
DEMOCR.A"T1COI
A opinião- das populações I

nossas espelham-se co� mais I
clareza .

nos pequenos jornaes
do interior. Ahi se refracta, sem

deformações, com calida e sadia
ingenuidade, a propria alma do
nosso povo. Quem se dê ao tra-

[balho, sempre compensador, de Aler taes [ornaes, verá que obra nno
sil não éapenasfundamentalmen- .

te democratico como, se capa- Director: HONORATO TOMELlN
citarâ ainda de que a ambição
maior do nosso pCNO é viver
dentro da ordem e dentro da
paz. O que essa imprensa péde
sendo fiel, intérprete dos senti
mentos 'nacionaes é que nos'

sos homens de responsabilida
de ponham seu amor 20 Brasil
acima das páixões que agitam Na memorável assembléa
os que têm alma de caudilhos das forças politicas que de
ou áquelles à quem céga obse- fendem a democracia brasi
cação do mando. leira e que apoiam o nome
Sendo assim, a maioria des-

d S A d d Salles
sa imprensa cercou de applau- o nr . rman o e

sos as atitudes do Sr. Arman- Oliveira para candidato á
do de Salles Oliveira, quér por presidencia da Republics, o
ter dado, com seu gesto de re- Sr. Octavio Mangabeira, ten
nuncia,prova de amor ao 1 egime do a sua oração entrecortada
quer por se ter tomado um

ib t 1 d Iverdadeiro campeão da demo- por VI ran es sa vas e pa -

craeia e das Liberdades brasi- mas, submetteu á approva-
leiras. ção dos seus companheiros I
No norte, no centro e no sul de jornada cívica a seguinte

essa mesma imprensa acompa, indicação:nha com enthusiasmo e cari-
-!l.Com o alto objectivonho as palavras e os gestos do

candidato paulista á sucessão de que se realize uma poli-
presidencial. Ess� c�riosidacle tica verdadeiramente nacional,
da imprensa do mtefl<?r, mos- assegurada a lealdade ao re
tra a profund a populartdade do 'gime pela pratica effediva
Sr. Arm��do de Salles que, por I das instituições vigentes, ossua hrasilidade e .pelo se,u esm

d f drito democrático, conseguiu in- senadores e deputa os e e-

tegratse no espírito das no�·1 raes que acompaaham a can

sas populções. didatura do sr. Armando de

AGrade�lmeDfo Salles �1iveira. á success�ãl)D
O MV I d I\.r b presidencial, deliberaram pro-Do Sr., r. anoe a :'10 re . -

da Uni� M. D. director da Secretaria �over a org2n1.saçao �. .Dl·
do Tribunal Regional do Esta· ao Demccr;lt1�a. Bra;,llclfa,
do, recebemos o cartão que a-l formsda pelo COI1]uncto das
baixo transcrevemos: . • --- .........- .p.

cAos dignos f brilhantes con, R .

.

- ,

t rraneos,do Correio doPovo en omp�lt com o
vio a�raé;os � awadecimentos pe I governo mineiro I
los termos carmhosos com que
registraram minha n?meação. pa
ra dirigir a Secretana do Trlbu·
nal Regional do Estado.

MANOEL DA NOBREOA.

I

NãO'E' COBAIA
Nenhuma razão subsis te

para que se pense, mesmo

longinquarnante, em perturbar
o rythmo da vida brasileira.
É ainda nosso paiz um dos
mais felizes do universo.

Sí se lançar um olhar para
o resto do mundo, só temos a

N 892 pedir ao Senhor que os houm.
mens não pertubern o que a

Providencia nos deu em faro
-:- Redactor: CÉLIO VIEIRA tura e em tranquilidade. lmagi-

nar que, por ambição, se possa
roubar ao nosso povo seu so

cego e seu trabalho,é simples
mente crime inornlnavel- Ten
tar-se subtrahir á nossa gente
suas liberdades, transportando
para aqui regimes alheios á nos
sa índole, é rematada loucura.lClIlO);c::xc:t

I mos uma outra na mesma oro Bem hajam. pois, os homens
correntes que nesta Capital e assemblea de delegações das dem de ideas: decididos e patrioticos que, co-

o .. "9' referidas correntes» «Os deputedos federa.eaque mo o Sr. Armando de Salles '

nos Estados prestem u v c- •

sclidario com a candidatura Oäveira roaffírmam sua fé na
nham a prestar o seu concur-

.

Como completamente a es-
idenci �l d S A d dem@cracianossaf,dispostospresi encia O r. rman o

a contribuirpara melhoral-a ain-de Sales Oliveira, se destinam da mais, se tornam seu combati
a formar nas fileiras da Uni- vos apostolos luctando pela
ão Democrática Brasileira,re- estabilidade do regime e pelo
conhecem a conveniencia de seu constante aperfeiçoamento.
ser escolhido um lider que

Os que sonharam transíor
mar o paiz em cobaia, para talhes oriente na camara a ac-
zer experiencias sociologicas

ção parlamentar, em harrnoni- que seriam mortaes, si nosso
a com o pensamento politi- povo se prestasse ao ridiculo de
co dos orgãos dirigentes da taes provas, ficaram tão desen·
[referida União> xabidos como esses, mais vul

pinos, que imaginaram poderOrganizemo-nos para a lu- taes experiencias servir aos
ta, - victorioso o nosso can· seus tortuosos designios ...
didato como confiamos que felizmente todo o paiz aeor

serâ � organizemo-nos para dou e as forças democraticas
o governo que della ha de da nação se articulam, vivas e

combativas, sob a orientaçãoresultar, assim melhor garan- suprema do Sr. Armando de
tindo a execução do progra- Salles Oliveira.
ma do proprio candidato e Os perigos passaram, Ainda
das forças em que elles s.! a· uma ve,!- o b�m senso venceu,

. O Brasil continuarã a ser bra- .

pOJam. .

_ sileiro, cercado pelo amor e,Realmente, nao basta. pro- nelo trabalho de seus filhos
meter; é necessario estar no dentro da ordem sob um céu·
firme proposita de cumprir o de paz.
q'u.e se promeUe disp.ondo e - ==-----

organisando!os elementos pa< diz que o motivo determinante
ra que se possacumprir.sb as dessa providencia é o de que
sim estaremos à altura cO VO° seja preservada a ordem publi,
to que, em favor da nossa ca contra qualquer attentado,'
causa, vamos pedir â Nação. não. se pod�ndo porém attinar

Com o quê visa, de facto,o go-
verno federal, principalmente
porque se affirma que as troo
pas que constituem o Destaca
mento Daltro permanecerão na
fronteira até depois de proces·
sadas as eleições pres.idenciaes.
A impressão.predominante é

a de que pensa o Cattele que
com o general Flôres da Cu·
nha encurraiado dentro de seu
Estado, será mais facil li des·
articulação da politica federal,
de modo que vença a- candida
tura das chamadas ,.forças ma·

ioritarias" .

-:- s. CATHARINAXVII - ..iARAGUÁ -: .. Sabbado, 17 de Julho de 1937

Rua Plresidente Epitacio Pessôa

o eminente �rasileiro e yaloroso �emocrata

Acaba de romper com o Go··
vemo do F-�tado de Minas, o
Sr. ,Dr. Washingtonjferreira Pi
res, ex·Ministro da Educão e Sau,
dePublica.

.

