
e á infanciaGrande plano nacional
ledo insmUadas maternidades,' eai I-:-:::��-:;;;:;:r-:;;;:;::--==;;::;::-:==:::-;=-:::;:::::
Santa Cltbarina, nos municipios Ide Lages e Laguna '

O Ministerio da Edu- ceitos da hygiene hospi
cação e Saude vae exe, talar e serão installadas
cutar um plano de assis- de modo a offerecer ás
tenda á maternidade e á gestantes e â criança to
infancia de accordo com do o conforto e toda a

os esfudos realizados pe- assistencia, Uma vez .

Ia Divisão de Amparo à promptes para funccio- Direclor-proprielario: HOIORITO TDUElI. Jarnal Independenle e .Iolieiasa Caixa Postal, 12 Redaelor: João Crespo
Maternidade einfanda, nar, a administração des-
conforme instrucções do ses estabelecimentos será ANNO XXII JARAGUA DO SUL·_ Sabbado, 21 de Outubro 'de 1939 - S. éATHAQINA
ministro Gustavo Capa- entregue aos governos
nema. O plano elabora' estadoaes, contin�ando Despesas com o ensino DOS ����������I:iI!:ji�titiLitil:iiil�tiJ:i���[;i[iI:iiilI:jl[;ji1:iiil1iiiJ
do consiste, na phase n,? e,ntanto, sob orienta-

.

\ Estados � iJ
que óra se inicia, em �o Immed!ata dos.�r-. � COMPANHIA DE TERRAS �
construir maternidades ga?s propnos do MIniS- O «Correic da Noite» ensino primario. :::m se- I:'!I . liiJ
postos de puericultura � terio da Educação e S�u" publica o seguinte: gundo logar ficura o Dis- � NORTE DO PAR" ""A9 iJ

t d d t çã
de e por elles material- OInstituto Nacional de trieta Federal que tem � � liiJ

Pos os e emons ra o t 'I' d Es' -. , ... E""1
_ di

' men e aUXI Ia os. tudos Pedagógicos aca uma receita de 424 330 L..3 ai

p�ra .0 que serao ispen- Serão installadas ma- ba de concluir Interes' contos dos quaes despen. I:'!I A maior empreza de colonização da America do Sul, com séde em I!!I
dldos: :linda n� corrente ternidades e postos de sante estudo estatistico deu 95.170 contos com [! Londrin!" Estado do Paraná, e escriptorio de i�formac;ões em São liiiJ
exerCICIO, 3·200

contOS'fPueriCUltura,
no que to- sobre a despesa dos Es- a educação e 5�.822 I:'!I Paulo, a rua São Bento, n. 329, 8-. andar, Caixa Postal n. 2.771 IW

As �onstrucções .9ue ca ao. Estado de Sa!1�a tados da' União com a

I
contos com o ensino � Caplfal Rs 18 500.000.000 g

serão d!�e�ta�ente fe�as �,ttharma, nos mUDlC.- educação em 1939. Esse primario., Em, terceiro � • • •
J
• iJ

pelo Ministeeio, obede- pIOS de L ry g e s e L a- t-abalho contem as se- logar está o RIO Grande [! Esta companhia possäe no Norte do Paranâ um verdadeiro paraizo iJ
cerão aos modernos pre- gun a. guintes partes receita e do Sul. com 349.167con- [! para 08 lavradores e agricultores. Os terrenos que esta Companhia vende, iiJ
ENSINO li: NACIONALISMO despeza geral e despezas tos de receita para a des- � com faoilidades e vantagens incriveis nos pagament�s, são c�nslituidos das liiiJ

_ _ . . com o serviço de edu- pesa de 25.205 contos � afamadas terras rô�a., com excelen�e agua e maravilhoso ch",!� temperado g
RIO. _ Aos InsPoc-j' sas especializadas, que cacão: d d

.

d d'" que favorece a saude dos seus habitantes e torna a terra fertilissíma com-

�t d
.

f' têm i r tos e
� ...... , espesa os ser- com serviços e en u- L..3 pensando extraordinariamente o trabalho do eolono.

ores o ensmo o, r�� man em m� itu os em to- viços de educação com a cação 2 17 692 contos [! Batatas. oafé, algodão. trigo, milho, aveia e madeiras em geral. são
commendada, pelos

.

