
Passou a comandar a Sa. Região Militar o �;.-
..

General de brigada José
Agostinho dos Santos, visto ter de seguir para o norte do paiz, no desetnpenho
de outra lDissão, o sr. General de divisão Ne""ton de Andrade Cavalcanti

Rio. - As pesquisas de i mentos adequandos. o pe-

petroleo no Brasil tem si I troleo extraido se cifra nos
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iniciou o novo orgãoa exe As jazidas de Aratu'
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cução de um programa de singularizam pela extraor-

trabalhos intensos compre- dinaria produção de gas, {I lfW
endende estudos geologicos, I estimada em 280900 me

S.I Oe sondagens. tros cubicos por dia. Do.
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foram efetu�das perfuraçoes tú mui possivelmente po": I
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Cruzeiro do St�l. �s derá bastar para suprir as car: eir a chr'güu hoje ;.;0

quats prosseguel? através necessidades do Brasil em (io o trcnico norte ame-

das' enormes dificuldades loleo combustivel durante Padro
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ben' pua nós j ;!agliil 0.-flliO,J � ... ,llL ,n

I Produção
de Oel1l�ros H\ ela criar dificuldades, dade, entmdida como sen·

pais favoraveis comumente I é um c(Jnsumidor habituai enses, uma especial sig nqUfS!'�,{ nh,)!'::: Alir.HJnticios, por ser um como obrigatorLmente re do industria, comercio ata

r�gistad.os Nessas perfur�- do petroleo da Baia diz nificação - São S:obJS -- I dos agronomos de mai. presenta.r. PO
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Coordena�or cadista, cpmercio varêgista

ço.. b revelada pe Ia pn que o tem empregado em lião é o pad ror i rn cla
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" I , E'!,d I d. Moblhz.çao Econom IC' e Iavou,". 7. - Quando

meira vez a existencia de otimas condições tecnicas terra. 0- Al- Ilor _n0m(aaa co� !:> '.

05105 seus membros para 05 uma ou mais df'S formas

jazidas de algema no Brasil. e economic2.s para forjar A.ssim as C(JmeITIori.l-
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va ro Umdos. fins do disposto no item de atividades de acima enu'

Os resultados obtidos' os projetis. Tecnicas j:'or
• , cIta lha

, 'jlV da portaria numero. A meradas não existi; na lo·

pelos trabalhos no Estado que o utíliza ein natura». ções que nã,', PUd(,::ir!;
_'. I!' "composiçãO da comissão calidade ou não possuir ex'

da. Baia foram ?s. mais com alto �oder calorífico, ter lugar naquele dia, MEL)ICO IIGeneral Cbadebec municipal dê preços tercei· pressões economicas, os

feltzes. Na� proximIdades grande flUidez a pequena te lo hão amanhã, (:: ClflUHG1A, PAIHOS. MO-' de Lavallade ro quando se tratar da re membros dos orgãos de

de sua capItal foram des- temperatura e nenhufl1 re acordo, com (1 vog' am;; LESTlAS DE SENHORASE. • presentação dr. vendedores classe a elas corresponden·

cobertos os camp0s petrú- siduo de queima Economi CRiANÇAS RIO --_ SeguIu com as prim9iras designaçÕes tes deixar de figurar na

tiferos de Lobato, Joanes, cas porque o «diesel. e o que publicamos, ,.. OENÇAS INTERNAS E des�inO;:J Miâmi o ge recairão: a) -- nos mais comissão, completando se

Candeias Aratu, e Itapari oleo bruto importados es· Jarnguá presta �! sua T�OPIC.�IS-DOEi'-.lÇ.�,S DA !1Pf21 Re::é Ch2debec de idosos dos ptes. ,dos 01- r:eta sempre na forma pa'
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CLINICA ESPECIALISADA

I
cionada con4uista de presmtmtes de emprega 72 horas após o conhfci-
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brasIleiro, sao ao portador, as despezas estraordinarias : empr!'g'>dos dö industria, ,t .....ab .ram de chegcf �
e dos valôres de Cr $100,00 do mo�ento, rendendo ain I do comercio e da. l;j�?tlia Boa Ventur�. 20 mil
- 200,00 -- 500,00 - da os Juros de 6/ pagos 1(:galmente reconheCI 'lO t rnns adqumdos pelo
I 000.00 e 5 O.O?,GO, pod�n- em fevereiro e setembro de I existentes r:a. localidad�; governo columbiano, em
d� ser adquiridos pôr 10 cada ano. b) - No ofICiai do Regl5 f b
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!c.,lidade e em mais dois em reve por todo o

Àgr:cl(j, Ci' ndo cenfiança Cordeais saudeções ,," I !' 1 -..; OS I repres::'nt�nk:; d: .,5 con�u pais.

que V. E.xci1. me ftz de Ten. Lc;!onidas Herbster'
mldores hVfl'mcn�� 16SI�- Acrescenta'se que:Os

po:::itado, re�firmo lhe EI mi- Pref!ito:o Rio. - Cidadão brasilei Espinola e Espinola Filho·i n.ad:"·s pelo Pr.efeJ,to M��.. pnms chegado"? a Ba:;.
-------------------- ro, comerciante no interior (val. V, dag. 183,) aludin âl�a��r�fnh�cldn .donr Id",

Ventura fazem parte de
de Santa Catarina, casado do os autores a uma obra 5 A f It d
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om mu er a ema, a egan e I a a em por arc t,.." ... -
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f, 'tn I
do não ter a mesma se re Angel _ «La condition de �:' _ aSSOClaÇOe,_ �� m:tl 011, .1.,.1 peo gov�rno
gista<io como estrangeira 1 a feme dans 1 a societé 1t,IÇO�s de ��asse I?."alm�.�- columblano (�O Brasil, e

por acreditar que a lei im- contemboraíne'" Deu se Mtf' rc.c?nhlec . ...t"s. o P�efel,o que os 3ú mil restantes
Õ d d 'l'd

"

umclpa convocara em -
':

.

p e a per ê e naclOna I a· portanto, pelo casamento, �d . _ , p ,,,
- chegarac dentro de p:Ju-

de de origem em virtude «a perda da nacionalidade preg,. o�:� ?u ,��IP� ��"dOS p'
do casamento com brasi alemã,.. Mas a, esposa do

de noto, L I('O,H:ld"d .. mo I CO Lmpo.

leiro! .consultou a .respeito I consulente �não deíxou de

o. ministro da )usttça, pe ser estrangeira», desd� que
dIOde esclareCimentos. «não adquiriu a nacionali- Instituto Rocha Lou�"'es

Em resposta, informou d3de brasileira». E' fora de
aquele titular: «Um estran- qualquer duvida que, «no

geiro só perde a sua nacio !laSSO direito, o casamento
nalidade segundo as pres não e meio de aquisição
crições legais vigentes no nem de perda da naciona·
seu pais Assím e'11 face lidade�. Nestas condições,
do direito alemão é que se "tornou se� aquela �sem

verificará se o casamento nacionalidade:. mas 0bri.
acarretou a perda da nacio gada, ceniO qu�lquer outro,
nelida?e alemã

.

ao registro instituido para
Efehvamente, segundo 10 os estrangeiros»

dica Henrique Kalthoff em

seu livro «Da Nacionalida-
C

.

d I iii"' denador da Mobilizar!io EcoDomica
de no Direito Internacional ria as pe o ,,001' ' roo

Privado e na Legislação •

Comparada » eaitado em II Foram criadas pelo sr. tabelece: - «ficam consi- que o Coordenador da Mo.