O Dr" Washington Pires, que
O IntegraliEmo perde terreno acaba de ingressar na União De

e adeptos dia por dia. mocratica Brasileira, é um dos
Em JoinviUe acaba de adherir politicas demais evidencia emMi·

a Democracia o Sr. Frederico nas, onde fampem é cathedrati·
O. Schwartz, um dos fervorosos co das faculdades de Medicina
«lutadores'" do �igmal·d�er.de e lei DEiretitod, da Universidade daque· Dr. Octavio Mangabeiraque possue um loma larl(� que e s a o,. .

'. .

fez muitas campanhas peloS!gma Com malS �sta adhe.são, P?' SO aquella candidatura e su, ta propaganda o que vale di-Assim temoso retrocesso mathe

IdBr
se ha avalIar a pun]ança aa

\
.

, '.' -. h
'

matico: em vez de mais um te União DEmocratica BtasiIeira,no bordmada as
.

dirednzes op- zer, para a hypo! esc €Ie se�
mos menos um. grande Estado Central. porhmamente aprovadéls em a mesma approvada. 5uggen

MENOS UM•••

QUERENDO FORÇAR
a canciidaturaJ: Amarico

S. Paulo. -cOCorreio de S.
Paulo' tratanilo da movimen'
tação de forças no sul do paiz,
diz que as tropas federaes a·

campaqas na fronteira de San
ta Catbarina com o Rio Grande
do Sul, já aUingem· a 25 mil
homens, que perfeitamente
municiados, dispondo de me
tr alhadoras e canhões é como
se esHvessemos em pé de guer
ra, Terminandoessa informação

o discurso do Sr. Dr. Candido Motta Filho
'Sr. President�, todos aquelle.s que Pronunciado na Assemblea Législativa do Estado de São Paulo, em 13 de Junho p. passado posé Americo até hoje não poude rea·conhecem, meditam e se apaIxonam

. Iizar o seu sonho. Um dia, como sa·pelos problemas politicos do B 'asil, tal e os calldidatos g,t]gavam a cadeira conscientes do momento, conscientes fianças por toda a parte, Armando de Hum. Por que é, sr. Presidente, com bemos, deixou o Ministerio levando&abem q'tle as successõ.es presidenciaes da presidencIa, carregados de compro· de que o Brasil não pode ficar numa SaUes O!iveira traçou um plano de lar· esse conhecimento das cousas, com .consigo tlm drama intimo, profundo eabalavamprofund:;mentea normalidad� missos. encruzilhada, acuado pela incredulidade ga envergadura, destinado a restaurar essa concepção activa da vida e das comovedor. Via o Brasil empobrecido;da vida nacional. Elias não só a reani=- O civilisrr.o foi um programma, mas e peio pessimismo. Após, tantas e tan· as forças creador"3 de São Paulo, possibilidades humanas, desse confran· inconformado, enganado ...mavam mas provocavan. ambições esse programma significava apenas um tas vÍolencii:ls; tantos e tantos sHcrifl· No. carppo tributado, em face dac to entre, os excessos que os quadros O intellectual generalizou, por indo·desmedidas e attitudes que ameaçavHm protesto contra a deturp�çâo do regime. cios, em face de um mando ensande· deÍÍculaades constitucionaes, e em face da civilização apresentam que o ho· les, quadros que viu e descreveu. Oem cheio tranquilliliade civil. Por ventura o Marechal Hermes re· cido pelo adio sonial, o Brasíl precisa das deficuldades financeiras, agiu com mem pode realizar uma demotr8cia Brasil esteril e requeimado, entregueRenascida essa preocupação, agora, preôentava, de
.

facto, o militarismo? decidir·se ou continuará fechando o com uma desconfiança ab'Soluta na ca· social. tragicamente aos bicos dos corvos fa-ao aproximar se o termo do primeiro Concorrendo a um pleito dentro das cyclo dos entrechoques revolucionarios pacidade de collaboração pelo bem Armando de SaBes Oliveira,é, emfim, mintos. foram, por isso buscal·o emgoverno constitucional, apos o m�vi· \ linhas con5tit�cio�a�s, esse militar era, ou recomeçará, aguçando o espirito de commum do povo paulista. No campo esse mQdo de conceber e construir o sua casa. entre seus livros. E o en.mento de 30, era natural que o antigo na verdade, tao CIVil .quanto o seu an· rebeldia. cultural. abrindo esçola3, animando ins· Brasil. Nã) expressa a oriententação contraram como de facto e, em suaquadro surgisse até com tintas mais tagonista. E o seu governo, com suas Armando de SaBes OIiveiro definiu- tituições e creando como 'apoio régio regional de um Eatado, mas a orien· inteireza de animo, G incorruptível rooviolentas, lembrando aquellas que tingi· virtudes e seus erros, foi um governo se numa phrase: 'para que o· Brasil para. a intelligencia a Universidade de tação nacional dentro de um determi· bespierreano .

ram a s'.tuação no final dnlml.'tico do rigorosamente civil. O civilismo, por· continue •. Não conheço nada mais fiel São Paulo. No campo social, remode· nado ponto de vista. O Brasil progre· 1 émos a impressão, sm. PresidenteQvemo do Marechal Deodoro. tanto; era Ruy.ßarbosa, o intrepido ba· á personalidade do eminente homem lando o Departamento Estadual do dindo, avançando sem pulos, numa I de que a revolucão reergueu par�g
Porém, muito embora se movimen- talhador das lib�rdades publici!s, o ge· publico do que essa phrase. Em todas Trabalh,o e �reand6 o Depa.rtame�t? verdadeira marcha as.cencional, segura José Americo a sua chama'" votiva. Portem os partidos e grupos politicos, te· nio da Constituição de 91, o vencedor as actividades de sua vida de homem de Assl.,�encla Social. Na ':Id� mUnI!=l' e conquistadora. Partll1do do que existe certo que essa revolução não. visa res·mos a impres.ão de que, apôs duros de Haya·Ruy era tudo. A sua figul'fl d'!cidido, quer na actividade.' politica, paI, fa�tl.Itanrl.o a restauraça� .íl�ancelra tra�sfor.mando � melhorando o. que I tRbelecer o Brasil, dentro de sua iogi.ventos tempestuoso!), o ambiente se extraordinaria empolgava os espíritos quer na actividade administrativa, quer e a.d�mlstrattva dos mum�Ij:llo�. Na eXIste. A terra vivendo pel? trabalho 1 ca, mas para tirai o de suas tradicçõesdesanuviou. e traçou então aquella formidavd e na actividade inteliectual, encontramos acttvlda�e. pro�u:tora, raclOI!�hzan�o do home.n! o home� aperfelçoando.se I e �ollocal o _

com ou�ra. physiono.miaA luda, por isso mesmo, va,e tomar imperecivel. �ornada. Mas, passada a sempre e,ssa preocupação os s�rvlços eXis,entes, accuamdo as pelo espmto de solldanedade, as elas· ate agora nao conheCida. .

as eeto differente e os homens, com refrega, Ve!I!lcamos que _Ruy rel?res,n' Engenhéiro e· jornalista, h'omem de i!1sufficie�cias do trabat.ho _ agric?la e ses e� c?lIabor�ção pela confiança I E' �esse modo,. sr. Pr�sidente, JoséPt ' saberão conter seus impetos tava a ÍI adiCIOna! asplraçao naCional e acção e homem de íntellige_ncia, elle a dos melos de commuulcaçao, amman- numa Justiça social.
I Amenco de Almetda. se:ra o interpreteâ��ea�i�dos, c{)lloc�ndo o debate J?-o não era uma bl.ndejra ideologica di· tem se mostrado não só um optimista do as culturas essenciacs e a dtrícul· Tudo isso para que o Brasil conti· dos fracassados e insubmissos de to.