di- des o_5 parzes, sem rela� discriminação pelanature- so!"en� C0l? o ensino [! pro�utos magnificos permanentemente exportados para os mercados con'lr�o�es das respectivas çlo algu!Da .com qual za das dotaçoes despesas pnmano. Mmas Oeraes � IUmldoi'81... _ .•
dIVISO�S do Departam�n quer �aclOnahdade Com com o ensino propria-I esta em qmarto lagar ca- [! A�quI�lr dessas terras é, pOl.S. fa�er fo-tuna certa e rapld�.
to Nacional de Edueação. refencia aos professores mente dito discriminado be á B hia e o ultimo � Todos os que para lá teem Ido, ficam porque ganham F. :v ..vem be�. 8a fiel observancia dos extrangeiros só lhes e . .'

a
NI Nas t�rra8 rÔXIII d� Com�anhia de Terras Norte do Paraná não exrs-

. . . . . , . por suas categorias: Idem, toca a Mato Grosso que � tem as famigeradas formIgas saúvas e nem outra qualquer praga da lavou-
d!sposttlvoS legaes �m perm��h�o .ensmar lin- segunda as despesas com tem 14,670 contos, des- J:! ra. A�sim, portanto. o trabalho t-m uma compensação justa e certa. 1iiJ;
vlg�r, �eferentes á nacro- g.ua�,� screncras �)U espe- as varias categorias de pendendo. 2.588 contos [! A prova jncontes�avel da exhuberancia dêsse s610 e da compensação iiJ·
nalização, egu�lm�nte cla}ldades techmcas de· ensino. com serviço de educação � do trabalho.ê dOA Cap�tal está na� explendidas cidades de Arapongas, �
fJuanto ao que dlspoe o pOlS. que _o ConselhC? de Por esse trabalho se vê e 1.848 contos csm 'o � NoV"a Dantzlg, Rolandl8 e Londrma. II
a.ecreto n.O 1 445. de 25 I�mlgraçao e ColOniza: que S. Paulo figura com ensino primé4rio. O Es
de Agosto do corren!e çao nos tecmo� �a lei, uma r.!ceita de 947.339 tado que mais despende
anno, .sob a

.
adaptaçao con,ceder autonza�o pa- contos, gastando co_!l1 o c�m o ensino primario

30 f!le!o nacIOnal dos r� ISSO ao.estabe!ecl,?en- serviço de educação 135." é S. Paulo e depois o
braslleliOs .descendentes to de ensino cUJo dlrec 410 contos e 90.651 Distrieto Federal. e o
de extrangflros. tor em cada caso con- contos somente tom o que menos gasta é
Nostermosdo art. 11.° creta devf'rá solicitar o Goyazc•do referido decreto·lei, pronunciamento dessa Cap.Venturelli -------

nenhuma escola podtrà entidade. Sobrinho Na frente occi..

ser dirigida por extran Fômos esta semana agfa dental
geiros, salvo os casos Os industriaes argenti davelmente sur.prehendidos Paris. (Ag. União" Bra·

s<- expressam.ente ·permítti nos estão offel'ecendo com a vi- ita do illustre ca. siO - 1 Após o avanço aI
altos preços pela lã de -1- J V til' Sb' h lema-o na frent occ'd t I

dos em lei e exceptuadas pl ao . ett ure I o rm 0, e I en a

Uruguayana commandante do Forte Ma mais nenhum ac ntecimen
as congregações religicr Techai, de S. Francisco, c f,o import&!1to� foi alti assigInformam de UtUguaya

na que naqueile municipio apredada poeta. nalado, A agencia fr:mceza

reina animação P' la pxtra Regressando de uma via- Havas tdiz que as tI opas

ordinaria procura de lãs. gem á capital do Estado, allemãs aV3i1çaram na zo-

R 'onde foi inspeccionar o na voluntariamente ev_cua
epresenlan!es de Impor'

tantes firmas argentinas e Forte MarechalMoura, quiz da p-:los dementos de vi·

uruguyas procuram fazer o capitão Venturelli Sobri gilancia francezes e encon

contractos com criadores nho, passando púr Jaraguã, tram�se agora em contacto

ovinos para aproxima sa" distinguir' o nosso jornal com ä· primeira linha de

fra. offerecendo preços mui" não sõ com a lembrança resistencia franceza.

to altos, que ::lttingem e da sua visita, mas tambem

excedem a 150$000 por t 5 com a distincção de dois

kilos. belIos sonetos «Incertesa»
e cN'aquelia Noite S. João",

TRES MILHÕES DE que publicaremos em nos�

DLLARES EM OURO so proximo numero, para
deleite de -

nossos leitores.
Muito gratos ao gesto

captivante do iIlustre offi
eiaI, esperamos de agorá
em diante poder brindar
aos que nôs laem com as

joias da musa de Ventu'
relli Sobrinho, cujo livro
eMeu Palado de Estrellas-,
foi (aureada pela Academia
Brasileira de Letras.

