I rp8jq':;H�. com PI!NÜ,',zes, e o cartonó exióindo os docLl�
misso regulamentaI' rlns reservistas d� 3a. catego

,. a.s vl:detas, .. dreno�,- 8a� vista du. informüçäif, COIDo requer.
.

.

nãu tecd., nos aublli do ment"s exigidos pela' lei afim
ria:. que ainda o u'ãõ fize,r;am.

.
.

getaB, eorregos '3 ribel 4.535 _ Oswaldo Mar'iuardt. - ,Requer, hcen-I cumeõt(Js que pwv�m fi {It.: se' habilitarem para casar-seInstruções para preen�ime_nto das fichas' de f9i:lS, afim �e da�:,m es- Qíi construção cerca de sarafos f�eD.te seu t�rre-l eu� re�hienciR ,em prJr. Artur Mutter
"

aprespntaçao
.

cOament0 &8 aguas. fiO n; 285. á rua. Ceio ,P. G d� OllveH&, mediante I dizes. (lütt. e' chawe,ti ti OficiJs��V�í�gistro Civil,:
1 _. A paftir öo 7 de desembro, 08 re!$erV18- 3. - Derrubs.f as ar- termo ae promessa. A vista da informação, como. comp&r ecer nu fu zer f!í:

tas de la., 2a. e 3a. ciftbgoria do Exercito, das vopes frutiler68, uma vez requer. " .

"

" .

1,
.

� r.epl'e6Hi:tl'l'.[' denno Q(J
classes de 1899 a 1924, p'iHierão procurar n�, s�de que prejudiquE'ill fi pro· , 4.536 -- FueHb Irmãos - Req'Uer· &lVara de

pruzc de trinta di!iS nCiSa�
da )Uutn du Alistamento. nQ, PrefeitUl'h MUOlclpal jeçä'') do sol nas estradas. «Habite se», p��a. sua ?8Sa b. 715 sita r.ua Prel-'l. E. Juizo, pan talar a�b ler.
e na Intel!ldencia Distrital rie Hanaa; as fichas de

I
4. - Podar as cercss PeE'soa - A vlsta da lmformaçl\o, COqI� requer. 'mos de dito inventar10,apresentacã.o, afim de .çVHtH' atropelos de, ultima vivas em. uma altura mft- 4.541 - Rudolfo HofmB;íln - - Requer hcença sob pena de revelia. Ehora. ',.

" ; I xima ße 1,50 Metros. fazer pequeUJB reparos e pmtura externa sua ca
para que ehegUt esta no

2 - De posse da lieh-i, I) reservista, dE:�rerá ,5 .. �. ,Lançar no m�,s- sa sita rua digo �.st:tada Izabél, )SonEi ,sub t!rbao.a Hcie. ao conhecimentQ deler cüm cuidado e encher todos 08 dado 8 exigIdos. mo dia, OB detritos e ve" - Á vista da infôrm!lçllu, como requer. todo�, mandou lavrar o
3 _ Deve escreVM c.()[n clat�zb.; us 'que' nill} getß't;',8 da ,limpeza, pard 4547 _ Erju.&r�o Kellerrnano, - Requer,tram;- presente editeI que serátiVE:l'em bOß letra. deve�äo pedir I,t algum' eonhe. dentr.'O (fog terren(_)� nu ff�l'en,cta para JoaquIm Ferr�z6, Imposto rdat�vo afixa,do no lugar de C08cfdo, que escritura,rá a Íncit::ma.'

. ma"distB,ncia Iiunca inre- terreno com 10.300 mtr82. Sito (�strada RetofClda turne e publicado pela4 - Escreva tudo detalhadHmente; 11. profIS- rior.[I. 2 .Y{etreB. - Á vista da itl[or�8ção, como ,requer. Imprensß. Dado (l. passa
BEiO deve ser escriturada de modo precisu e não A metragem rixa será, Dla,14�.�0 19�2

_. :.. do nesta. cidade de )8ravaga, como por exemplo: funrionario pu.blico, deve dß '600 'metros, por.lote 4.364 - Mueller & ua. Ltda. Requer licença guá, flQt1 vinte e quatro
constar se é feder!)}. estado(jl (·u mUDlClpnl, :epar. 6'.:'ndu que fi Prefeitura estebelecer'se á rua Abl10n Bati�ta. n. 164, com dias do mez de novemtição em que traba.lha; se llperario devorá, escla· subvencionará por met�o uma fábrica. de aguardente _ á vista qa informB.- bro do ano àe mil nove,recer qual o gCilero d� trabalho que ocupa, exem· exodéote com 20 r�le, ção, como requer. .