• lano superior dos interesses da Patn�, vergen!e das .asplTaçoes communs ..• como tambem um conhecedor dosmul- .tura, � algodão, o fumo, a industria nue, i�to é, para q.le o Norte revele dos os inadHptados e soHredo�es. ErnP
o intuito de edificar. O scenano Os dOIS candldat<?s que actualmente �e tiplos valores do material brasileiro. pastonl.. suas nquezas, para que o Centro prQ- suas mãos puras e inexoraveis senãoC�Wtico da actualidade· não se presta apresentam, convlc�s ta,mb.m das �Ir· Em tudo vê operosidade e construcção. Agindo para que o B�as�1 continue, .grida sempre; para que o Sul sempre acolhidas as queixas daquelles quePara desanimos. Sentimos que o Bra· tu�es da democracia, asslgnalam, pore� Votar, para elle, significa. agir. Go· Armando de SaUes Ohvelta, com ef- progrida! Iluardam em seu inconsciente um com.P'l .

com força intensamante e que deiS modos oppostos de ver o Brastl, vernar significa agir. Mas, tlgir, naquel· feito, define, um;! situação� Representa José Americo de Almeida é, para plexo de' inferioridade. 'SI �IV� da esc�lh� de sua ;I,toridade dois, modos diversos de orientar o Ie calido e maravUhoso sentido latino, parat nos, IIquellas aspirações tecidas nós, um outro modo de ver o Brasil, Vae o consagrado homem de letras�:pr�m�, vae fugir .á.s. conseqV1encias BraSIL
_ . . que elle viu, um dia n-a loba romana dentro da logica das tradições naci?- um modo 9u.e é tambe� profullda· traçar uma Republica fechada,. DArados movimentos artIficIosos e super· _ Am�os �ao fructos de Invulgar sItua- no aito do capitolio. E assim o é por· naes - o progresso como decorrenclfl. mente brastlelrQ, talvez ote profunda- que a impureza dos negocias não a :.ficiaes. E assignalamos, sem esforçQ, ç�o_ hIstonca ..Na hora em q?� as a,?, que o progresso politico não dá saltos de .experiencias accumuladas, as cön- mente continental. Para o �andidato corrompa. Fechando·a porém vae aoesse aspecto, desde' já, ao tomarmos blçoes se �!lIcldavam e amblçoes fna- mas caminha por pequenos passos, quistas .por novos caminhos, como de· iIlustre da convenção de 25 de Maio, mesmo tempo, vasculhal-a, de�rub;ndoconhecimento dos dois candidatos que mente c�lt!�adas, preparavam.um as· Quasi imperceptiveis, que se integram correnCla do conhecimento preciso, o Brasil não pode continuar porque velhos alicerces para limpal·os de ele.effeetivamente, representam, duas atti· s.alto defimtIvo � S_egíl:O reagiu. com afinal nas grandes transformações. Na exacto das c?usas �. �as. rea!idad�s. está errado. No .fund? de. sua alma mfntos qife não os dignifiquem .. Nostudes nacionat.s. Ell�.. mostram um firmeza. o proprIo tnstmcto de Vida d!,- interventoria. do Estado, numa hora Rtpresenta amda a mlclaÍlva dmamlca mora um revoluclon-uno digno de de· seus homoros· estarão assim as res.ovo canitulo da historia republicana, Republlcll, apresent�ndo.os como eml' justificada de exaltação popular, numa do h?mem mod.erno, ela�o e objectivo, blate�ar ao lad? de Saint J�st. Para ��nsabilidad,es de ?ma .concepção po�n

ripto
V'
num estylo diverso, porque nentes pontos de vista para revelar a hora de ameaças tremendas de realiza· drashco e emohvo,audacloso e ponde- elle e necessano que o BraSil recome· lttlca que nunca. fOI reaHsada. E (> Bra-��� são

.

mais cimdià�tos elaborados naç�o� . _

. zões e vinganças, o seu caminho foi o . radI? ao mesmo tempo: E' elle! .

sem ce. A .Colonia errou. Errou o primeiro �í1 sUPl?ortará ��a nova embalagem·ta maTicia achiavehca dos fazedo· EIS como a sltua�ao nos preocupa de reincorporar São Paulo no rytmo duvr,da, o homem do hHoral, ViaJado, ImperIo. Errou Pedro II. A velha Re· Ideologlca, fortificada péla solidarieda.pe
d' ret's no momento. E assim nos preocupa federativo. Desassombradamente eHec- que conhece o conforto e as virtudes publica apodreceu accumula<\a de erros de de todas as insatisfaçõesre� Republi��,' até agora, não propor· P?rqlte o momento é de definições. tuou essa obra de reconciliação nacio· do c?nforto, que conhece o trabalho e 'e a Republica_nova não tem feito on- C.om J?sé Americo de Aimeida hacion(\u meios para que o p�oblem.a. SI�an;t uns. o sr. Armando de

•

Salles nal; - São Paulo dp.ntro da federa- as VIrtudes do traBalho. E' o homem tra cousa senao errar. Tudo errado, vera Jusüça meticulosamente distdbuipresidencial, fosse uma expressa0, mal.s qltvetra; slg�m outros o sr. Jose Ame· ção para que o Brasil continue! que pode �valiar, para fins. eminente- sr. Presidente! �' ]?reciso recomeçar da a ra��es e. dentro desse criterio·ou menos exacta, dos ·grande� e dl'l riCO de AlmeIda, porque elles �radI!' E, depois, em sua febril actividade mente reahza�ore'�s, dos effeItos da �o- ,rompendo a� sol�dart�dades cultu.raes In. admInistração publica terá que ca:redores interesses do paiz. HaVia sem- zem,. nu.m� �a:; raras vezes da hls�o!!a administrativa, no momento em que breza e da misena, das consequenclas 'e moraes ate hOle eXistentes. mmhar. Por isso mesmo é necessariopre uma luch!. personalista e sentimen' das tnstltUlçoes, correntes. de oplmao havia ruinas por toda a parte, descon· do abandono das classes que traba-, ;:; Um des espirítos de escól do paiz, � (Cont. na 4a_. p,!-gina,J_
::_;, ...�l'�'��":�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 17 de Julho de 1937
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tndo seus autores reclama- teresse do transito ou a

con-l
ma impedirem ou dificultarem De ordem do sne, Coletor, Ir

,

Redactor -Se�etario:
rão a Junta. de Revisão. servação das est�adas. R?b qualquer pl'etext?, o trau .taço publico que no presente DR. nlnGO O. F. DE VASCONCELLOS
Art. 74 - Não serão alís- § 2. - Respettam.se nas luto em estradas publíeas mn mez de Julno, arrecaua-se "

tados: - a - OB cidadãos in- roçadas unícameate 88 8.1'VO niclpaís, nesta Repartição, o imposto Assignaturas :

eorporados no Exercito ätívo, res trutíterae, uma. 'vez cultí- Art. 7
std

Para todos 0tS e�ei, acíma, pefereníe BO 2 semes- ANNUAL . . , . 10$000
á Mazinha de Guerra, â poli- vada em forma e não preju. tos consí eram .. G1?! e8 renas tre do corrente ano. SEMESTR.E • . • 5$000

10. C. R. - Alistamento aia MilitaI' e Corpo de Bom- dícsr a projeção do sol nas publicas munícípats. todas 8· Os que não satíslízerem -x--

Militar beíros da Capital federal,-b- estradas. quelas que por :mais de ano suas prestações no preso Redacção e oHicin&s:
- aqueles que pertencerem aß § 3. -- As cercas vivas se- estejam f:anqueadas ao tran marcado, poderão pagal as Rua Pres, Epitaeio Pessee

edital de Convocaçao pala o
torças pollclaea dos Estados rão podadas em uma altura sito publico, sem reserva Ie. I:IOS IDI?ZeS de Agosto com a

Alistamento organizados nos termos do ar. msxlma de (1,50 mts.) um me- gaí de direito, bem como to- multa de 5'{. e em setembro
tígo t7 da leí N.3.216a de 3 de tro G cíncoenta centímetros, das aquelas que tenham de cem 10·T.