Irregularida..

des
Ra FaculdadedeDireito

de Nictheroy
Na Faculdade de Di

feito de Nictheroy :l�aba
äe ser installado rigoro'
so inquerito. afim de se

rem apuradas graves ir
regularidades. O caso ao

que' consta póde ser nar·

rado da seguinte forma:
varias provas parciaes r(
colhidas ao ar�hivo da
Faculdade já corrigidas
foram mais <tarde subs
tituidas.
A fraude foi descober·

ta por um dos professo·
res. Verificado o :facto
por um exame mais de·
morado; o director da
Paculdade determinou a

abertura de um rigoroso
inquerito em virtude do
'qual já se acham sus·

pensos cerca de 20 aca'

demicos, bem como o

porteiro, o archivista e

o protucolista.

Grupo de compradores que adquirÍ1YJ,m terras em Rôlandi2, em com

panhia do Agente Geral A.utorizado, dtdro"!te o Hotel daqueUa cidade

teriam sido adquiridos
peto Brasil aos Estados

Unidos

Communica a A�.mcia
União de Washington, que
a embaixada brasileira não
confirma nem desmente a

noticia de que o Brasil ad
quirira recenlemante dos
Estados Unido::. ouro no
valor de Ires milhões de
dollarc�, de accordo com
as negociaçõ�s que o snr.

Souza Costa realizou em

Washington, em J937.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ml1-�an-co�rac-'r·"'I"""'-�-"''ãltlc0l1()1�r 1il�hrmacia Estdla I
r,

E' aromada ideál ! '

-

de MARTINS JARUOA I .

KA AM & SOUZA lIJ',' CURA TODAS AS Rua Barão do Rio Branco N. 62 III ESPECIALIDADES EM: PRODUrpS III
FERIDAS;4ättto Todos os quartos e appartamentos com agua fi FA�MACEUTIC0'S E PER�U.MARIAS. rtlhumanas como de

,corrente, quente e fria."" IIIanimais.
IZ'I

NUNCA EXISTIU E/eJlador,'frlllorllico - Coslnha de Is. ordem·r III MANIPULAÇÃO RIGOROSA
; .r ,

>

gj
, IGUAL! ! ! Salas de amostras para os snrs. viajantes. III "

BAIXOS
. IXII

Automovel na iEstação III PREÇOS EXCEPCIONALMENTE ' IIIA Farmácia Cruz,
CURITVBA PARANÄ _ BRASIL ca SERVIQO NOTURNO IIIdeAvaré,(S. Pa.ilo), IZI

Cl,OU com a

CMI'I
ltJ .. f' "43 S ,- t lna fII

N"NCORA,. úlce HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES III Jaragua - one -. "a arr
IIIras que nem o 914 devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com 1llIIIIIIIIIliJliJIIJJllIIIIIIDlllfllIiIllKllllllllfllfiUIIconseguiu curar. escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo

Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se .,...-
_

I
Da. Ca.rolina Palhares, de JOinViIl,e, curou com de Inventaríos, defezas de contravenções fiscaes, elabora centra-
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! . tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de

ITêm havido centenas de curas semelhantes l l ! capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas, coman- CLINICA CIRURGICA
Adotada em muitos hospitaes, casas 'd·e "Es-a'"'u-de dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agricolA,

u'" penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer do
e clinicas particulares. natureza, assim como requerimentos. O R. R E N A T O C A M A R A

I
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira cPOMA- HORARIO: das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSEDA MINANCORA» nunca Existiu a não ser em
O W Id I M eCbeD Docente livre da fac. de Medicina do Paraná. - longa pra-suas latinhas originais Cair o emblema. simbólico r. a em ro azur

tica na Univ. Frauenkllnik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
acima. Recusem irnitaçõe s! Exijam a verdadeira M E O I C O Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

I
MINANCORA em sua latinha original I Clínica Geral - Molestias de Senhoras - Partos. OPERAÇÕES, DOENÇAS DE:SENHORAS,REPAREM BEM AO COMPRAR! �PARTOSE' Um produto dos Laboratórios «MINANCORA» Consultoria e Resídencía : Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratsrio de Analises.

t
de JOINVILLE.