1925 �Pelo casamento com C_oordenador. da Mobili�a derados como maximos bilização Economica proce

estrangeiro, «perde a mu' çao Economlca do PaiS, permissiveis a quaisquer da ao reajustamento dos

Iher alemã a sua naciona as Comissão Municipais de vendedores; os preços in· mesmos nos seus justos

!idade, mesmo sendo o Preços, que agirão com o ternos correntes na data niveis, atendidas as varia

marido sem nacionalidade» maximo criterio no sentido de 1. de desembro de 1�42, ções do comercio extern [I,

(heimatlos), «ou ainda àos altos.interesses da Na fixados d�ntro de 10. dl�s. e de acordo com os estu.

quando ela não adquira a ção conciliados com os in por, comissões par�ta.rtas doa que Se estão realizan.

naci ,nalidade do marido». teresses do povo. de IOteress�dos, pre�I?ld�s do»,

O mesmo .principio é I A prestada do sr. Coor- pelos prefeitos mUntClp�IS. A ,Hora do Brasil» de

afirmado no recente Tra denador é clara e precisa. de todas as mercadortas, sabado, dia 16, irradiou

tado de Direito Cívil de Em seuitermo primeiro es I produtos e transportes ate instruções detalhadas
���=����, �'��-���'��---4

Explor ndo OS nossos campos petrolíferos
Calcula ...se produção seta da ordelD de 100.000 litros diariosque a sua

'-----_-,--,,--_---...,.-----...,

s. Catarina .... N. 1.158

Tecnico ame..

ricano de bor·ti ..
cultura

Conclusão do numere anterior

MODilização Economica

Telegr�ama do 51-. Prefeito Municipál ao
c:1r. Interventor Federal

Indice de qu'� foi 11 vidã
mUllicipfd, no �xercido i}

pouco findo, damos o te

legr«ma p8s.sßdo 80 snL

dr. Intervtntcr Frderê!1 no

Estado, pflo sr. Tia. Pr"
f: Ho.

UM BRASILEIRO
«Sm. Interventor Federal

Florianopolis
Comunico V. [xcia. ()� I

SE'guinlt S f8SultHdos finkn- �

CeilOS aw fínuo: R, ceita "OlÇld',' Cr $ 500.00000;
arrlcad:::du 573.486, lO, Sal I

do 'xarcicio 1941 qmntia Londres - Um jo lidade dessas forças de
55.691,20 tGU 629177,30. b 'I' t' h b '1'

d 'd
. v'.'m raSi eire es a ser c oque, por ser rasl tI

Dó2speza Oiça ci I entl'::;:, ,

tf'ceib, realizada 545.286. tO, vmdo nos «comandos roo e ingles: Nasceu em

S,;ldo dhpol1ivd par:.; 1943, I
b�itii icos�, Santos. filho de pai� �n-

83,891,20..
" I

Tr"t? sr:: d6 tenenteI gleses. Seil pai dirige
.

COmp(Omlss<?_3 rrgo:úsa- Monte Cave e acredita" um pesto d::: h'legrafo
men!'" p"gr's "ao hw. ndo ..

b f' Pt...
"

p:g ..,� MI:nl'cl'p'10 �e que St)Ll o umco ra· I sem te em ernambuco.
coo a a ,'" '1

. . I
não têm divi:' .JgWl1:; len· S1.elfC e (. umco hQ lOtenente Cave tem

do sido liquidado ,:mtéCi, mem de dupla' nadona- apeni.Js 22 anos e veiu
para a Inglaterra com 7,
para estudar - Estava num

curso de linguas m,)

As diretorias dos O O. E. E «Divina Pro· dernas, no Cambridge,
vidêrtcb» e «São Luiz» avisam as f.xmas, Farni. quando se juntou ao

lias que deverão renovar a mat:ÍCula para o cor-
e)'ercito britanico, em

rente ano, de 22 a 31 inclusive.
1940. Entrou para um

Os alunos, para o 1. Ano Primário, deverão regimento de Devonshi

apresentar a certidão de idade. Os outro� alunos re e depois de um curso

serão matriculados, mediante apresenhção do Car- de oficial foi comissio

tão de Promoção ou do Boletim.
nado nos «comandos»

EXPEDIENTE - todos os dias uteis, das como voluntario. Está

8 às 12 e das 14 lÍs 18 horas.
treinando num «high·
landes:�

N. B. - No mesmo período realizar se â

O. E. «Divina Providencia», a matricula para I
Assinetr. :

a Infaneia. ! �"Correio

nos "comandos britanicos"

Exclusivamente para molestia;; de olhos, ouvidos,
naris e garganta.

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exatr.e de
sua especialidade.

Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. JOiNVILLE

Comissões Municipais de
PreçosMATRICULA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t dMU�ICIPAL DE JARAGUÂ mo I'Pquer.
. I.EI "..... De fordern do s�. Presidente, ,C�Vlcto,a: o os

4.840 - Augusto Pereire - Requer
o.
1.lcellC:� I Imposto sobre tabacos os srs. sócios deste €Iijbe, .para 'f A'i:;s�ln�rea Oe

e�t8belecc'r.�w com Bntßquim; b generos tlllIl_lentl e derivados e sobre ral a realizar se no dia 28 do cadente, ría séde
cros á I f�tradi. IUàP0Cú Hansa - A' vísta, 48. mLr' bebidas alcooltcas do CI l,

I li' O
.

d C
o UOE.

maç 0, como requ��� 22-12-1942 I t wC i,ordem bOI'Sr. o Outrosim, comunico aos mesmos que terá

I . B' Rb' e o, 0100 pu ICO que I o' t4.738 - P6ulwIJ Natal ..mn - equer �IXa. t- , "., de J' ligar ii seguin e

I pnro 1943, Imposto relativo seu automwel j)IHtICU no. cor tente mez e él'
ORDEM DO DIA

lar -- A' vísts da inf rme çã», ('urne· requer neiro, arrecada s,� nesta
_., ...... .