_ '. centos e quarenta e dois.plo: operario em! tra\balhó ;1gricnla, conservador. de quando ctt: um lado e 40 . 4.546::- Carlos Erdmnnn -: R,t'Hluer, IlCenQll Eu, Ney Franco; -

escriestrad9;S, serradiJ{, ferreiro, e.pr9u(l!Z de �edrelro" reis quando em ,ambo8 f'stabf\lecer-ae com urna, 01al'18 a estrlida Tres vão o subscrevi, (L.8SiDaetc\, etc. , 1, "

.'
ös ladf:(';�

,
,

",.

o- Rios do Sul"- Á vista �a Infilrmllçãu, como requer, do) Eduíl.rdo Domingos5 _ RESIDENCIA - E' de g!'fiDdc' Imporhm. Os infratores :(ftn� (hs· 4550 - Bruno Tblem Jor. - Requer. traus da Silva _ Juiz Substi'cis para 0, Exercito � Escreva detalhadamente o POSiÇ0(:'S u�im.("f .. serãq �ereJlCiü para Alfredo Strelow' im{}OHt�) r.ela.tivo tuto em fXi. rcicio. Está.Home do municipio, do distrito, (Jüf:lguá é 1. 'dis- muJ!.ac!(;s na im-portancia terreno c!}m .116.875 .mtrs2. shil; estrada RIbeIrão confoJ'llib o uriginal, Ciü
ltito e Hansa é .2.) cidtide, rUtt ÖU estf8.da (nume. de Cr$ 30,00 a. 50,00 '9 Alma - _A Vlstfl. da Informação, co�o requer. I que dou feero .da caStA .se houver), distunciß em quilometroB duplicadas em Clida-'rein . ·',4$51 -:- Max 'Euge,nlo Zlemann. _ Requer' Jfifuguá, 24 de novem
da residencia até a séve do munÍcioio. (Exe'mplo: c\deucib, além dh ind(� hansfereDcIa. 'sem nome Impüsto /datlvo terreno I

bi'lI de 1942Eetrada Rio da Luz, 1. (�istrito do mUüicipio de nização fie que trata o tl.dq�irt.1fL�d.t) Allgu��o S.chil.elder, c,om 7.142 mtr82. O escrivão: NEY FRANCOJaraguá, 12 kl. da séde,. ou Estrade; 'rs�bel, 2. dis, art, 5, dH Bupra referida t'ito estrada Itapocu ,'--.- A vlata du. jnIOrm8çãc:, co-trito co municipto de Jaraguá, 18 qmlometros da Lpi mo, requer.
,sMe) podendo ainda dizer pel'to do morr!) tal Oll .

Jaragl:à, 11 de Novem 4552 _ Elfgellio Zie�Hl.U[l - R€:quer trl:1o,n�fe ALUGA _ SEvgoda da firma tal.
'

..

bro de 1942. reucit;. Fit:llf' nome imoosto rl:lativo l.errerH' comRESERVIStA! 12218 mtr82. sito estradi? ItnpücÚ-H&US8 e adqJi'I Oumpre fielmente, em teu béndtl�iciO � no de João ���:I���10lf !'ido d� Curt Vaf.j31 _ A VÍbÜ:, d'! informação, 00iua patria, I} teu dever, colaboran 0, USSlm, com
m ,; requer.l.l,ß tUl1li forças, para maior eficiencia da defeza