A d B tí Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das«Hotel Wensersky» -' Rua b on ap ísta
2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Vargas, esq í-

(ENTRADA INDEPENDENTE) na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.)C ';iiiiiiii;i�mr----�---'i!iiiiiiiiii.-� ""' 7iiiiiiiiiiiii;X.
Fala alemão.

I�I Casa E:Blosteld � Atende chamados a qu.l;��hnra dndia nu da nOite,' _

Calçados, Artigos de Couro, B' ICYCLETAS II Cure seusmales �inC���eco�p�:�dobOna

I :Artigos electricos, Pharmacia Nova
IMotocycletas, Bycicletas__ de ROBERTO M. HORST

II

Iii Peças e accessorios para aulomoveis III
a que diS��ig�: ���iO� �ort��e�t(}v �an f:�l� � ���rece seus

Iii PneUG "BraEiH» e ..Continental- - Officina

Rua Dr. Abdon Baptista - Telephone 24 I NSU Wehrsport
Engarrafador de aguardente I NSU O I'marca "TRAGO" e vinhos na- I pOeãonaesv�p.:!;!:� r i o do

.

I -

[j »mm__'�»»mD
GASA DE SECCOS E MOLHADOS

I ! Machinas de Esaever CALÇAOOS uliillla p�iYla eil
Exportador de Cereaes

.. 1,:1' Machinas de costura nara senhoras e
E�egancia !

...

cavalheíros Q lnnumeros e bellcs typos
j(cn::::X��ClICY6:ot:r=l1J��ClIII::::::ué:lCllx:::.IOIIO)( Material ele�trico em geral C A L çA DOS para crianças

� Relojoaria Walter Hertel � Para ráiO:��: prateados �-:����S:SCo���, :!in:=
� Grande sortimento de reloglOlJ, 01 Lothar San nen hoh I. C áFprfçods van�ajcsos,vs� nah II� e artigos de ourivesaria, 111�lIos � I(

asa, re enco ler e er ..

o presentes para senhores
O

'.==='====..==========" Rua Abdon Baptista

�
e lenboras

aiO" , "

P th P
.....__m__

� COICE.�O:a l!b�=I�aPtista _ se;:'�g:'uti.O � I IDaSIO
(sob��'''o ��.��nn.n�t�ana�nse Marcatto Irmlos

XIIOIOICXIC:III::::xc:xc::rCIII::::::n::::::xICXIIOIIOICXICXIICIC::X1lO1IO )'( Díretor : Dr. Luiz Ambal Calderar!
RUA COM. ARAUJO N. 176. - fÓNE 1-1-9-2 Fabrica deChapéos de Palha

I!!I-------
-----------.. Estão em pleno funcionamento as aulas de Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Municip"l deHEMORRHOIDES suacura !em admissão á te. série do curso Fundamental. joinville em 1926 e Farroupilha de 1935

,

- operaçao ,
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as

E
----- _._-

D O e n ç a 8 ano..retaes, varizes e aulas deste curso são GRATUITAS. E ndereço telegraphico : to M A R C A T T O lO

erisipela aua cura. Faculdade de Comércio do Paraná Rua Dr. Abdon Baptista .. J�a,..,;;g;;",..uá_,
(Escola Remington)Com optimos Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA Fiscalizada pelo Governo Federal

�""""""-""""I"""""""·Iresultados CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Auxi·

II
liar de comércio. Internato e Externato.O sr. capitão Luiz josé de Si·

CURITIBA P
,

queira,abastadonegociantediz: Pharmac·la Central
' - arana

«Estação do Cerrito - Sr. phar-

macp�\�fas�duardo c.. Sequeira Prop1'ietario I CARLOS HAFERMANN CARL·OS MEY Rua Brustlein
A bem da humanidade soUre· Avenida Getulio Vargas,

I
Telephone, 15:�:�ço� ��h� �u:��ttr;�!�eru.re Drogas nacionaes e extrangeiral GENEROS ALIMENTICIOS DE Ia.QUALlDADEcommunicar·vos, para que publi· Perfumes dos mais afamados

queis que fiz uso com optimos FABRICA DE BANHA e SALCHICHARIAresultados do PEITORAL DE Attende ao srnic;;o nocturno
ANGICO PELOTENSE, no tra· 1 _
tamento de bronchite asthmat"ca TEC I DOS Chitas, Algodões, Modns,
deA���s���a���d�iversaspessoas Algodão alvejado, Cretone,
o uso do mesmo remedio mira' Voilp., Brins, Casemiras, Sedas,Chapéos, Sombrinhasculoso, não so para comb.de a
bronchite como a influenza, tenho A�.-os de Cosinha, Lou�stido prazer de apreciar os bril· .... ,-tj �
hantes resultados obtido�. Ome·