4.765 - Inácio Lf.·utpri:cht - Requer alvarä Coletoria o imposto aci- 1. - Prestação de cont.,: o" .Ju31 di dona.

de -Hablte-se> sua casa n. 248, sita á rua Rio ma relativo ao 1. se- :. - Eleição da nova diretoria,
Branco - A' vis'�" à'i iof_ rrnação, com» !''''quer. mestre do exercício em Jaraguâ, 13 de Janeiro de 1943

_

LUIZ GOMES S?crdano

Requerimentos Despachados
Dia 14 12-1942

4'807 -- Afonso Streícher - Requer transte
reucrs para Antonio [agilskt, imposto relatívo ear
ro de lavoura - A vista da Informação, como te

quer,
4.808 - Guilhermo Holler - Requer balxu

para 1943, imposto relativo seu engenho de assu

cer - A' vísta da informação, como requer.
4.809 - Oto Lchmann - Requer baixa pars

1943 imposto relativo deposito de matertel de
eonstrução, - A' víste da informação, como ra

quer.
4.813 - Antonio Oehring - Rpquf'l' baixa

pars 1943, Imposto relativo SUl' proríssãc - A'
vísta da informação, como requer.

5.815 - Oscar Mathia8 - Requer baixa pß�
ra 1943 imposto relativo botequim á rua CeI. E C.
Jourdan - A' vísta da informação, como requer.

Dia 17 12 -1942
4.803 - Arnoldo Krueger - Requer licença.

estabelecer-se com botequim e essa generos BlÍ
menticioE à estrada Ilha da figueira _. A' vist&
da informaçäo, como reqüer.

4.&10 - Joäo Manoel Martins Requer licençu
construçäo cerca sarafos frenH) terrano li rua Blu
menau - Como requer, em cü.rater precário.

4.812 - Banco Nacional do Comércio S/A
Requer l1cença abertura um escritorio á rua Mal.
Floriano Peixoto, n. 29 - A' vista. da informaçllo,
como requer.

4,814 - Emerich RUyEiam - Requer vistoria
serviços executadüfl por exigeiJcia CE.1otro de Saú
de no predio n. 215, á rua M�d. Deodoro, da Fon
seca - A' vista da informaçllo. como requer.

4.816 - Hartwig Raduenz - Requer baixa
para 1943, imposto l'{-Ilativo botequim sito estrada
Rio Serro - A' vista da informaçllo, como requer.

4.820 - Henrique Krueger - Requer trans
ferencia seu nome imposto relativo carro de la·
voura adquirido de José Nfcoluzzi - A' vista. da
informaçllo, como requer.

4.821 - Primo Leoni - Requer transferencia
leu nume imposto relativo bicicleta adquirida de
André pavanel10 - A' vista da Jnformaçäo, como
requer.

Sanguenol

Victorinel Cerrutti e Augusta
Jesaino.
Ele solteiro, brasileiro, opera

rio, natural de Indaial, domici
liado em este distrito e residen·
te em Rio Serro, nascido aos

quatro de Setembro de mil no
vecentos e catorze, sendo filho
de Angelo Cerutti e de Ana
Cerutti.
Ela solteira, brasileira, domes

tica, natural de jaraguá, domici·
Dia 19 12-1942 Iiada em este distrito e residen-

4.817 Emilio Winkler - Requer licença te em Rio Cerro, nascida aos

..constrll�a.{) maosoléo sepultura de Augusto Wlnkler oito de Agosto de mil novecen-

I 11 A
.

d to.s e dezenoye, sendo filh� de Si alguem souber de al-
e co ocaç o re�pecti'ya iraecriçllo -

' vIsta a RI�rdo Jesumo e de Clannda
gum impedimento. acuseinIQll.Q11.'tti. eem6 têquer. LUCiano.

1 f' I
.

4.818 - Ida Bachmann - Requer licença Jaraguá. 15-}-43
os para os ms egals.

construçllo maosoléo sepultura de Augusto Bach- Artur Muller

mann e col!)caçllo respectiva inscriçllo - A, vis Edital n. 1458

I'
Escrivão e

&a da informaçllo,' com!} reqner. ' Mauricio de Ooes junior e Oficial do Registro Civil
Emllia Hordi

4.819 - EmIlio Gaedke - Requer licença Ele. brasileiro, solteiro, opera·
-------

construçäo maosoléo sepllltufR de M.Oaedke ecolo- rio, nasceu em Jaraguá em tres Icaçllo respectiva iD,Bcriçllo, - A' vista da infor- ,de novembro de milllovecentos

D.Ic&çlí.o, como requer.
e onze, domiciliado e residente

4.822 _ Jollo Milss _ Requer translerencia nel'ote distrito em Estrada !tapo-

seu nome impospo relativo carro de la.voura ado
qujrido de Paulo Lescovicz - A' vis!a da infor
maçllo, como requer,

4.824 - Qtto Levill - Requer baixii para 1943,
imposto relativo mercador de gadv - À' vista da

informaçao, como requer.
4.835 - Rudolfo Friedrich - Requer baixu

para 1943, imposto relativo sua uUBittuia -:-- A'
vistil da informação. como requer.

4.829 - Frederico Lavin -- Requer licenç,,;
conetrução mBosoléo sepultura Max OtHHlke o co

Iccar r€epectiva inscriçäo - A' vi8ta da informa
çllo, CUillO requer.

4.827 - Frederico Lavin - Requer licençu
constt'Ução mao801éo sepultura de Francisco Mayer
e lll.i parte I'fHWfVada á esposa, bem como 0010
Cilr respectiva inscriçP\o - A' vista da informação,
como requer.

4.828 - frederico La.vÍn - Requer licençu
COl1struçäo maoJi�oléo t.ôlepultura de Berta

o

Merbold
e pane reservada a. esposa, Bem como coIcear

reapectiva inscriçäo - A' vista da infürmaçäo
como requer.

4.830 - Comercio A Industria H. JordaD S/A
- Requerem baixa. paca 1943. impostos relativot'l
cMercadc,r de Rádin:o e pIsca «Esso» A, vistll da

iuformeçäo, como requer.
4832 - MiliUio de Oliveira e Carlos Msyer

- RequfCrem averbaçäo 88/ impostos para M. Oli
vtira .& Cia. A' vü"ta da iufol'maçäo, como reque
r,'ID.