'

Leopoldo Augusto Ger��t, [anelro de 1.917; c-os reservís- nas epoc8.€ determtnadas nea- dois a roais moradores e cuja A cobrança executiva será
Presidente da Junt de A IB·

tas da ta., za., aa. 'categoria, te artiga.� construção est.eja terminada iniciada no mez de outubro.
tamento Militar. desde que apresentem peran- § 4. - Os detritos e uege- e entregue a Prefeitura. com a multa. de lO·I.
FAZ saber a08 que o pre. te a junta a respectiva eader- taes da tímneza serão lança, Art. 8 ,- Os Intratores da Coletaria Estado8J de Jara-

sente edítsl lerem ou dele co- neta ou certidão do altstarnen dos no mesmo dla para den- presente Leí ficam sujeítor á guá, 1. de Julho de 1Q37.
nhecímenío tiverem que nes- to (§.1.- do art,50),- tro dos terrenos numa distao- multa de dez mil reís, deplí
ta ata toram Instalados os tra Nos domingos serãs afixados eía nunca inferior a (2 mtrs.) cada em cada reíncídeucíe,
balhos desta [unta a, portanto na porta principal da edtííeí- ::lois metros, alem da indenização de que
eonvoce todos (IS Jovens que. o em qU'3 funciona esta,as re- Ar t. 2. - A metragem fíxa trata o artigo 5.
DO �orrellte ano, compl.etam lações des alistados durante será de (600 mets.) seiscentos §-l.;Por cada íntrs cäo se

ou Já c�mpletaram de.zOlto a-los sete dias anteriores." metros por lote, sendo que rá Iaveado um àuto de multá

P' d D B
.

D
i

n08 de ídade (e os malOl'e� d� A janta funcionará todos os a Preieitur�� SUbV9U '3konará que eíroustancíarã a ínlraçãe

O 8 �a a-O para ar BII'O8.,,7 �anofil quer'endo) e domíeí días uteís no edíücío da Pre- por metro-- de exced;.mté com aU.to eSße que ,:ei"á assinado ',.'

liados nes.t: Municipio! ti �i. feHura Municipal, das 9 as 12 vinte reis, quando de um lado pelo o1mtu�ntf',. I.HHHil t6@t�mu ,li '. � ,',
.

rem se alulLar até fi dIa trm- e das 13,30ás 17 horas, encer- e quarenta reis quando de nhao e o mfrator, se qUlZrf-
ta de outubro. do corrente a- 'fsnuo Bens trabalhos no dia ambos os lados da estrada. §-2.· O mesmo (J,utuantf' m-
DO, e bem aSS1ID a tod08l!que 30deOutubro docorrente fInO.: Art. 3 - Na� estl'ad.:J.ß par, timlu'á o infrator li -N!coHle!'

kIje� q-u� tenudeO"'a�8o��tQ�J'aOmu,;mll- E para conhecimento de to· ticulares e onde haj! CGtlntra- � i"'rl(H}�tt8ndcy:1. tia,. mu�ti:'. d.€un 112 g. Beijaa8,. tunaa q ". "'''' � ..

' IDS - doa mandei lavrar o presente to, entre .cedentes lte erre- d'O (;� OI () la8 BCS co!reH fi

crlptüs noa r�glstros cmllItares edItal e afixal.o na porta do nos e ocupantes, as obriga- nicipae9, ':11. apresentar defe·'
como detel'mlpa? regula�ent:) edificio dI!. Prefeitura Munici- çõeg serão reguladas pores- za ao PrefeIto.

. .

�sra execuçao ao sorteIO Dll- paI e publicaua na imprensa, S6S contratas. §-3.-Confirmada a unpOSl-
11 ar. por mim feito e 8ssiotJ,do e Art. 4. -.- E' expressamente ção da muIta, havilH'á recurso

.

Convoco tambem a todos G ruhricado pelo presr.dento. proibiui:o ti puxada. d� madf.'i d�s.se àto para a Ciim�l"a Mu-
intereça.doB a tlj)resentarAescla Eu, V�nancio da Silva POTtO ras ou outros ma.teriais pelas nIcrpal. medill,nte�JépOI;Ito pre· �rxl;;;IÃ)";;IXI;;-;;�XílXl�!S!A.ir.;,;Qrx1tÃ:UXIIÃ]rXmtl!XJDillfJliliJrecimeuto ou .r�cl.am8.ç�es, a ßecfetßrio, o escrßvL- estrapas, S,6ID licença do Fis vio da impürtallcB. �!X.I!XlOO�!X100I:XlOOIXJ� ....�OOa:tDaa:.JI.'XlOOcel�t�

liAl
.
bem �e seus ?l�eltos,aflD:� de Jaragua, 1. de julho de 1937 cal administrativo, re�porr-I A,rt:9,-RevogBffi s� as cUs- 00 �

que aJ�nta possa bem Orle,I]' Leopoldo A. Gerent dendo em qualquer caso o pO�3H;Oe8 em o(mtrarto. [§j D r G e r\ r (l R i c h t e r !ti
t,ada fH�ar d� v�rdade e Oal"ln- Presidente autorizadtJ pelos damrW8

quel,
Registre-se PUbli.que'S8 .e IE

'. v;:s. [II
��ma�me8 p",€CISaS para esc!a _

causar.' r Cunj:,.n·a-ge�, MEDICO f2I
r�"'!3r O Ju,zo da JuntadeRc-

nt
-

d'" '/ci ;, PreieitlU"& Munimil de Jara- �
ca

visao que tem de apurar es Al , <) - 56 t.n.�rö o pr�, .

d'�",; '937 � r.x!

te alistamen!o. I Lei N. 62 80 legal, ou da intim�ção que gutti 24 e, Junuo v.e.l .

Iif Consultas no Hospital São José . Jaraguá 111.
Esta junta, para0 devido co· lhe fo.r fei�8f não 8atlsfa�er o Leopoldo A. Gerent, 118. Das 9 ás 12 e das 3 ás 5 horas. III

Dhecimento dos inte!'essadoe,- to de 0. r����â����ag��f!e:� pro��wt�rlO q�alqu�: �xIgl'e�- Prefeito Municipal.

II
r:1ti iiitranscreve o seguinte artigoda ''I '., .' •

,

eia .lselh, sß!a o

servlC.
o ie�-. Ne[)ta Secretaria da Prefei- � CIRUROiA - PARTOS· DOENÇAS de SENHORAS iÃI

ei do 8ortel'o' E.,tBtll��lca MU!llClpal. to pela Prefeltera' que depOIS
.

u _.