4.553 _ Max Euger;j'-' ZieUH'D'l , __ . R"qui�rnacional e nunca te esqueçllR de que um l'ese�- Vende-se lt'(;nl'>f •.'r:·itllCi.� l'lt'.U n"IDG imp(!>!." rellt�iv':i �(l'í!'�()vi-Sta·de residencia incerta é um elemento que cn.ê
adquiri in, 4e Curr Vaael, C})W 12 782 mtr�2. O t;ítnbmbal'aços fii} Exercito e 11 Gi propria. ., Um bom terrmo" com Hstrada Haporú HlJ.Osf\.. __: A vlst1� I!& informaçãojA Juuia do Alie,tarn8üt) :Vlilitur de Jaraguá 8 1/2 morgos, �om ber_n C0I'l.lO r, 'que!'. ,dará qualquer informJ.çõcs que lhe für pedidtL rfeitoriHs. _JS mmutos dlS-

J(:a·�gUIJ, 14 do (}ntnbrn de 1\-141.i JHraguá, 1. de des�,mbr i de 1942. I tante da vila de Hansa.
Rt-:NNfO ::'ANS _ SecrettH'ioA�tur Müller LeC\nidas .:. Herbster! A tratar com Lauro C.

r�..,rwr.a"Ii::if4rÃrw[��r:ilnrwr.iirw�lIIIJ'I.s;:'"1r,
I '

,secretariQ
-J

P",;SÍtJ8ute) i dlunk, H�ma
L..3!:..JL3L6t1!:..Ja.!"LdlL3 _1AtII�!.IfI!I.Il._'wmL3"IIUaillW

,(

'J A R �'G U Á" � .. 'Paulo Hering �
Ci Caixa Post2129 - Ru 'i' \5 de Nove�mbro SOS ��. t� t' lit1lJ

t;d 9lumenâu Santa ......a arma �
� Tintas e vernizes ".. " Materiaes �.

�� para pinturas emm �eral �'

� T,intas em bisnagas �
� para artistéJs ' _� j ,

<.:�1.4iIl:ir'Ji:liJlI!lL4�f,;i[;jOCiiiJti��iiJ[;iI!;iP'J I ; �,

I

bia 16 de Desembro 1'41

Reservista de Ia., la. ci 3a. categoria
:dai classes de 189' a 1914

Bonitos. boníi é baratos,
Primeiros elltre os primeiros,
São os bolos que st'prepa,,,m
Co'o bom Fermento Medeiros

DAS GARll,Aj' DA:
� "MORTE,
.fatos li que não devem sei'

silenciados porquc:, além degran
de -ihgratidãô, para lcom'o pre
parado que o salvoa das'garras
de llma . morte certa, o Qoc:ntt!
tem. re$tricta obrigação moral
não esconder' uma experienciaquasi milagrosa e da qual mui�
tos ·Outros. podem, egui;lmtntl;
retirar grande beneficio, qual o
da cOijservação da vida c resti"
t1iição d;l saud(',

Achava-me em condições mais
do que precarias de saude, quä.
si tisico,' sem' póder traba1har,
tendo kbre continua, tosse, fal
ta absoluta do ap�tite, pois a
comida até repugnavä-me, (Juan"
do um camardda me fez presen
te do abençoado preparado PEI
TORAL DE < ANGICO PELO,
TENSE.

CCom o seu uso todos os sym
tomas foram desaparecendg �
hoje qut: lije sinto são, curadQ
de todo, podendo trabalhar t!

prover a subsistencia dos meus
venho Íl':lzer o meu atestado.
para que sirva de informação
aos que como eu doentes do
mesmo mal, possnHl como eu
ficar curados c viver.
Ainda uma Vtz! viva o PEI

TORAL DE ANGICO PELO
TENSE que me satvol! li vid,,!

- Pedro Jose da 8ilca. Teste
munha Roque Cosenza.»
Confirmo este atestado Dr. �L Ferreira de Araujo (firma re

conhecida.)
Licrnça N. 511 de 26 dt.Mar-

\,0 ce 1906: __

" , ,

Dtposito ge.-?I: LlIboratónn
Pe i tOI-fI I de Angico Pelotens.é-
Pelotas - Rio G. do SJlI'

Vend",-s\j -.em toá.. a parte

Uma C�a8a <i rua Mil
recot.:! l),CII!':!(,r'Ji (lunCH;!!')'

Trathf com

Engt�Dhu Rüli Lt .:a.

AVÓ! MÂE! FfLHA!