WAN'nEHE.H
Ferragens, Aramefarpadoparacercadico dr. José Domingos Boeira,

por sua vez, em sua clinica, tem I'�- t d I. d ,M uá"lratado muitos:enfennos das vias "....en O a a.ama amarca, a
respiratorias com o abençoado
PEITORALDE ANGICO PELO·

I ITENSE, remedio efficaz e muito HOTEL BECKER .procurado tem sido em minha
,casa de negodo onde sempre

I
RUA CEL. EMILIO JOURDAN -:- JARAGUÁ DO SUL

,costume. tel-o, porque seu uso A me Iho r Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-a'vis áfem sido enfalivel. Assim, pois, Estação ferrea
.. Dispõe

de optimas accomodações e ofierececongratulando·me convosco pelos B i C i C (.::. ta o maximo conIOi to aos srs. hospedes. Banhos quentes e frios.
!r���n�e: PE���RÀLbt�s �N. I

.,..
HYGIENE - CONfORTO - PRESTEZA

OICO PELOTENSE, de justa Linha de Omnibus á porta Preços razoaveislIomeada e bem merecida coa· . .

C Alfiança, subscrevo·me De. v. s.att. ProptJetano: arl08 bus.
e obr.-Luiz Joséde Siqueira.

. Confirmo este attestado.
J)r. E. L. ferreira de Araujo
(fil ma reconhecida)
Ucença N. 511 de 26 de

M<llço de 1906.

Deposito: Laboraloria Pei
toral de Ingiee Pelotense
Pelota. - Rio Grande

do Sul ,

VlNDE·SE EM TODAPARTE. ·'�iiiiiõiõiiiõiõõi iiõiiiõ ""__illõiiiilliiiiõiiiiiiiiiiõilii:itt 1l iiiiiII_iiiliiiiiiiiiiiiiõilõii_li:õõiiiiiiiiõiliiiiiõili ...1iiiiiõi---....--.....;;;;;;;;;; IiIiiIiIii__iiiõiiil......

-Correin 1Iufnvo
Assignaturas ann".1 12tcUO.

Pagamento adiantado.

Redação e omnas: ":

Avenida cOetulio Vargas.
Annuncios: de aecordo com a ta

bella de preços em vigor.
Publicações apédido: $500 .a li

nha de 1 columna.

eriginaes embora não publica.
dos não serão devolvidos.

A redacção não se responsabílí
.a pelos conceitos emittidos em

artigoa assignados.

"R O MEU I'

com seus sempre
novos figurinos c. La
Scuela Moderna» e

<Italo-Americano» e

o seu ultra-moderno
systhema de corte
poderá vestil-o COir.

elegancía ebom gos
to, dispondo tarn
bem de variado sor

timento de caserni
ras, linhos p a Im
beach, etc. etc.

Secção de artigos
para homens.

Romeu
Bastos

Avenida Abdon Baptista

CllLCEHINIl
Especifico- da dentição
O melhor toníco infantil
Vossa cara é vossa sorte, di

zem os americanos, tal a impor
tancia que elles dão ao aspecto
exterior dos individuos.
A CALCEHINAresolve OpIO'

blema da boa apparencia, pois,
as creanças que tomam Calcehína
têm optimos dentes, são fortes,
alegres e resistentes.
Os seus intestinos funcciham

como uma machina de precisão
e não ha íníecção que lhe resista.

A CALCEHINA vale o seu

peso em ouro.
Em todas as boas. pharmacias

EUXIR DE NÚG1J�· ,. �
'o remedle que tem de�

o sangue de tres su,,,·',; �

Emoregado com exilo nes .

Feridas
Eczemas

LHceras

MaI1C;H3S

Der+hros

Espinhas
Rheurnetlsme

$F.Mi':;E O ME�MO ! .. ,

SEMPRE O MC! Hf">' .,.