4.834 - JORé Mielker - Requer trl:!!lsferenciä
8!-.õU nOlJJt' imposto rela.tiv(: terreno com 152.841
mtf82. sito estrada Itapücú e a.dquirido dQ Sofb
Mlelket - A' vista da. informação, como requer.

4.835 - RolJerto José Mtelk��r - Requer trans
fürencÍö seu nome imposto relativo terrflUO cúm

42,421 mtrs2. sito eatrl.Hla !tí1pOCÚ e adquirido da
Frida Mielker - A' vista du. ínfofIDsçäo, como re

quer.
4.836 - Roberto José Midktr - Requer

tHm�ferí:Hlcia. seu nome impo8to relativo terreno

C')lll 42.421 mirs2. sito estradra. Itapocu e adquiri
d,) de G<>rtrudes Milker - A' vista. da informaçäo,
como reeuer.

4831' _: Roberte Jose Mielker - Requer traus
fHencia deu nome; imposto relativo terreno cim
42.421 mtrs2. sito estrada Itl:\pOCÚ e adquirido de
Helena Mielker - AI vista di! informaçäo, comü

rt�qu?r.
4838 - Roberto J0se Míelker - Requer

TraDsfel'eocia seu nome impubto relativo terreno
curo 42.421 mtrs2. sito t:stradé.l Itapocú e adquirido
de Tecla Mielker .- A' vista. da inforrnßçäo, como
reguI'l·.

4.83.9- -- Albt'l't(J Hodt - Requer �ran8IereD
eta pl�l'H AÓ(.llfo HMlru'l, imposto relativo terre
n" com 95.000 mtrél2. sito estrada. Rill da Luz -

A' vist� alt. infJrmaçG.o, como requer.
4.841 '--" Ric31'do Rarntt.uHl _ Refluer trans

féreUCl'l. fHH!l Heloz Heslt·, iml;.JO!lto relativ.<) biel
�__'�""""'o,meta - A' vista du itJf',lrmaç§(J, co:i!lo reqi'fér.

R
'" '"

ii cu, sendo filho de Mauricio de curso.

egístro �IV Ooes e Helena Dunker Ooes, Os contribuintes que
.

Ela solteira brnileira_, domes- deixarem de efetuar o
Artur Mueller, Escrivão e O· tica, nasceu em Jaragua em dez

ficial do Registro Civil do 1. de maio de mil novecentos e

I
pagamento no praso

Distrito da Comarca de jara- dezeset�. �omiciliada e residente marcado,. poderão Iazel-
guã, Estado de Santa Catari- neste distrito em Estrada ltapo· .

d f
.

na, Brasil. cu, sendo filha de Stefan Hordi ,O no mc.7 e cverelrO

Faz saber que compareceram e Rosalia Zipf Hordi. I com a multa de 20·;',
nocartorio exibindo os doeu- Jç;,raguá.18-1-1943 findo o qual serão ex-mentes exigidos pela lei afim Ide se habilitarem para casar-se: Edital n. 1.459 traídas as certidões de

Edital D. 1456 M�:��ldo Rosa e Francisca 'divida para ter lagar a

Oerhard Harnack e Catarina Ele brasileiro, solteiro. ópera- [cobrança executiva.
Steinmacher

. . rio, naceu em Jaraguá em cator- Jo
'

2 d J')
•

d
o E.le soltelr?,.. comerciano, br.a- ze de agosto de mil novecentos c;_:agua) e aneiro e

silelro, domlclhado em este dls- I e vinte e um domiciliado e re· 1 �43.
trito,. e reside?te em t;sta cidade, ! sidente neste' distrito tm Boa Heleodoro BorgesnaSCido aos vmte e o�to de No·' Vista, sendo filho de Domingo E r' _

vembro do ano de mil novecen- Rosa e de Paulina Rosa. sC.lvao

to.s e catorze, sendo filho de Ela, brasileira, solteira, domes. _.

Ricardo Harnack e de Ana

jen-I tica nasceu em jaraguá em de·1 _

sen Harna�k. . .
ze�eis de maio de mil novecen- DE(l:p��rE A g�US

.Ela SOIt�I��, domestIca, bra�l- tos e vinte e dois domiciliada e I
� ""'�'" ,.!;; ,

le!ra, dom!clhada em est� diS' resident!; neste distrito em Boa Dn S1r:'mR 1:'��ßnotnto e reSidente em esta Cidade. Vista sendo filha de Maria To. U a;;.U I' Il�ft.u
nascida em dezen�ve de Outu· mais Madeus. E Saltará da (ama
bro do ano de mil novecentos
e dezoito, sendo filha de Igna. J6.raguá 20-1-1943 Disposto para Tudo

cio Steinmacber e Teresa Stein·
macher.

Jaraguã, 14-1-43.

11M2 Z2& - •
f)

o anjo protetor dc seus filhos
é a

Lombrigueira Minancora
Vermifuga suave e de prr.n;o efeitf'.

Díspeuss purgante e diéta l

Serve pe ra qualquer idsde, cllufnrm, o n

1, 2 3 e 4.
Proteja a saúde de seus Iilhcs e a fHR

própria! Evitará muitas doençfl N e poupará
dinheiro em remedio8.

Compre hoj�� rnl-':smo uma "LO,,!BRIGU&I-�
RA MINANCORA" para seu filhinho.

E um produto dos LABORATORlOS "MI

NANCORA" - Joinvile
a

Dr. W'aldemiro Mazurechen
Medico

Consultorio e residen::ia: - Ru!! M:'.I. Fo.Peixoto, 152

Seu fígado deve produzir di3riamente um

no:ro de bilis. Se a bilis úo "orre li.re-Edital n. 1.460
Petiro Floriano e Maria Xa- mente, os a:imentos não ,öo digeridos e

vier. apodrecem. Os �asc;;s Incham o estômago.
Sobrevém a prisão de ventre. Você sente-

EIe solteiro brasileiro lavrador se abatido e como que envenen.do. Tudo
natural de Blumenau domiciliado ó amargo e • vida é ..m marelri...
em. este distnto e residente em· Uma simples evacuação não toc..-á a

Rio Molha n81cido aos 15 de causa. Neste caso. '5 PHul.. earter são

Dezembro do ano de 1915 sen. .nraardi_iamente eficazes. Fazem correr

do filho de Inacio Floriano e êsse litro d. bilis. você "'nte·,. disposto
de Antonia Floriano. pa,.. tudo. São sua.... e, contudo, especial-

m�nte indicadas para fazer a bilis correi
Ela solteira brasileira lavrlJdo- livremente.. Peça .s PHulas Carrer. Não

ra natural de Blumenuu domici· aceite outro produtQ. Preço: 3$000,
liada em este distrito e resid�n-
te em Rio Molha nascida aos
18 de Janeiro de 1909 sendo
filha de Francisco F. Xavier e

MariH J. Cardoso.
Jaraguá, 21-1-1943.