,

Cpsinha de la. ordem - Completos �erviços de rejtallrante - SLlns 9.ual'to�
Preferido pel&s ·�rs. �iajantes - Rua Mal. Deodoro � Prop: rErvido Reinhdd Fluxo�S aàátina ;

,.;
•

... ,I

(Ou a glJla:d�r Virira

Casa Sonis A mulher evitará dôres ,

F E BRES

Aliviá' as cólicas 'uterinas.

'JI. to·_

Empreg3.-SC CDm vantagem
para cóínbáter "as it regula
ridades das funções perió-

dicas das senhoras

É ó!rnahh, e reg�lIá:' !

dor �8SS;}S �u-!lções
,Fluxo -; S4�datiní:1

Ésta já bem conhecida câ�\a de armarinhos el? ·.g�r aI, .esta n:: ais do
que nunca) apta a apresentar a sua distInta clIentela

j'" : o mais vari:ldo sortimento de:
J ''1, 2:Q Ic·r

(Sezões, Mr-lIárias, ImpalUdismo
Makitas, Tremedeira)

pda sua comprovada emca.
",cia é J11uitQ receitada., Dev�
ser tls,ad:l' com confiailca...,. ."7 !.. I I _". I '�
fluxo Se'datiria'

Encontra�s�, em
I toda

?'f)\'tt;;J' I •

'ub D N SP n, 67. de 1915

, ri

1.0 Premí�:
, .

1.0 Premio:

4.0 Premi,:
'.� ..
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I.:' Pära ,Natal 'ê Ano Movo: ' �

III .. '., ,��
I

i,,��rmi,sarja Prin',cipe .

;', ,Vós oferece seu I formidavel lortinlen6. de artigos pâra 'homênl a> .'�
�' "

.
.

preços iDacreditaveis.
.

. ;
111 'Roupas feitas mei» medida confecção fina e garantida- chapéos Cury �, Calçados Clark �'I camisas - gra.vata� - Clsemi�:ls .,- linho.! -! capas -' meias -- leoç�s - Perfumar!as ri)
III'" nacronars e cxtrangeiras ... estojos 'Pena presentes e outros artigos, &9

I Vá á Join'lP'iUe por experienda e compre por conveniencia na .111
II CAMISARIA PRINCIPE I
� a casa mais popular da cidade. rt1

fi Rua do Príncipe,,' 335 -- ,dOINVlLl.:E ;
III .

,". ' �
IIJfIIImlliJlIIrmJrmlrtJrtlll1l11121l11l11tt1l11fB11fBi1JJJ_f2ltm1rB11l1JilfHi1iJrRõUõJ

I Ernesto Lessmann
I,.. FERRARIA

Fabri�çio de Ferrame-.tas
Agdeolas

Sélas rotativas para arados
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá

Ma�eira ,em tóros
Compramos de diversas qualidades

Tr-otor- com a

soe. IGUASSU'

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
,

DE SANTA GATAR1Nl S. A.

..- IQ,4�...

. I •

Palace Hotel
de M A R'TIN S J A" R U o A
Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos quartos âe ilpartamentos, com agua
corrente, quente e ,Iria

Elevador - Fr/gor/lieo Coslnha de la ordem I

Salas tle amostras para os srs. v.eisnte«

Automóvel na Estação
C U R I T I BA PARANA' BRASIL

l'olDada Minancora
E' a pomada idea

CU�A TODAS AS "

F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL'

.

. ,
�

INDUSTR;A DE_C? LÇADOS
GOSCH IRMAOS S. A. A farmäcia Cruz,

de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA· ülce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !

. Adotada em muitos hospitaes, casal> de' sáude e

clinicas particulares.
. ,

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

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem imitações! Exijam -a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.,
REPAREM BEM AO COMPRAR!

.

.

...
".

. 'i .

..

J l\R /)..G U./)... - f.t:\NT,()", C,L-tTl\R! Nc.

E' um produto dos Laboratortos «MINANCORA.
de JOINVILlE

Jaraguã' ,

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

.

para ilullÚDar leu lar, sitio, tazenda, etc
Funcionar seu radio, etC.

Carregar baterias de a1Jtomovel,. radio, etc.

Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone. 34

Deodoro da Fonseea, 814CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Acen�la : )ARA.6UA'
R. Cei. Emilia J8&rdaa,115:-- Caixa, 10 - Ead. TelelI. lica

MATRIZ: ITAJAI
FUtais. em.: Btumeaau, Bru.sque, Florianopolis Joinvile, Lages
e Rio do Sul: Agencias em: jaraguá. Caçador. Creciuma, La
guita, Cruzeiro, ,Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e

Tubarão; Sub-Agencias eni : Araranguä, Indaial Hamonia, São
Joa.quim e Tijucas: Escritorioß em: Concórdia, Gaspar, Taió e

Urilstlanga; Em instalaÇliQ 'Canolnhas, Orleans; Salto Grande,
. Rio Negrinho e Porto União

faz todas as operações bancarias no Paiz,
como ecbrançes, descontos e. ,cauçãQ de titolos de ex

portaçâo -e omen operações' de credito; passes para
as :J)f.Ítlcipais praças do 'paiz, mediante taxas modicas.

ABONA EM CltÓRRE�lTES OS SEGUINTES JURÔS:
A disposí�o,'j sern aviso, com, retiradas livres. , •

para- Quaisquer importancias 2 % � .

Com aviso'l'..evio�retiradàs di�ias até l.�-,'l-Uf{)-"""W��...,.,- __ çP�$�in ��m�n�t���_��,_a�s Dlstr!_buido1"es,
Depósitos Poputsreé Lim.itàdos (até '10 mil, em ' .! ,W . e: � .' / rt .

: zeir?s}deo�sitq$ ioi6ajsa'ipal;'tir de 20,00, . � Carlos ,Hoep·.cke :5. A.
! sub seQuente�:a P.�[f.i.r: de ·5,00 ;, :r 4 % • . - - I

Pr�zo fixo de (; meses '",' 5 %

Prazo,fbcG'de heno.� \')' '.-. ",;·60/0 ,ll� ;, r ,(p,1 Matriz: FlORIANOP<»US;t.

Os.. juras.' ,GO. pe:gos (')O:""'ap·it�liz.ados semestl'&hnenfe Fili.l!e!!i '; I8lrl:lMENAU. JOlNVlbuE; (1RUZEIRO, LAGUNA,
A "écdHdmlo >'� .:� b���:do prospendâd� .' �L �SÃO :F<RANCISCO ,,_ MpEttruàrw em lUBARÃO

"

.1 '.' . I. \ ..�.l' . - . Endereço telegraficQ): .Hb�p(,I<E.
If .. ,)It, ,. Deposite, lJlS� S�8� é�Ílomia8 RO '.

", • '.:'1 1

Ba..
.' ",� " i ,e.,: Ql'ne,r. JA

-

� S3ot!l €atá'tirla IA ••.�fIIIIIPI!�Iií1I!.III�""�..,.. ����;:J-=.
�j,'k.'" lI"" .Ij,'l��;�,,"'r:"""';;H'· .;;, ., - -

" ..

H���",I(,d . "r.p'#�;rZ!'� .15' f:t ���dO�,:ij9�,áà. ':���,f3�.. 'S�..,íII.IIiiI;;'••..,.,iIiII "'_a;.;' ��""iiiíiiili!.iiiili!ilii&
. '.'-

-

Ruâ Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paranâ,
Estio em 'pleno funcicnarnento "'as àulas de
admissão á 1 a, serie do Curso Fundamental

Nos mezes de- Dezembro e Janeiro ae:J. ,uIas deste �

.

•

CUrSO sãO""ÓRATUIT,(S'.u�1'.,·. ,,-.... ä;J.-.

Faculdade de Comà'do do ...._
(ESCOL:A. o,' R�MINaTp�� v,!<,

. ',.. • Fis�alisada pein GoventO, federal
.

,. ." CU OS: Propedeutico,. P _.ito Contador Au· .�........,."""

�.... :.,' "Wo 'p:cil'\ar }tS,:'con1ércio. '_�-.f!:,i:lnterriä���Wiãto..j
. , "". ' ,'-�". , '.,,'b;�í:'��,;:;i-;(�G.':':" "I'

.