EUXIR DE NO -:; ,.i
Grande Depural;v� ':

Carlos Hoepcke S.A.
FOlal': JotaviUe

PADARIA "CORÔA"
de Roberto Horst - Jaragu6 - Rua D. Pedro II
!'oraue OI melhores pia e doca

'de todaa a. quaUdadee
ENTREOA. A DOMlCIUO

•

:1U5�.a"""aE""""""""a.__��·,
1\ _' _

IOR.LUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio -- Avenida Getulio Vargas
Restdeneta - HOTEL BECKER

BancoAgricola eCOlD'
Inercial de BlulDenaU

Matriz: BLUMENAU

FiliaeslemlJOINVD..LE, JARAGUA'
e HAMONIA

Capitsl autorisado 2.000:000$000
Capital realis'ado e reservas 1.870:392$020
Total dos depo:.-itos C8. 18.000:000$000
Faz todas as operaç'es bancaria

no Paiz
como descontos e caução de titulos de �xpúr·
tação e outras operações de credito, passes
para 88 principaes praças do paJz, mediante

taxas modicas.

Abona em contas correntes as segUintes juros:
A dispssiçllo, sem aviso, com retiradas li

vres para quaesquer importancias ' 2 %
Com aviSI) previo (retiradas com avisos

conforme ß importancia a retirar) 4 %
Dep'Jsitos Populares Umita�(}s (até 10 con

tos) depositoM iniciaes a pärtir de 20,
subsequente a partir de 5$000 41/2 %

Prazo fixo de 3 mezes e depots 2 mezes
de a,:vlso para retiradas 5 %

Prazo fIXO 1 anno e depois 2 mezßs de
aviso para retiradas 6 %

Succursal em JABAGUA.'
EXPEDIENTE: Das 9 1/2 ás 12 e

das 131/2 ás 141/2 hOfas.
Sabbados: das 9 1/2 ás 11 1/2 horas,

Caixa Postal n. 65 Énd. teleQf. êGa�a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Municipal de
laraguà

•

•

CO�REIO

De ardem do sr. Prelelto MuniclJ)al torno publteo que durante o
eerrente mez de Outubro, arrecada se na Contadoria da Pretettuea Munt·
cipal de Jaraguá e Intendencfa distrital de Hansa - o 2. semestre do Im
poeto predial. Nilo satisfazendo o pagamento no referido mez, licarA o
c.ontrlbulnte sujeito á multa de 20oí. sobre o referido Imposto no primeiro
mez, sendo então feita. a cobrança judicialmente.

Secretaria da. Prefeitura MUllioip!d de [araguä, lO de out. de 1930.
Renato Sans, Secretario.

•

Portaria D. 4S
o Tenente Leöntdas Osbral Herbster, Prefeito

Muniolpal de JS!!lguá, no uso das steíbuteões que
lhe IAo eouteeídas por lel.-

Coneente, a contar a data desta, quinze (15)
días de férias ao zelador da. Prefeitura. Atexandre
Koehler, designando para substltui.]o,' emquanto
durar as férias, o sr. Guilherme Haertng.

Oomuntque.se.
Prefeitura MunicIpal de Jaraguá, 12 de outu-·

bIO de 1039
888) Leónidas G. Herbster.

Portaria D. 46
o TeneDt� Leônídss Cabral Herbster, Prefeito

Munie:i�ul de Jaraguä, no uso das .atri'buIQões que
lhe são conferidas por lei e tendo em vista ()

que lhe fôra. requerid.o,
Concende, a contar desta. da.ta, tr!n1á (30) dias

de licença, para tra.tamento de s!lúde, ao sr. João
TosinJ, Intendente Distrita] de Hansa, designando
o Auxiliar de escrita da mesma Intendencia. João
Willi Myszka, pare responder palo expediente, em·
.quanto dural' a licenQa. do respectivo Intendente.

Comunique· se.
Pr6feitua lfunicipal de Jaraguá, 14 de outu·

Dro de 1939
888) Leônidas C. Herbster.

•

AVISO
Para conhecimeuto do público, transcrevo a

clausula Ia. letra ({ge do contrato em vigor en·

tre esta Prefeitura e a f.mpresuI:-
r& Pornecer força'motora· por preço
que não exceda de duzentos reis
por kilowat·hora, PODENDO, de
acôrdo com Oß INTERESSADOS,
fixar um minimo mensa), quzmdo
contratado a medidor.»

Jaraguã, 18 de outubro de t 939
Renato Sans, Secretario.