Edita) n. 1457
Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

Delegacia AUlti-1liar de Policia
Revalidaçãodelicenças

IA Delegacia Auxilia! de
Policia deste municipio,

Iiembra aos interessados
qlle. no corrente mez, de- r
verão ser renovadas as

li-Icença para funcionamento
de sociedades, canchas de
bocce e cusas de diversões.
assim como fi revalidação
das licenças para transitar
com armas de caça e es

porte.
J;::raguá, 14 de janeiro i

de 1943.
ARLINDO OODOY

Atestado
honrOlissimo

de um abalisado clini
co pelotense

Eu abaixo assinado, doutor
em medicina pela Faculdade de
Londres e aprovado pela do Rio
de Janeiro, membro de varias
sociedades cientificas da .Ingla
terra, presidente do Centro Me-
dico, medico efetivo rio Hospi·
tal Portuguez de Bendicencia e

Associação Marquez de Pombal,
etc.
At-tsto que tenho empregado

durante muitos anos na l7linha
! clínica particular e hospitalar o

I PEITORAL DE ANOICO PE·
LOTENSE, sempre com magni·

G. Escolar "Abdo B t'" t ,,! ficos resultados.
"., D a IS a Conhecedor de sua formula

I encontro·me habílitado para emi
. I tii" acerca do mesmo e dos seus

I efeitos terapeutícos opinião con·

_ o

cienciosa e imparcial, conside-
A matricula neste €t'itebekclment() de eOEdJ:";,' r"ndo-o, de todos 05 preparados

estará aberta de 25 1.1. 30 df'Bte i:Qê�·,. dEíJ 8,30 áG, cangener�s, um des mtlhores e

1 j ,30 horas.
.

I
mHis eficazes para debel�ro as

O 25 27 ã
o

I � o

., I enfermidades das 'vias respiratoe a ser o
.

mstncu :";)(,8 (ob lhUo ria�, de tanta frequ<'l1cia, neste
!.lüg do ano pa!l88.do, que Qeveru :,prf'Bfntl;l1' (i br;-: climH.
letim, e DOIS dia� 29 e 30 os Devoe CE!10idtltu·. I Dr. W. f. Romano _ Pdotns

Oestes ultim(!i;, os qlH ßn dehtinhre':l h(il;! Cnnfir!ll0 (>sre ate.stad� Dr. E.

i· > ã ., .

. oI L ferreIra de ArauJo (Firma rc-
pr melrOf� anos. aever o 8lfW8. ��pre8f> ·tflf epd,ldãr conh�cida,)
de ldade, pwvgndo ter 8 3m'lS, i LiCcnÇ2 N. 511 de 26 dE Mar-

Per oltim", S(� houver vflgH8, H:i\'!,' nCí"H,!u::;o de 1�06. , .

alunos com 7 fi IH),,,. I Deposita ger�l: Luboratorw

J .t. d' o· o

.
o· 43 'I Peiteral áe Angico Pelolense _

':H'8gUtl, 11 e ]'lfH'Jortl ,'t; 19., .
,Pelotas _ Rio O. do Sal'

LEONOR DE SOUZA NEVES. DJrettll'ü i Venrie-se em toda a parte

Sómente a fama cc nquista,
Com louros mil, verdadeiros,
A comprovada exelencia,
Do l:om fermento Mede:rcs.

I
" Especifico da dentição

'I
A Saude das creanças
Antes evitar do que remediarl

I Si quizerdes que os vossos

i filhos sejam sadios, fortes e

resistentes, dae-ihes CALCEHI·
NA!
A CALCEHINA é um me

dicamento scientificamente do
sado e contém tudo de que
necessitam os orgãos em for
mação das creanças.
Alimenta o cérebro, tonific�,

1 os musculos e recalcifica os

ossos e os deNtes,
Uma latinha de CALCEHINA

dura seis mezes,
Em todas as farmacias.

SANGUENOL CALCEHINA

Edital de matricula CONTEM

oito elementos tônicos.

Arseni<.\to, V.IL.d'do,

fósforos, Cálcio t te.

TONICO DO CÉREBRO

TONICODO') MUSCULO;

Os Pálidos Depauperados
Esgdados . Anêmkos Mãe s

que criam Magros Criahças
raquí:!i<::as [ecebel ão a to

nificação geral do organis·
mo com o

---_._----

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

Vende-se
um Ü'l'c:'r:,' eüm 51.500

metr;u, que.drndN, �itil á
esh'",c[fi };'i i'l;,guá-Ecquer.
do, c·'�nl ÜI:� 81VJ d',� n�nr5.Z1D,
rF uehoJf>, pnel!) cct'e8do,
etc.
InfoH1l·>cões co!n o lH.

Hduiqun B,crtullnl, á CB

lfhda J�\l'':igu.á-Esquercli).

-==--==------...

AVÓ! MÃE! FILHA!

Fluxu-S e�atina
(Ou Rtcgulador· Vjf'ir�
,l. m Idher evitará dôres

Alivia a s cólicas uterinas

Emprl'g;:·sP' com vantagem
para combater as hregula
ridades das funções peri6-

dicos d.ls ,�l1honJ!;
A SiFIUS SE �PRESE'�TA 5(}S

INÚMERASP'ÓRMAS. TA'S COMU' É c ..dl!1;mIB e n::gula-
REUMATISMO dor ;�[�"S,:tg fonções,
ESCR6FULA.
ESP'NH.... Fluxo � Sr:datina
FisTU�

pd.! sua cúmpr"vada efica·
"LeER,.. da é muito receitada: Deve

- O�MAS ser u<�d, COrll confiança
FERI!;)AS Fluxo Sedatina,
�RTRO.
MANCHAS EnC'Hl tI a se nn

.. fUXIR
t

ot NOGUEIRA" p:ú L�
çOMti� HÍ!>, .. Á;"O� o. I Ue D N S P n. 67. 'ode 1�15

VENDE-H EM TÔO'" ,.,,,.,,,.3. ,�----....._---�-.�"'!"I'"''''!'"'i
, '

É UMA DOENÇA GRAVíSSlM,l.
MUITO PER'GOSA i"ARA A F,'- I

MíLIA E ;'AFtA It. RACA. CüM'")

UM BOM AU)(JLIA� NO TRt\TJ\·

MENTO DÊ:SS:e: GRANDE FL.AGel.O
U$E o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESj:FCi� lidsdes em bancos esc Oll .re<.
I

.Iaraguá

em lóros
01'"' �W'lC! rnale-. (> poupe seu bom dinheiro

CO:1 v";;:ndo 11 ...