1 t J !9J N REAS !XI
.

. '.'. tara l'ÍlnmCliHI (18 • llr8gua, fX\ MOLESTIAS INTERNAS ;E VE E .

• fÃ]
"Al't.50-ToQO brasíl>3iroß e O Cid'ldão Leopotdo Augus-

de m8d�r�dver atO rmportauclli foi registrada e publicada a 00
I

DO

obrigado á se alistar dentro
-, .,

I como LVI 8. ac lva promove, .

t L'
.

te e qua
1::;t;J t. cl I h rfJ

d d' ,!'
' to Gereut, Prefeito Mtwicipal r' ime(liatP,ffi""'!1te � cobrarlça prellen e el, aos vm

.

- 00 AHendt Cllama os a qua quer ora
IÃIos �z. pIlmelf03 mezes do de Jaraguá no uso de suas .

a

d'
.

I
•. "' -

tro dias do mez do illli nove· IJJ
.

. �
,no CIVIl em que completar-. t'b - '. JU lela.

.

n' •• � centoß trinta e sete. ra:;&'![AlIAíIÃlOOIÃ1!'Ã1lÃ!oor.;olXl�y.'.']mIÃlIÃ]C'I::IIAlIAl!7;1I'XI[X!I!Ã1r2
dezoito annos deidade podell

a rI uaço8s, Art. 6. - rlcsm SUJeitoB as '. S
�'\,"I.3::!Mt:t:t�OOOOt:::!!l!XlO:·.:IlXJnl.Xu::�:ax.uJs!:n::I�JI!!at:rJOOt'!l!:ltxuxn..

do tamdem f"zel'o des'de a 1'- Faflo ",o·b�r'" too'r·s OS peut'.1idade;ti desta lei, todos Rmato ans.
,_. y """" '" '" , v

n •

M
., 1 am.�.! 44iQ�illij@ _ri

. dada de 17 annos de idade: habitantes destes Municipio áqueles qU.(i de qualquer for� .,eol'f3tarw UIumpßl.

Para 8e alistar participa por- ql!O a Camara Municipal de
'

_�

escrito ou verbalmente a jun. Jaraguá decretou e eu 8/},nsi
ta de alistamentomilitar do mu ano 11 seguinte
Dicipi�, �m que reside on de ' t L- E 1':
qualquer' out,ra Circunscrição ART. 1.- Ficam concedich
«) seu nome, UIiação, profis. um augmento de Rs: 50$000-

• .'

'

•

são, .pesieencla
.

e'a dáta (h- Cin.�o�nt� m.il reis- mensais,

If� T 1 nt.-uraJ� la, .�...a.t.ha.tp:l,,e. ns e, .Il�J1aSClmento. . no orasnado do Agente 'de '

:,.
.

;;",;� ,
.
"','

" p, .

__

' �
§.·l��A junta éj obrigada a. Estatistica, deste Munlcipio,

-

,�- - -

,-'

rffilll
entreç;ar directamente ou re,- França Vosgerau.· de ANGE LO BENETTA· .

matter pelo correio dentro de ART. 2. Essa, despeza corr-I .

.,

-. , .,' ;.'.

dez. �iRS, a todo aquelle. que erà pela verba. Eventual e sob Lava e tmge ternos de casenma e lmho I brms, etc.,
assllll, pr?cederJ tim certific&. verba :Despezas D�O ,prev.is< �IWl ves�iclos d.e lã e seda. Lavagl"m de capas de bonach�"
do de .alIstamento.- '\ tas; rmm

b d<' t§ 2. - Ocertificado só se- . ART. 3.- Revogam- se as
I:MW

.

ga ar me e c:., '

ra concedido aos cidadões que disposições em. contraI'io. Tinge e reforma'chapeos �
exp_ontan�aIqet8, se dirigirem Registre- se, Publiqué- se e

'

as Juntas, c�bendo.lhe�, (lt1I1- Cumpra- se.
.' '", .

" JARAOUA' DO C:UL P 01" I'd" 'n Uot i B !lS,'1tro de dez dIas apreseiltà'r as Prefitur�{Mnnicip'al 'de
.

'

'.
J

, ,

v -., reulo Iga fi ílull e fli I

,reclamaQõ�,,:�"qu�g8� rjulga- Jaragu�).. 22 d�, Junho..�? '193.Z
I !�§�����rem com .d.lreIto._

_, LeopoT�Q A. 'l;e!em: . III ���irêS�O cer�,1.I,ç�Uo, po'r.éw; nso .., . Preleltà .MU;u,clpal.. ,'.
. ,

.
..' !l:::;.lI,;.;;::::Ii.;::::::;r;I!#'(

ser�f concedIdo .

em prevfa' Nestà Secretàl'la tIa; Prefei.-, "1.'Ox::::.oCt:c"o:lOfbx::::::.1c:»Ó,,�6�:ClH:;::!la::::n:::l!co::::::d::;noril
verllCa��a nQs lIvros .doRe- turs. Municipg_l de.,r]ar,aguà, foi a

FAtJ·5TO BR'A'SIL. oglst�o UlV�1 �u 8 vIsta' da registl'ada e publiêa a preSEm J DR. OCEl!'tIdãr� '- ae Idade e outros te Lei, -a08 vinte e dols. ,diii.ß 1'1 . -

MED1CO Od.ocum�ntos 'lua) .comp!"ovem ,do mes, Ue Junh.o dí'.1. ,!.Jlil no- \l, O·alegaçoeiJ de r:eSIdenClBl. v�centoli trinta e ae.te. . ,O Director do Hospital uFRAUE.NHILF' :"de- H8nsa. '

'j§ 3., - :0 ,mesmo certifica, I

Renato Sam Q, ,l_ . O
Cad? de alI� Rl:!lento aerà con· S t· M

.. l l\ pá consu!tas em J?-l'agu�, ás 3as., ,5as. e ö�b,).adog. Q �

ceb�do. �o lndl�iduQ que po!',
ecre afIO qmc]pti!. O" ConsultoflO e resldeuma Rua. Aboü1J B�ptlst!l., em

Q i '

mO�lvo Julgado Justificadq) pe- O·'
frente ao Sr. Ne�1tor. Luz. 1'í f

la Junta. d I' , , .

\lIt
,.ea�moo��se Le·IW.�� ���������������������_�������������������I��������e,!b.a al1stado até aosi9 anos. l� UU _

-
,

,;;§.·4-Todo aqueHe que até Regula a roçadaa pre�e.nte data nãO' estiver a; de testadas e da atI-
iisiado,: poáerá fasel o,' .desde tras providencias.
que seJa mator de, vinte eum " '" . ,

a.noos tl .crenos de 44 Bnnos de � O CIdadão L�opolqo Augus
'dade. tö Gel'ent, PréfeiUr Muntcipal

Art.6?·��-?�O aliBta�ento pes
de :Ja�a�u�, no uso de_ suas

-80al psmerá sei' feito sem o
utrlbmçoes, .

compareCImento pessoal, na .
Faço saber a tod�� �B ha

forma do artigo 50 ou ainda bltantes deste .�UnIClPlO pue

por meio de uma comunica a C,amara !\iuUlclpal. de, ,Jara· ,

çlo escrita: gua �ecretou � eu '8an�ioDo a'
•

a-do proprio alistado' segumte ,

·0·
';

Banco de" Deposites,. Emprestimos e Descontas, com séde em

b-:-,IHOgo deste com dua� tes . LEI; '... Blumenau e 'iliaes. nas praças de Jaraguá e Haml')1onia,
temunhas' ,

' Art. 1........ Os proprletarlOs ••• _

d�P?r 'tr�B cidadãos' quues- '���;:i��te:B�:ilá:�r����i��: p. Recursos
"

proprios , �,. .' Rs., 1.600:000$000
,q.':ler, ':" . � . .municipaes, \ ficam obrigados "'O·• 'Depositas,! e sal.,d,os' em CI cor-·rentes ! ,,: , .•1 t .'0'oo·.ooo�ooo·-�-.por qualquer militar úu a p.rscederem as reçadas das .