'Hotel a'e e k e r

Rua CeI. Emilio Jourdan Jaraguá do Sul
.

Está situado. no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á.
vis á Estação Ierrea. Dispõe de ótimas' acomóda
ções e oferece o rnaximo conforto aos srs. hospedes. ,

Banhos quentes e frios.

HIGIENE CONFORTO PRESTEZA
Linha de Onibus á porta Preços razoaveis.

.

Proprietario : Carlos Albus.

6, Ginasio Parllienon Paranaense
(sob ínspeçãó fédtraH per�aitJllÍte}· I ;'L '11, t
Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari

"
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Relojoaria r:atârinenseSIA "Correio"
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'

.,

' I "Passo da ConQo".. R B C A" j DUrem que, certa vu, em HoUiwood.. EmHolliwood tudo
,é possível. T'uâo se t� e tudo se deSfaz•• Conceb6-se (idéa; já se

.... de atRb.téter f# ae............1d lVi) em apartamentos 11lQ'I'avithwJs. (Jom '1fl1Ul cQmodtdade de e8-.NI' ..�., Ipamar! Não se tata wma ling'ii4 WftíföNhe, mU uma mi�ur"
de todas as linguas. Atfmesmö pa14vrinh4s de.11Ortugues, depoia
qúe por lá apareeeu Calf!'fTlen Miranda, entraram I!m ClireUlaçãD.
Nos studios e mesmo nas 'l'UQS, encontram-se tipos de todas a.8

racas ...

Uro, certa vee, em FIollivood, ' depois de ?qn. ensaio, doia
"estras" divertiam-se, emquanio aguardavam outra Ve2 de tra
balhar. Dansaoam.; ao som de uma orquestra de elementos inter
nacionais. Bspalhado« aqui e ali, outros bebiam misturas C()'11Ito

plicadas. Ainda outros jogavam. Estava-se nos studios de ..
-

o nome pouco importa. Um diretor, gordo e calvo, com uma lou
rinha cujo aparecimento na constelação dos grc:.ndes astros, (fwa
um escandalo, discutia certa cena com uma. "estrela" de lU2 já
duvidosa De repente, ou"iram-se palmas, .. muitas palmas..•

Os dois dansarinos, umá "erioula" autentica e u.m.

mexwano, trocavam "passos" esq.u,isitos, á luz âos refletores ..•
A orquestra. depois de um éntre-ch'oque barba ro âe notae,
cessou. de tocar. As palmas continuavam. O diretor sorria.
Os dansU1'ínos tombem sorriam:

-- Um "passo" novo _�'.. - indagou alguern de copo na
mão.

,
A "crioula". que se i'eque/)rw'a a mais náo puâer, ati-

rau-se no� braços do homem do copo,
- O teu nome? ..

- Congá l . •.

Estavam lançados os "passos" da Conga.
De então para cá, atravessou trontetras, saltou mares

para virar as cabeças e
.

trocar as pernas de âansarinos,
quasi sempre estias, em todas as latit'l�tles.

GIL VAZ.

Esportes
(Del Dep, de Publicidade do E. C. Brasil)

O futeból é assim mesmo ......

Aproveitando o feriado tinha- terminado o tempo
estadual no díe 25 de regulementar, qusudo OI.
novembro, o E. C, Brasil li, empatou, com um pofez realizar no campo do tente chute a partida. Dí
(ex-Germania) proveitoso zem por aí, que 08 ca
«match-treino enfrentan- saljo! não se conforma
do um selechoado local ram com o resultado, e
cognomioado Combinado estio prontos 8. pedir
Jaraguà e contra a espe- -revsuehe». Ficamos púistativa geral caiu vencido no aguardo das negocia
pela espetacular conta- ções.
gem de 6 à 2. O Oombí TREINO GERAL
Dado Jaraguá, atuando A eomíssão técnica.
desde e inicio da pele.ja pede por nosso intermé
com maís eoesão e en- dío, o comparecimento
tusíasmo, conseguiu uma de todos os amadores
vaotagl3m de tentos na inscritos, amanhã, as 8
primeira fase, ecnsígnan horas, no campo do (exdo maís 4 na etapa final, Oermsnta) psra um treí
enquanto o Brasil visita- no geral.