Farrnacia Nova
d- ""OBZ'-RTO M HORST, .

-----__,.-�------� Compramos de diversas qualidadel�
-CL\LCL\DOZ

,

e (

Tratar com a

soe. IGUASSU'. LTDA�

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Rua Balão do Rio Branco n. 62

Residencis: Mal Deodoro da Fonseca, 814

"

Escritorio : Av- Getulio VMW\S, 160· - Telefon... 34

�ßinasio
;

rodos quartos de spertumentos, com 8gl.Yh
corrente, quente e frLI

Eievndor rrigorifico Cosiah« de I.a ordem
Salas de amostras pere os Sl'S v.a;antes Lothar Sonnenhohl

Colossal sortianento
de roupas feitas

)OINVILLE

CURSOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Governo tratará do
não s�rtaai o efeito

abastecianento direto das populaçõe� ·do paiz, caso
desejado· as ftledidas agora postas em pratica.

Mobilização Economical· ;�� :i�� �
(Conclusao da la pagina) I Ano XXIV

truções. 9. A nenhum todas as localidades do
cidadão convocado pelo pais, de acordo com o que
Prefeito é licito recusar a estabelece o item I da Por
investidura, sem motivo re taria n. 36. 3.·- Tomar
conhecidamente procedente conhecimento por interrne
cumprindo ao Prefeito re dio ou não do comissão
presentar ao Coordenador municipal das reclamações
da Mobilização Econornica e recursos das partes inte
centra todos aqueles qua ressadas, sugerindo ao as

o fizerem Sem justa cansa. sistente Responsável do

Atribuições e deteres da Setor preços as soluções
comissão municipal de 1 que devam ser propostas
preços ! fia Coordenador da Mobi-

lO. - Compete á Co [Iização Economica; 4-
missão Muriicipal de Pfe-I estudo e propor as medi
ços: a) - verificar os pre- das. que sc .fizerElm. mCES'

ços correntes da data de

I
särias ao mais perfeito con

19 de dezembro de 1942 trole do Movimento dos
na respetiva arca municipa I preços do pais. XIV -- O
relativa a produtores, ata- Assistente Responsavel do
cadistas e varegistas: b)- setor preços proporá ao

expedir dentro de 10 dias Coordenador da Mobiliza
da data de sua instalação ção Economica, antes das
e nos termos do item 1 da fixação das tabelas munici
Portaria n. 36, a tabela dos pais de preços as necessa

preços maxirnos dos gene- rias instruções sobre a fis
ras alimenticios e produ- calização das me�mas, bem,
tos b�sjcos que interessem como sob e as punições a

a oconomia do Municipio, que estarão sujeitos seus

tabt!la que entrará em vi infr:,tort:s. XV - Toda� as

ger imediatamente e a duvidas, como todas as

qual dará a mais ampla comultas sobre fi portaria
divulgação. n. 36 e suas instruções
c) - Organizar e seguir devem ser diretamente pro'

dentro do praso dt: 30 posta0: pelos interessados

dias, a tabela dos preços ao Assistente Respons<tvel
maimos de todos os pro- do setor preços, que as

dutos de comercio, neces- levará, devidâmenl(� instrui'
sa�ios, a vida das class�s das, ao conhecimento e de
menos favorecid as; d) - cisão do COOl denador. XVI
velar pela observancia das -- Estas instruçõ�s entram
tabelas organisadas e mJas em vigor na data da sua

introduzir. cad-refErtndumlt publicação Atts. Snujs. Ja·
do Coordenfldor da Mobi- ão C:lrlos Vital, Coordena
!ização Economica, as mo- dor interino mobilização
dificações que se façam economica.
necessarias; e) - t:oceber
e encaminhar, devidamente
instruida!", as sugestões
que em t!ll sentido ·Ihe se

jam apresentadas pelos
sindicatos, associações pro
fibsionais legalmente reco

nheci::Jas ou por 10 pessoas
idoneas residentes no mu

nicipio e que não tenham
entre si laços de parenteEi
até 2. grau, incluidos os

afins; f) - cumprir e fa
zer cumprir as ordens ex

pedidas diretamente pelo
Coordenador da Mobiliza
ção Economica, ou p,elo
seu ássisttnte responsavel
do :;etOI" prt!ços; 11 - A
Comissão Municipal de
preços fica subordinada,
mediante direta articulação
com O assistt'nte respor.
savel do setor prcçcs, ao

Coordenador da Mobiliza
ção Economlca.
§ I. - A Comissão Mu·

nicipal .:Ie preços remeteria
imediatamente ao Assisten
te Responsavel do setor

preços, copia autentica de
dr:: todas as reclamações
recebidas, como de todas
as decisões ou resoluções
tomadas. § 2. - A mesma

obrigação terá no qu� se

refira a preços fixados ou

modificações cios mesmos,
para com o serviço de ln
dustria e Comercio. Comis
são federal de preços
XII - Setor preços, I -

Comissão federal de pre
ços, constituida paritaril
mtnte de representan!es
do s classes de empregado
res. empregados ou l:on

�i.Jrnidores, e de tecnicos
�pr:cializados todos eles
d�signados dird?rnente pe
lo Coordenador da Mobi
IizaçãoEconomica XIII
A Comissão Federal de
pr�'çjS compd(: 1 - a"

atribuições da comlssao

municipal na arca do Dis
V:o Federal; 2 - rever,

ajll'>tas. coi'relacionar e or

giHlizar par'! propor
Cco,den"dot' dentro do

P'"zo dA i20 dias d!. data
de sda insLlaçãu, as tabe·
h� de preços just>8 prHa

Jaraguá Sábado 23 de Janeiro de 1943 S. Catarina !\l. 1.}58

v'Correio' SocialEsportes
o Artista

Duas espetaculares vi- as espetatívas, () Br.aSil! waídemer, o centro mé-

torias do Brasil inllingiu uma sériu der- dio, que Ifazen do parte
eota ao São Lourenço. da equípe do Caxias

Jogaudo domingo em vencendo.o por ums con- coutra o Canto .do Rio, A ancia de criar, a inspiração sempre insatisfeita do ar-

Rio do Tesl.o, as equiPesl tagem assaz ampla, 6 fi

1.'
f'JÍ uma dti.6 maiores u- tista sente-se n'uma simples mini.atura de. Oscar Wilde.

r'

do Brasil conseguiram Jorge abriu a conta. guras do gramado, ussím Meia duzia âe perioâos, me.ia duzia d� pinceladas. A luz

duas be Itssímas vitorias gem na primeira fase CODlO também Tião o I com que se �raYjsforma para o m�lagre da.cor.
1 I. '. '. O artista moâelara a estatua da «Dôr que dura toda a

centra .o
.