_ ."
reservista de qualquer cate- testadas' 'dessas vias na dia, :'é,. \". \. 'AGCEITA €OBRANÇAS 'MEDIAN,-'FE COMMISSÕES M0DICÂ�Ç .•

-goria, convindo,' sempre que 'tRocia �inimli de dois (2)me- OPOssível, apresentar a certi- tros; a conservar desmatados •
•
•

.
Abona. juros ás feguintes taxa�:dão de idade, (iS slguaes C8- quinze (15) metros em ambos .,,: E

.

f di 12
-

l'acterísHeos, o estado civil, os lados, não s:1}ndo permiti�a �
m depOSito a pmzo IXO e . mezes, com aVIso previo' de 2 rnezes para rdiráâas

'"

a profissão, a condição de capoeira eill altura superior '''O·. Ern deposito a prazo frxo de 3 mezes, com aviso prévio .de 2' mezes para retiradas ... �

saber ou não ler e escrever, f.:. um metro e cincoenta cen-', .J'
" ,

do cidad40 á alistar. timetros (1,50 mts),. bem co- :.:' Ern depositos populares limitados" (�té ,o limite' rÍ1é1?Cimo de ,Rs. 10:000$000)
Em qualquer destes caBOS mo a limpar e c�rph' as va- O Em conta corrente á disposição , .

88 firmas dos aignatarios de- letas,,� drevGs, sargetas" corre- ••". ,

E:���:.::c�no�ec���i�f.�r �� f'�f::��:::it�g!����··::' � . Os J.Uros serão panos Oll capitalizaDOs semostralmenteA correFlpondencia de que tigB :supra, lerá feita duns O '".' Ô' "
','

, •
'I
V

-�rata este paragrafo tern vezes ,ao ano, nos me-zes de •
•
•

'!I' I
' I�.

,

tranq.uia postal, caso as 00- Maio ê Dezem.ro, ou mait! �.·O·.·O·.·o.·i·A· ·A·!·A·!·�·!·A·!·O·!·', :::;1;:••
municações Dão deern resul· vezes se !lssim o exigir o in. u.. .. .. . ..V.��I.V.I.V.I.V.I. .1.

:J ':'��'�"> ��., �-:·_,;tX,�:,.� ,-,;', .

''J.,

.._I;:�\; j,-:'��;:��';_t\::"'·� -,":.,

Euital
]ARAOuA DO SUL

Santa Catharina
-x-x-

o Escrivão:

A redacção não se responsabi
Iiza pelos conceitos emittidos

em artigos assignados.
Originaes embora não publica

dos não serão devolvidos.Heteodoro Borges
.,,..� ....

Flor 3$000
no

Casa João D(,uórawa

E' a pernada ideal!
Cura TODAS AS

FERIDAS, tanto hu-,
IÍla:nr;s corno Je tmi
maig.
NUNCA EXISTIU

IGUAL! n
. '.

'A farm8cia Clí'uZ,'
de Avaré, (S. Paulo),
cureu com a '�MINAN-.'

"rORA" ulceras o que�
� . .

'

nem o 914 consegu�u
curar! '},.

DOá. O;lfolina :Palhsr�)I;\, de .ToinviHe, curou, c:or;n', ,.

UMA sO LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
,

Tem havid;j centeU3.b de curas semelhante�!!!
"

Adotada em muitOiJ b.cspilaes, essas de saude'
,

e 0linic8ß particulares. :'"

AVISO IMPORTANTE: A verdadeirá "P0MADA
MINANCORA" nunca existiu e. não ser em !Suas .laU•.

nha� originais cop.! o emblemfi sÍmb.olico. IJciP;na. Re-li'
, cl,I:sem 'imitações! Exijam li verdad'eira MINANQORA

, ,

em �;ua latinha origiadl!
REPAR::M BEM. AQ COMPRAR!

E' um prod:uto deli! Labofatürios 'tIMINANCOBA'
.

.

.

de JOINVII,.LE. ".
- .

j- t '-

'.

'I

,
'

, ..

., II

, J ,ri
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WEN O E.PU NKT
der brasilianischen Wirtschaftspolitik.o I n land.

r.
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o XVII Jahrgang O
O IJ O
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•

"OrrelO -ovo
Jaraguá do Sul Sonnabend, den 17. Juli 1937

Die Spaltung In

Austrittes
der
von
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Lokales. 5 d � t' t o DISCURSO SOCllIES
. Versetzung. Unser Staats- Dl � aua Iman D F E B R E S do oir., ��o�n��d�.��!�r NiS<f!;v'.i���J;. ArnO Hoes-
anwalt Herr Dr. José Candiago NAS PASSAGENS PARA S. começar de novo. � A Ba- chl, juiz de direitó e de sua
wurde als Richter nach Tubarão

PAÚLO hia tem seu progresso ? O Oea- exma. esposa, fo� enriquecido
versetzt. O Dr. Diogü Octavio F. de (Sezões, Mo·laria,. Inpaludismos, Mdleitas, rá tem sua cultura? São Paulo com o nascimento de sua prí-
Unterstuetzung. Der Go' Vasconcellos, Veterinario do Tremedeira) tem sua economia'? Minas tem mêgenito que ua pia �ati�mal

vernador, Herr Dr. Nereu �Jl' S. I. P. O. A. nésta Villa, rece- sua íllustração '? Tudo isso po recebeu o nome d�. J:lelt.o.. .

mos, �ewillig-te �em Landwlr.t. beu do Sr. Dr. Inspectai' ehe Curam-se rapidamente com rém está errado, E' neoessàrio' ..". Foi fambem enriquecIdo o

schafthchen Verel� «Tores I� fe do mesmo Serviço em Cu- começar de novo... Haverã lar po Sr. E�thymo Leopoldo
do Norte», eine ,em!!laltge Bei- rityba, uma circular 'que trans- "CAPS'ULAS ANTISEZQNICAS um Brasil differente,talvez sem e de seu -exma, esposa com o

)lilfe' von 500$000 z.ur Deckung creve o telegrama abaixo, do conforto e sem consciencia dc nascimento de um galante me-
. der Spesen fuer d!� Befoerde- Sr. Dr, Landulpho Alves, Di- MINANCORA" progresso; talvez sem esse amor nino.

.

rung von 2 Rasset�eren nach. rec!or Geral do Departamento
.

'
. ás conquistas da civili?:f1Ção, mas ..Correio do Povoe apresenta

der Viehausstellung 10 S. Paulo, Nacional da Produ ção Animal. Em todas as boas Far�adas um Brasil Teal e prirnjflvo como parabéns.
Die Tiere sind. heute verladen cRie; 25508 -73 ':"_io -18h50 ,. I aquella terra barbara descripta ANNIVfRSARiOS:

.