'

va 8S redes adveraarías j Jaraguá, 2-12-42,
por duas vezes. Amauri G.Schwanke
e Etti, ex integrantes da
equipe dos cauri verdes» II Ouçam diariamenteformaralIl no combtnauo

em 1.600 T/,1'IO"'l'�/os doe>e foram sem duvida o� -".1 " "', ",'I ..

vaJõre8 de maís realce 10,30 ás 13,30 e das
no embate sm apreço, 18 ás 22 horas os PIO'
Ao que parece \)S ra. gramas da ZY-A 5 Ra·

p.ases do Brasil não se I diodifusora de foinvíüe»conformaram com Ei der.
•

rots, e, domingo ultimo
�pós a sensacional pele' AprendizJá dos casados e soltei-
lOB voltaram ao grama ProCUfJ' se um rapaz
do psra a revsnche. AlIás de 14 a 16 anos, mais
o s!lsto inicial foi grande,
poisque em 10 minutos,
o combíesuo venceu por
duas vezes o arco, sob
ß guarua de Arno, o qual
antes do flnat df5sta t68e
teve que deixar o C8lI!�
po, contundido, sendo
substituido por AfoDSO.
Terminou a primeira par
te eum a vitória do Com
bínado J a r a g u á, pelo
escore. de 3 a 1. Muitos
adeptos do «auri,verde.
Desta altura retiraram.s';
do local da peleja, não
desejando por certo, ae
sisUr á outra cla ....agem.
do Beu gremio. Tod8�ia,
na etapa fioal, pOl' força
de alguDlas modUicações.
o Brasil, numa reviravol
ta conseguiu dimi::tuir,
empatar e levar vanta
gem no placard, ó qual
no fina) da contenda,
scusava o resultadn, de
6 a 3 pró- «8uri-v8rdell,
nlo podemos olvidar que I M i I h õ e sa equipe do BrssiJ, arfaD
cou uma vitória do com de pessoas tem usado
bibado, que já parecia com bom resultado o

certa. COUIS�s do fuleból. popular depurativo
CASADOS E SOLTEIRO

ELIX IH 014·!.}uem quizer daDaRr
'

ela conga. tem . �congB.'"
.

Up'ra datJ.sár ...... e assim
lançaram.se B. luta em A sífilis ataca todo o

disputa da taça cC�rve.
jarill Catarinen&e», os ca
sados e soltfiiroB,; peleja
que sam duvida teve um
óesenrolar sensacional
para nAo dtzer original:
A bonita manhã de do
mingo, influiu muito, pH.'
ti que a6 dependenciss
do gramado do (ex-Oer
mania), acomodassem
uma. grande e sdêta 1i8'

E-istencia que por nenhum
momento deixou, di; in
ceoti var 0.8 80U8 «( pupil
hell, 08 quailol diga-se de
P&SBliiem, fizeram CGU
lS/jS, que <cracks» àn pe
inta, não cClJseguiriam
hze!', nem fóra do gra
mado.Predominando qua I
iii por todo

0. tI'RaSCUI'8o.,p . ·

b.
-

dO) e�bate, OB casadüs,,! ro I . Iça0�;i prImeira fase «arrau I
J:uam. (I seu pri.meiw �

I
Roberto Marquardt

ultimo t�nto. �liá8.' eilte proibe terminantemente
.pODt?, fOll?rüdutü de

uma, <l pessoas cxtranhas a

l�tellgencla, da aVI:1tlç�da passilgern ou entrada n_s
aos ()a�ado�, ti qual se

. o, �. ..... �

.1igomercu per�o do a.rco I terrenos d.:. �Url prupne
·�jos 8olteirns, df>ix'lüdo: d, de, berT!COmO no� qLlc
Q,ue :) Cf)U�O «ßobra8F-(-\�.1 ::1frrndou d;.; Emprt'sul
N!1

.
eLap'\ �jorÜi�, l1l):(IU�s:� I Nã'.) se respon5-<ibí1isr]

m�ls eq�lllIbrlO «mdlVI i pclG que p035a acontfcer
.a .... !:llll e � zaga dOR CR- i
f.la.dOE tev\:' qu.e se l:'iJ I'

aos t. rQns�ressores.
'

panhar com mais d(:cI JaragU:1, 28-11,9 ..Q
fã') "p1ir'1, c{}nter Olg a!n ..