São Lourenço. com vlolento petardo, foI at8cante que por VElr�8S vida», que seria 'um simbolo, e queria aqora a do «Prazer que

Da prelímínar. o qua aliás c UOlCO tento desta vezes Integrou o aelecío- dura um imstasue» !

dro secundario do eaurí parte. No segundo perto. nado catartnense. Maro. Saiu pelo mundo a procurar o bronze para a -segunda

verde. jaraguaense,' l.�· do. Amau�i, cobrando ll� e. outro elemento, obra sn�iou muito. Atravessou todos os paieee e não encontrou

vou fi. melhor pela ex� uma nenalídade maxíma a líás lá c?Dhecido 110 o bronze que pi ecisaoa. E no entanto ele "ia bronze por toda

presalva contagem. de J fez o segundo tento do nosso publíco, que no Iparle. Era uma obcessão qut! o arrastava, ineatisteito, por cli·

a 1, continuando assim, Brasil. Poucos minutos a.rco encontra poucos I mas e faragens. '. . . .

a aeríe de vítorle s que depois os atacentvs do que se lhe igualem em
Todo o bronze do mu�do ha'vta de�aparec!do, consumzra·

•

•
• 'é

• o a dõr qve dura toda a VIda! O artista; então, no desespero
vem conseguludo desde

I SäotLourenço,
marcaram Santa Catarina. Outra em que vivia. tomou. a estatua·simbolo da sua dôr e atirou-a ao

20 mezes consecutivos. seu uníco tento. Nesta sensacional notícta, ínte- rogo. Fundia a sua primeira znspiração e so assim poude mo

E' sem duvida um feito altura. teve inicio o cem. grafá 8. equípe visitante. delar o «Prazer que dura ",m instante. !

extraordíuerfo; inedito i pleto dominio do Brasil O Brasil por outro Ia G1L VAZ

mesmo no futeból desta I sobre o adveesarto. Her do, aínda não mostrou ti
e-?

cidade. Domingo ultimo I tel faz o 3. tento � em sua r�HJ posalbílídade no ANIVERSARIOS 'guiu estn: semana o snr.

!a�b�m não ceíxou se seg,lid� o quarto. F8:lta- corrente ano, veremos
Cl

• Letbar Sonnenhohl, des I

íntímídar pelo untagonls .1 vam aluda alguns minu- como se porte rä frente Fv� anos. dia 21 a �e- tacado elemento do nos-

ta •.. «Ven!, vidi, vich I tos para o termino do ao seu 8guerrid�) adver �horlta Hllda Scbmldt, so comercio.
esta frB.!!i6 de Cezar pó embate quando Mar Rario. filha. do sur. Bernardo I - De regresso de São
de ser �mpreg8da p8�a quardt, consigna os. dOiSI A. pelej!i porta.nto t�n 8ch � ldt,

_

, .
Paulo, passr.zU pGr t'lsta

a rapaZIada, que malS ultimos tentos dJS Je.ra- do a atraIr um públIco -: Completu.u. hçnterp.· cidade, flcompanhado de
umß vez täo brilhante. guaenses. ,numeroso, ávido de as· malS um natallclO o SDr.

BJ8 gentil filho. senhorita
meLle vêm de trazer á

# I sietir uma pe!",ja, 8. qual, dr,. Paulo da Silva Me- Iris FadeI, diretora do

Jarflguá 8 vitoria; arran· O Ipiranga e�frentara não podemos olvtdöf, se deI�os, ilustre a�v�gl:ido grupo escolar de Gaspar,
cada de um adv�r8ario O Brasil rá sensacional. reSidente em JOHlvllle; ti nosso amigo Flr. Capl.
valente, n08 propr108 do· Acaba d� ser concre Está pois de parabens -:-.

Na
.

data d� �oJe, tEio Ar:itonio Jorge FadeI,
minios dó .mesmo. Vale tizada. a VInda do f�mo. li Diretoria do E. C. Bra. f�s��JI.\ StlU �at�hclU f) entfgo politico e comer.

tambem frlzllf o oportu. so esqu�dräo do Iplr80 si) assim come: os !-leus
dlsunto cava.lheiro.8?f'l cian te em Porto Belo.

nÍsIDo de Nésinbo, o qual ga de Säo FraD;cisco á 1numerOB associados e o I �rnoldo Hftss, proprle.a
_ Para Curitiba via

por 4 Vf!ZeS, ludriblou a esta cidade no diS 31 do publiCO em geral com
1'10 dl� cHütel Pomerod\?lt, .

< _
•

"1
. .

d f c(j�rente
' .Ie RIO do Te"'to JUu €stu semaDIi, o sn4.

vlgl aOela aa. e eza coo'l .. tão ÚtH. iniciativa e &S-I u. .
.

.

"'.

..
O� S h 'd

trari8. Nada pois mais grato sim näo podemos 'deixar -:- Dia 25 deflue ii datli :Iear ... c oer er.

A.s eq.uiPes principais para nós do que trans- de consignar á Diretorial
fHllvüre.liri'� d.ti 5fe. C�aru

CA�AMENTO DE OURO
fO:8m recebidos por um� mitir esta sensacioDal :10 Clube local os nos PG�rODJ. espo.sa do sor.

I.:)

chuva tQrren\}ial, a qual noticia �OB D0880.8 pre sos aplauavs e' votos de. Pe.m'o �edroOl. ,
I Festejou dia 18 du cor·

continuou por tüdo trans zad08 !eltores. DIzemos bom êxito. I - AlO(ja a 25 .r�n.s. I rente a data do ccasa·

corre! do prelio. O gl.'8 sensaCIOnal, porquanto o

I
cúrre li data nstahCla

I" ento de OUN', o casal

mado e8corregádlu, não publico de Jaraguá. terá
.

diJ. 8fH, Olga Cardo.a?, 8r.Wb.ldeIDIH Ht'\Dsohel e

deixou que 08 22 ele o
A
agradavel ensejO de. _

. ...,...'=.!.";'#;".,dflR.'ltm.-..,..·'! I
espü88 do.sor .. Her.mIlIO l sra. Alvinu Henschel.

mentos em campo pU"'- ver r;'0 gram�dc do E. C. r .� i:':'. , _

i' 'I Cardo.BO, lunClOnar�ü do A festa reallzou·se em

?eSBe� desenv(jlver um BI.'6�Hl, It. eqUipe do cllm-I •

".: :.;' -.;'-:-..