'Wo en. . ,.� Off.- Inspectoria Productos .E' um produto dos LABORATORlOS cMINANCORA.. PO( Euclides da, Cunha. Pasou no dia 12 do eorrente

Gelbfieberkommission. Origem Animál -Rua Barão de Joinville __,. S. Catarina.' I Reconhecemos, sr, Presidente a data natàlieia do Bnr..Wal·

:Die hiesig:! Gelbfieberkommis- Rio Branco 157 =-Ourityba que o iIlustre candidato 'das demar luz, Tabelião de .Han� .

síon veroeffentlichte eine inter' --:-n. 570 -, Ministro Viä.ção chamadas torças mejoritarias, - Dia 13 anniversarlOu-se �

ressanfe Statístick ueber den autorizou Emprezas Transpottes não é uma expressão local, ven- Q sr. Roberto Mall:quardt, den

Stadtplatz. Darnach befinden officiaes e não officializada:s a do o Brasil pelo largo da Ma- -lista nesta praça.

sich hier 564 Haeuser, .davon çonceder, durante periodo , de triz. Elle expressa um doe. rno-
.

- Qt:inta·feira anníversariow
14 minderwertige, 164 zweistök- 15 de Juhlo vigente a cinco Bekan ntmach u ng

dos de ver o Brasil, desses que se o srta. Mery Hafermann.

kíge und 389 einstoeckige. In de agosto vindouro, abatimento
. -",.,.,

" I' • 'querem a destnríção. dessa 'uni- .-Hontern Aniversariou-se-a ex-

diesen Haeusern wohnen 2010 cincoenta por cento aos passa dade entre o ,que ha e o -que ma. sra, (ina. Chríetína Mar,'.
Menschen. geiros e volumes destinados jã foi.' oato esposa do Sr. João Mar-

Dir Fiskal der KammissioulVI Exposição Nacional animaes. Der, Bevoelkerung Jaraguás, und besonders unserer Ambos os candidatos repre catto,

gab aussetdem bekannt, dass Atenciosas Saudações. verehrten Kundschaft zur Kenntniss, dass wir mit unten- sentam 'forças ,exi�tentes. Be- ------.;_""'---'---

bis jetzt KEINE Gelbfieber-I a) Landulpho Alves -Direc· stehendem Tage die Firma presentam duas physionomias, Cirie 'Ce'ntralmosquitos gefunden sind, nur tor Geral. D. N P. A. .
. - dois modos de ver e conceber

auf d m Friedhof habe er 83 . Albus ., &/ SoDDenbobi a vida. O po_vo brasileiro vae Os amantes de boas películas,
Larven gefunden, die aber inIT. 6" 406 �

.

.

f d h Ui' h W
' -..

"f I h b
.

d descollIer entre esses dois nomes terão amanhã, no Oíne Central

Staedten. unsch�edlich sind. .

A turma actual do Tiro de SIIJ 'yeun sc an IC er eise au ge oest a en, m em er e fazendo essa escolha terá o ensejo de assistir Um emoció-
, Der Fiskal gibt b�kannt,· dass Guerrà 406 promoverá dia 24 á OCIO consciencia do seu destino. Ou nante film de amor arrojo e te-

es.streng verbote!llst, auf d�m noite nos amplos salões da Lothar Sonnenhohl
..

.. o Brasil continua, com 'Arman- nacidade .

. fned?of Latt�n.mit Was�er hin 'I sociedade de Atiradores, 'um sieh aus Aktiven und Passiven zurueckgezogen hat. do de Salles Oliveira, ou não MONTANHA TENTADORA
zustellen um die E.ntwlckelung baile offereeido aos seus n�slo.'

'

Die Geschaefte \werden ...ie bisher, ín
:

demselben contínua, começando de novo, com o seu desenrolarem um am-

der Larven zu verhindem. • etades .

. R h" f "'d' Nd- tzl I h be
cem José Américo de Almeida. bíente cheio de atrativos, traz. o

_ Es läge im I�eresse der Be-! .

O
.

) • á b 'Ih' t d
.. amen, au . en amen es Je igen n a rs Nós, sr. Presidente, achamos publico preso as aventuras amo-

Ik
.

d
.

k I
. ' . I qua s..r a rI an a o pe· '

.

voe. erung en IS a In l�der lo jazz Band Elite de. Hansa.' José Albus que o Brasil precisa eontmuar rosas de um rapaz, para conquis
Welse zu unterstuetzen. Ihm '. e por isso estaremos ao lado ,tar o amor de sua Del�sa é obri-
zur Seite zu stehen, um damit Attenção do sr: Atmando de Salles Oli- gado a combater grupo'de ban-
Q_et guten asche eillen Dienst . weitergefuehrl, der auch in Zukunft allein verantwórtJich veira.

. . .' doleiros perigosos.
zu e�weisen, zumal da dem Compra-se araçá preto e �eiebDêt. O seu: nome tem. h(')]e, slgm- Não percam

.

a oportunidade
Herrn das Gesetz in' seiner cal'lella.· Pagamento.á vista Lothar Sonnenhohl ficado invulgar, pois que leva de assistir e�te grande film.
ganzen Schaerfe zur Seite steht. Entender.se com ..

,· José Albus. comsigo os propositos de rf- AMANHÃ as 15'30 horas.
: Auto-Viação.. Seit dem' 9. .' ..". ..

"

• .

'

pôr o Brasil na sua continuidade e as 20,30 horas
'

'Juli ist bei de? Au�o-Vlaçã('; in .

Edgard Mazz�1 .
Da Ich mit �em .1. J�b aus der Fuma Albus & �istorica,. nas garantia� de uma _.__..... -

den Fahrpreis zugleic1í die Ver Hotel Central � Jaragua. Sonnenhohl ausscheide, bitte Ich unsere.. verehrte Kund· tJemo�raCla ser�n!l � lust�t !IO
s!cheru�g . der Passagier� 'mit., ,

•
: schaft, das uns entgegengebrachte Vertrauen auch, auf mei- rtspeIto ás tra�lç?eB constItuclO'

e.�nbegrJ:«en, wOdurc,h auf de:n Ur Paulo 'MQ�e nen bisherigen Socios, Herrn' José Albus welcher in Zukunft. naes, no felicral.lsmo Eque ga·

langeren Stecken der Fahrprels Iros II'
.

.

h'h d F'
.

•. '", rante a autonomIa dos stados

ganz minimal erhoeht isf. Nach ' • '" a eIDer ID a er. er Irma Ist, zu uebertragen. . t. a permanencia .di' ynião Na- na Exposição de S. Paulo

J?i�ville ist kein� Erhoehung RECHTSANWALT" J�egua, 1. de Julho de 1937. ClonaI;. n�. c�nsag..·açao de to·
.

Embarcou hoje,. com deà�
pgetreten .

'

S ht d
.

d f·t!·
das ,as InICIatIvas modernas, ca- tmo a Via Exposição Nacio-

Im�Tode�fall beträgt die Ver. BPrec udn �nHJe enA Mrel agil :m gez: Lothar Sonnenhohl pazes de melhorar a vida de na) de Anima,es e Produto.
'.

li
-

.
uero es� errn . ue er. ..

.

. s'SIC erong 5 Contos bel lebens.' nosso povo.
. .

derivados a reabzar,se em

�ängJicher Arbeitsunfaehigkeit Achtun, ,...., A: su� candIdatura, ob�ecto de Paulo, dois touros puro sOnt..
lQ·Conto.s." "'dI DR GEORG "R'ICHTER cogltaçao de -alguns, abjecto de gue holandefl ertencente!\a
Bei sonstigen Verle�zun.gent ·Wtr Kaufen schwarzes Araçá.