"

DESPERTE A BILIS
>

DO SEU FIGADO
�I:;a Calomelanos-E Saltará da

Cilma Dilposto Para Tuelo
Seil fi,ado deve derramar. djari.. ·

mente, no ..tomalO. um litro de bUM
S" a hUi. ailo corre livremente. oe

alimento. nio sll.o digeridoa " apodr....
Gt_��,). Oz. gUM incham o eetomago.
Sobrevem a prisão d. ventre. VOGt
sonte-se abatido e como que envenena
do. Tudo 6 amargo e a vida � om

mnrtyrio. ,

Uma simples ..va�aaolio nlio tooe.r4
a C81li!8. Nada ba como 118 famosao
Pillulas CARTERS para o Figado •

para uma acção certa. Fazem correr

livremenUi ees8 litro de bilis, e voeê
sente-so di3POSto para 'tudo. Não cau

sam damno; .ão suaves e contudo são
m ....avilhosaa para fazar a bilis ooner

livremente. Peça 88 Pillulea CA·R
TERS para o Figado. Nlo ae�<!lte
imhaçÕ80. Preço�

Loja aas.
Gasemiras
Vestirá V. s.
comapurado

gostO!
.\ melhor casa no ge
nero. Padronagens fi,
nas e bellissimas.

Apresenta o mais va·

dado sortimento,

Proximo ao na..

tal, é ainda na

Casa das Case..
miras ondeV. S.
encontra asmai,
ores vantagens.

Proprietario;

José Figueredo
de Cordova

Rua 15 de Novembro, 416

JOINVILLE

Requerimentos despachados
Mez de Outubro - Di" 13

Vva. Maria Pereira Bento de Souza - Requer
Alvará :te -Habite !e" para sua cast' - Como requer.

)- Ignacio Steinmacher - Requer licença éonstru
ção um maosoJéo na sepultura de sua filha Tereza. _

- Como requer. A palavra sagrada
Dia 16 de um sacerdote!

Walter Marquardt - Requer licença para tons

truir um muro am frente seu terreno á rua Padre Exmo, Snr, Dr. - Sin

.Prank ._ Como requer.
ceramente convr.;llcido do

Carlos Ohf - Requer licença para construir um quando s.:rei util á humani

..aoso!éo na sepultura de sua espos.a Maria Ohf - dade, escrevo ih,' estas li

Como requer. nhas, expressão .synthetica
Ema Lehmert Renaud - Requer licença para

da admiração que me vae 1
reformar o maosoléo existente na sepultura de sua

na alma, elogiando sem
"d EI' F '1 L h C ide3s reservadas, o seu.mã� . Isa OSSI e mert - orno requer. poderoso especifico deno,' C J4.Clara B. Peters - Requer licença para construir

asa oum maosoléo na �epultura de !,ua mãe Ana Bugmann m.inado CONTR ,\ T�SSE. . nls_. Como requer. ,vI e� pessoas de mmhas! --------------------

Tereza Steinmacher - Requer licença para cons rela.çoes o s,:trpl'ehend!"!1te1iiil'�II�-truir um mao,:oléo na sepultura de seu finaéo esposo
effelto de tao magnifiCOAt��1111 A

.

h
.

Ignacio Steinmacher -' Como requer.. prep_arad?, . _

:'f': � :v.

rma'11Iß os e roupas p CriancaSRoberto Ziemann - Requer licença para cons· Na� voculo, em recOrn

Ph
I

L
-

·

truir um maosoléo na sepultura de- sua finada esposa
mend"r o C<?�TRl\'.!-'0.SSE

a rma c Ia' y ra
-" . .

Luiza Zi�m!lnn - Como rt'quer.
como esp.eclflco Uhhssl�mo, ESPECIALIDADES em linhas e fIOS de : lã,

Älice Wa�ch - �eque� li��n�a para colocar em ��m��� i��$!.lgdl:m �al ���; seda, algodão. cru e merceris -do, para 'tual
sua casa uma mstalaç?o sanllarw tipo OMS - Como

t ., ,;;. -ff�' -.
q
d'

q
, • quer trabalho manual ou a machina. Varia-

pede. na ureza �;! t.cÇO€l� e g._r
h

.

J
-

L d'
.. .

Alfr d Alb t St h I· R I' . gantd pois os resultados do p armaceutlco· O a o y r a ISSlmo sortimento em cores e qualidades.
e o er o ae e m - equer Icenlfa Jj31'a '

•eoh?car uma inscrição no maosoléo de João Mathias s�c c�rtos, excellente e es- BANANAL .. Joinville Avenida Getulio Var0'8S
frelberger - Como pede. plendldos. I

_

e
>

Jaraguá, 18 de outubro de 1939. Padre �co.Ozam�s,C .M.O. � 1 (em frente a praça «7 rie Setemt ro �) - Jaraguá
Renat\) Sans, Secretario. (firma reconhecIda). Aviamento de Rfceitas Mediclls - Es

peciatidlides pharmaceuticas - P e r f u'
marias finas - Ai tigos sanHarios de

borracha, étc.