� :.� �::.
-

".: I
«Dommio V. �r8nClsca··llt�pocu�jDh(), na residen .

Jogo VIstoso, mesmo az pello estlldu�l de 1.9�O, e I " 1!� i( .'
.

-:- No proxlf!J0 dia 26, CH!. do sr. Manoel F. da

sim, cootrariando todas uma das malS legltlm�s i r�>'i
�
'. :'. .. 'i I co��letará malS um na· i 008l6, genrú do feliz ca

Pede nos o sr. Agente glorias do futeból barrl- . � h .... ,"".. ; I tllhcl? a sra. Ruth Cama- flaI. ebtand0 tftmbPID pre-
do Correio e T( legrdoe ga. verd.e. Integrado cerno AJtlr.:;.� ß. -:.ow,r,.:mv; :. .�. ra, digne. eg�)o!la do dr.j Sf. ntes filhOti., netos lo' bh:,·
tornar publico, 1.H;ra co

. '''Ilustração'' é o Iplrang�, �or.
ele� TOSSi t ru:snUADOS

'�.:.� IIRenuto C.a�arli, atual. netos dos e",timfldos pa·
nhecimeDto dos ioteres mentos de primeIro. gran·

* í �
. mente re�ldIndo em Blu-I' tricio8.

SB.dos, que se acham na
R b deza no �enarl0 esporti TOSS s6 ?O;"f rAZfR REM _j "

.

menau. !------------

respetiv8. Agencia, aguar. ece emos o n. 1, d 1 d
.

.

d t d
vo o 8U o paIS, comlj I Maquina de escrever

dan<iú serP-ID procuradas O corren e ano, e VIAJANTES
pelos @euslegitimos dl's, «Ilustração», a bem feita . Vtndr·se uma, ém per-

tinatarios, cartas regis· revista mensal de arte e M i I h õ e S I Viejuu püra Curitiba, I fdto estado � por preç,:

tradas parA LS senhnl'eA: mundanismo, da Con. t d
I Com.unidade da a passeio. ti senhorita I de oca�ião. Marca JAPY,

Eurico Siebert. Frau
de pessoas em usa o I Campanba do "oie Mß�tB. May, do ilOSSO set 36 cenhmelros.

cisco Luy, Augusto cordia Editora Limitada, com bom resultado o I � !WClal. I Tratar com Bertoldo

Schlrys, Germano Ninow, de São Paulo. popular depurativo
AVI.sO Para Canolnhus Be· Hort

Guilherme Streit; Gui «Ilustração' apresen- E L IX I H 014lberme Klitzke, RemidÍo ta.se com ampla colabo· I ...
·

_......_iiiõiii·__iiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _

Vicenzi, Ricardo Volk ração, e otimos diches,

.

U O sm. Tenente Leo-!
mann, Artbur HaD(!!en,

.

,

Alvino Koch, Alberto Mo e e bem um indice do A sífilis ataca todo o nidas Herbster, represeri I

retti, Lourenço Roberti, desenvolvimenio cultural organismo tznte dessa comunidade

LeopoldO Fiedler, Erico e artistico da terra ban- o figado, o Baço, o Cora- neste municipio, comu'
ção,o Estômago,os Pulmões.

Barch'lrrlt. Bef'Dllrdin'l H. deirante. e a Pele. Produz Dôres nos nica aos seus auxiliado-
da Silva, Bruno Gesf'ler, O t I Ossos, Reamatismo, Ce- b
Inac10 Zentresit Augu'i\ I'

ra os pe a reme�s8, gueira, Queda do Cabelo, res que iece eu Co se-

to Schulz Ricardo Bntz- apresentamos aos dJre' Anemia, Abortos, e faz os guinte telegrama:
ke, H.ic1irdo Buerger, Ri' tores de ccllustroC'ção» vo.

individuos idiotas. Consulte «Cobrançd mês De
° medico e tOile ° popular

car(lu Welllfu:H, RiC&i"lo tos de crescente pro· depurativo zembro Cr. $ 23,3D t'e

Kreutzftldt. Ric'1rdu Piß gresso em todos os se E I i X i r 9 1 4 presentando 465 aviões

Ike, AUgU8t� H!;rlmh OB, tores que se ,propõe ex- Inofensivo ao organismo. alemãs derrubados.»
Gustav/\ Hnozll', M""18

I
.

d Agradavel como um Iicôr.·- .

na Tavfl!"ps Rpberto Zie P orar, segum o com Aprovado como auxiliar no em consequencJa so� I
ml:\nn, WilÚ K,ô('b. WH

I
carinho patrioticC' o de· tratamento da Sifilis e Reu- licita dos senhores as-

helm Pribbp, ThPIHloro senvolvimento sempre maltisDmoNdasmpesma übrigem saciados ef.etuar o p.a-
H & C· J 1\ pe o . . . ., so ° n.

I
ansen

_ Ih.. t'�a('

A'I maior de S Paulo e db 26, de 1916
.

gamento aCima menclq-
Zacko. Ji'ao KItzbergPr, Br�sil. I nado.
José BankhflI'llt. C.... rl(\�>
��I)thull, �rn�lctr �rhbl,����������������������!
Primo Lenni. I � I

'�I' End. Tel.:<.OROMAIA> rii
. COdlgos : � I
,
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I
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�I

�

O '�m·
�i

ron,(!s ala II
II
8\
�I
�:

� SÃO fRANC:SCQ. DO SUL Eslr:do de Sta Catarina, BrJsil II
� . �I
��'NZ.7Zl,����lCt�.m�m�·w�7R'��S��

Cartas Re
gistradas

o Tonico capilar por excelencia.
Destina· se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des

troí a caspJ, por maís rebelde que seja. Ê um

remedio soberano contrn toda e qualquér
AfECÇÃO DO COURO CABELUDO

Petrolina Minancorat
••

l

Em todas as Farmacias, Drog ,riao: e Perfumarias
Produtos do LABORATORI JS MINANCORA

Joinville.

�'"'S �.,��.��
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O ESTADO DE S. PAULO

REPRESENTAÇÕES
DESPACHOS fERROVlARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS

EMBARQUES

for NOVENTA E CINCO CRUZEIROS

LAVANDO-SE COM O SABÃO

i'

qE'"·· .pl
.•

� I -'S ·e·clalidaCl e
da tIA. WETZEt: INDUSTR1AL �'JOINVILE (�1ãrca registrada)

peup� SE 1'EMPO, DINHEIRO E Ä130RRECIMENTQS ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