'. "' '., discu,Ssão _de .":,uitos, hoje é uma Sociedade Lav�ura Tres-Rio.
di� 'êinen chirurgischen' Ein· Holz �Ild Cannlla. Sprechstunden in Hospital São José - Jara�uá adIta Äe dlgn�hcanbte 'le�presNs�o do Norte.
gJ.iff noetig machen, werden

'

'9 ) 2 d 3 5 Uh
a uemocraCl3 raSl !31ra. ,ao Assim pela primeira vez,

dem Verletden luer aerltliche Bar·Zahlung. Auskunft gtbt. , ,! , VO"; " ,-, '. un r

""';-
,

r
.

" foram busca�o, a ultIma lbor�, Jarsgná será condignament"
�ilf, 1 Conto 200$000 zuge· CHIRURGIE _ OEBURTSHILFE _ FRAUENKRANK- como solu�o de desente':ldl' repres'entado, no maximo certamen

sSánden. ausserdem, ein' Diario EDOARD MAZZEI " '

..., -
' men�os_ crue.Is. A sua ca!ldlda Nacional, por uma socieda�

VGn 25$000. Hotel Central - Jaraguá. 'HEllEN ...... INNERE MEDIZIN _
tun?, �a.? fOI u'"!la bandeIra de . exclu�iva de lavr�dot�8, que,
OPP0$I�aO de�tm��a a golpes 'sem 8. sjuda, quer seja do

GESCHLECHTSKRANKHEITEN de .effe.Ito. FOI edIflCad� dentro governo Municipal, quer do
. , .

"

I
_. '. , -

.

da loglca dos acont�Clmmtos, governo Estadual. 'vae com

"Tintl!���aun::atharinense" .SPOßT CL'UH· GERMA'"NI'A �:����ti�:��i���iir�: !��;!O������r�::ts���_.

:c::IFaerben von Leinen Casemira8 und Brins u.s.w. para .Ieval a a vl�tOrla, todos deste municipio. .

ao Oben�alls, von Woll'und .Sêidenstoffen. Auch JC::I
,

'

aquelles que deseJam uma de· A Sociedade Lavoura Tres
�weIden Reinigungen von Cumw - und Gabardine RE. S bb d

'

17 d '.

J Ih
'

20 I''') h
mocracia dentro do direito. uma Rioa dOr Norte Correio do Po.'

. Maenteln besorgt.: .'

'" '

I
a a . o, .

,e '. U. 0- as ...... oras demoéracia pela fel�cidade 50- va faz votos Je feucidades' e

"'bill' Faerb.en und Neuformen vor Hueten, in den
..'

S,' 1- B"h,' cial, uma democraci� indj�pen· qu� os productos expo8t;.�
gsten Preisen. . no.. a' ao - U r. savel para que o BrasIl contmue. obtenh�m uma boB. classlHca.
Tinturaria Catharinense - Anrelo Benetta'

'

.

" .'
.

Salão Wo.lf çAo.
.j

....o. 6rande lor.eio de bola ao cesfo
Da"'k$aO'IIDC

A

. ,Sabbado -dia 7 de Agosts, lI.Il e

......._0_Gu�arany X ,S� C. Germania 6RANDE BAlLE Meinen herzlichsten Dank

ß'I"
,

, ß � J�,�t � N',�.
.

JoinviUe Jara�á - ·1 abrilhantado, com,' o exceÍlrnte fuer die liebevoUe Behandlung
,

. Jazz Band cAvahy de Blumenau. die ich Waehrend meines Kran-

EM SE6lJIDA BA.ILE Para o'qual convida o kerilagers. im Hospital S. José
,

,. .
. PROPI�lETARIO erfuhr ganz besonders ddnke

E dich. Herrn Dr. Richter fuer sêi-,.

'E 'I
\

d
' Näo s')cio.s senhores ,3$000,. mprega a

'

nen aachgemaes8e ; BehandJung.

n ra 8'.8."· . Socios
senhoras �$$O()O Procura uma para lcuidar. de die mir meine Gesundheil wie-,

,'. ,
000 crianças e serviços caseiros. der g;lb.

MARIO TAVÀRES. .oSWALD ME[I�.R
Mais dois trium.pho·s

E como' estes ha milhares a favor �do
ANGICO PELOTENSE

.

Sr. Eduardo Siqueira NI cidade. ,

renho a declarar-vos qlle minha filha Nadir tendo tomado apenas dois
vidros do PeitorlJ,l de Angico Pelotense, a,cha·se radicalmente curada de
!nfluenza. tendo tomado antes outros xaropes, mas sempre sem resultado
algum, tive a feliz lembrança de' experimentar com PEITORAL DE ANGICO'
PELOTENSE e ten�o.:.a vos dizer que é um poderoso remedio pata comba
ter a tosse e, rouquldoes e _conselho aos que soffrerem a experimentar que
encontrarão a realidade do que digo 'e affirmo.

,

'

'

. João Baptista Menezes.
Attesto que tenho usado o PEITORAL DE ANOICO PELOTENSf

" fo�ula do pharmaceu.tko.Domingos da Si!va Pínto, preparado pelo pharma,"
X S C Germe.lo ceuüco Edllarelo C. Siqueira, pa... bronchltes e constipa�fs COIR o mais,•

,
"

•
'

� 'sur.prehendtlnte resulta«lo. .

Jaraguâ ",

.
'

.

Cro•.e Obrgo.
'

. . .

Jose Zefe1'�no da Costa Medeü'o,
MUUlClplO de Herval - Cerro Chato

.

COldil'm� estes attestado�. Dr. E. E. Ferre i� de Arauj� (firma reconhecida)
.

, Lieença N. 511 de 26 de Março de 1906
.

Nichtmitglieder Herrell 3$000' Damen 2$009 ,Deposito l!eraL' DroglJl'ill Sequeira.' Pelotas· Rio Q. do·Sul,
Mitglieder 1$(}(M). .. .Vende·se .em toda a .parte.

Jaragud

im

Wir gedenken unserer;- Vaeter
, ; I

Feldgottesdienst
Sbnnabend den 17 Juli abends 830 Uhr'

,-im· Salão Buhr
aul de..m Oermania - Sportplatz

SONNTAG, den 25. Juli, vorm: 1/2 10 Uhr
Zu dieser Feier ist jedermann herzlich eingeladen.

.

c.Wie me'ine Vaeter von alters her-bet ieh
mIt.Kindern und Kindeskind - zu ihm.' dem
wir verwÍlc,�8en sind, ....,. der UDS umflutet wieein Meer: - Heiliger, Christ, - der du bist :.:_
meineD}. Volk, und L!,nd .- de! Heiland, heiligdein Nagten! -' So wie' :Jlsher,ln Ewigkeit! Am�n!

WAIDNER, .

Paltor.
'

·'{jrossor
ßasAe/wettAompf
Guarany

Joinville
.

Ans(!blll!sSend ',' ,BaU

8

«VI.RGEM E S P E C I A l..:: 1·0 jl, O E »

"

o sab'ão

de WET'ZEL & CIA..'- )elavlUe (Morca Registrado)
econo...�sa-se fe_po e dI.beIN,

s"lÁ���RotAt
ESPECIALlDAD1;:,

;.�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