I'que!! Ct>rrt4âos da linha Sómente.a ian�a ctlilquisia,
I ..

J
' Com louros,mil, verdadeiros,._';8nteirt� cOí!tríú.fa. Pe o A compro\'.ada extlench,

.tosso <crt'ß'Jlliflb·o •. já I Uo bom Fermehto Medeiros.

f r M! !ri: ,

Oll menos. que queira
aprender o oficie. de me

canico-torneiro.
Oficiaa Jorge liemaAß

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

Ossos, Re.lmatismo, Ce
gueira, Queda do Cabelo,
Anemia, Abortos, e taz os

individuos idiotas. Consulte
o medico e tome o popular

depurativo
Elixir914

Vendas em prestações modicas

R�PRESENTAÇÕES
DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS

I EMBARQUES

12l; SÃO fRANC;SCG DO SUL Estado de Sta, Catarina, Brasil :

.���2�_�_��������2�B�1

SEDAS, SEDAS e mais
•

acaba de receber a
I

I
leSTAMPARIA'1I l\t\ODEt<NA E.

II VARIADISSIMA. I

I!I

'I SEDAS LISAS
DE TODOS OS

I PREÇOS

PADRÕES EX
CLUSIVOS.

50cilil

OASA BYLAARDT
o Parajzo das SEDAS e

TCIDOJ FINDS
x:::.

Não se esqueça: Em sejas e tecidos finos
encontrará o ID, a i o r S o r I i m e n I (1 na
CASA BVLAARDT .. o paraizo das
SEDAS e T E C I D OS F I NOS

Joinville.

BEBÊ
Encontra se emiquecido

o lar do sm. Engelberto
Freiberg·r f; de sua espo
sa, dona Carolir.a R. frei i
b . 1
'ergu, com o nascImento I ,

de sua pdmogenita que I,receberá na pia batismal o I
nome de Terezinhp. Ignês.: __

I De acordo com o intel'cambio
---------- estabelecido, todas as notas des

I ta Seção seräo ir1'Cldiadas aos

domingos. pela Z. Y. H. 5, Ra
i dio Difusora de Joinville, das
! 17,30 ás 1.9.30,

DESPERTE A B�US
DO SEU FíGADO

E Saltará da (ama

Dispc>stc> para Tudo
r--'_"---�-_."._

FRACOS E ANEMieI)", ;

Tomem:
VINHO CREOSOTADO �
"SILVEIRA" {

Hmpregada com mio W' t
Tosse.' ,rResfriado.
Bron�uite.

§ EKrofulo.4t ,
-,,�-- Convalescenças IVINHO CREOSOTAr::O ;, É. UM GERADOR DE SAUDE, �

.-

rD»»»»))__»,»»:�»»»»�)»)D)B>>)_1iJ '::ulg���,de;: �r��:ir.,:�ar�::eentl�v���

I PA'RA N<ATAL I
::':�:�ce��, al;'e;:�:s Jt!�ha'!O oJ�:���,��O�
Sobrevém a prisão de ventre. Vöcê sente-

se abaridl) e como que envenep.ado. Tudo
é amargo e a vida é um martÍrio.
Uma simples é,-acuação não tocará a

C'�usa. Neste caso, as Pílulas Carter são

I
e�traord!naria.meDte eficazes. Fazem t,;orrec•

�e litro de bilis e você sent.f-se disposto

,'... G'rande e va'rl-adl-ssl-m'o sorti-meato de :
para tudo, São suaves e,contudo,especial-

"-
- - - - mente indicadas para fazer a bilis 'correl ;

livremente. Peça as PHulas Cí\rter. Não- i
Keite Qutro produto. Pre!to: 3$000.

.
.

Inofensivo ao organismo,
Agradavel como um IiGôr.
Aprovado corno auxiliar no

tratamento da Sifilis e Reu
matismo da mesma origem
pelo D. N. S. Po, sob o n.

26, de 1916

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

I

Charutos

o SABÃO
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