PHARMACIA DE ABSOLUTA CON
FIANÇA -- A MAIOR DE BANANAL
E UMA DAS MAIORES DO ESTADO.Emil Burow

otfidna de Cobreiro
.JARAGUA' DO SUL

Santa Catharina

A CASA COMMERCIAL

Bernardo Orubba

SE GOSTA DE BOA LEITURA

Adquira semanalmente

«O Cruzeiro»
PAGINAS DE FINA LITERA

TURA - GRANDES
REPORTAGENS - CINEMA

HUMORISMO
MODAS - opriMA S cçAo

FEMEI'I'JNA
64 paginas de agrà�avel lei

tUfa, por 1$')0(1

«O Cruzeiro»
A revista que acompanha o

rythmo da vida moderna.
AssignaturllB

Annual 75$ - Semestral 40S
Rua do Livramento, 191
RIO DE JANEIRO

povo 21,_ IO--193g

Attencäo
'Companbla

de Terral Norte do Paraná
A maior Emprez8 de Oolontsação da Amerlc8 do Sul
com sêde em LONDRINA, Estado do ParanA e es

erlptorío de informações em S I o Pau I o, á rua
3 de Dezembro, n. 48, 20. andar, Caixa postal n, 2.771

Capital t8.500:000$00l
possue no Norte do Paraná um verdadetro

paraizo para lavradores e agrteultores. Vende
seus terrenos, oonstítutdos das afamada8 terras
roxas: com exeetlente agua e maravilhoso clima,
ottereeendo 80S comoradores as maiores vanta
gens e Iaellidadee no'pagamento.

Nas teUJS roxas da Oomnanhla Norte do Pa
ranä não existem 68 famigeradas formigas saüvss
e nem outra praga qualquer da lavoura.

Quem edquírír essas terras fará tortune cer

ta. e lapida.
NAo é 8 penas na loteria que se tira grandes

premios. Tambem em se s.dquírtndo OB terrenos
em aprece, sem escolha, se h�bmtarA o compra
dOI á um' premio mathematíeamente seguro e pro
míssor.

PeQa.m Intormações imediatos so Agente-Geral
Autorizado para us Municípios de Rio do Sul, Bom
Retiro, [otnville e [araguá, iD1'. JOÃO FERRARI,
ou aos sub-egent=s nesses munlclpíos e que são :

Luiz Largura - cm Rio do Sul; Frederico Kirsch
ner em Sant'Anna do Figueíedo, no municipio de
Bom Retirr.; Ernest!> Hertmann - em JolnvUle.

Em }!!raguá, não estando presente o Agente·
Geral Autorizado para GS quatro municlplos acima
eoumerado8, queirt;.m (;8 interessados dirigir-se ao

sr. dr. Luiz de Souza (Hotel Becker), seu procurador.
A Companhia Norte do Paraná ousteia o trans

porte dos que adqUÍdrem suas terras, de Ourinhos
até Rollandia, E' dá passagens gratuitas ás reape
ctivas famtHlls, �()m suas bagagens, na viagem de
primeira inatallação.

Passes livres da Marques dos Reis até Lovat,
sem compromieso.

O Agente Geral Autorisado, sr. João Ferrari,
acompanh/Há, n�j, primeira quinzena de todos os

mezes, em data � cGmbfoar� os interessados, para
Londrina e outras ciiie.des sítuadas nas terras da

Compa.!lhia Ncrte iÍv paraná.
O endereço do Agente Geral Autorizado pa

ra 0& "1uatr:l municipios ê o seguinte: João Fer
rari, Hotel CeLtrtil, Jttraguá.

Pela probidade profissional de seu pro..

prietario a Pharrnacia L y r a tem mere-
.

cido a preferencia de todos.

Deposito de productos pharmaceuticos
dos mais conceituados fabricantes nacio�

nac') e fxlrangeiros.
Distribuidor dos afamados fabricados do

� Laboratorio MEDEIROS de Blumenau
� PiluIas Medeiros, contra malaria e se·

ral zões - Pilulas C a f e r a n a e Pilulas
� contt'a S(-ZÕf'Sf indicadas contra o impa·

ludismo agudo e chronico.

Verrdon, contra os vermes intestinaes.
Fermento Medeiros, para toda e .qual
quer pastelaria, bolos, doces, tortas etc.

Problbiçfio
recebeu e oflel ece a Dreços de LIQUIDAÇÃO,

Aviso que. � expre�8a
. 'mente prohlbldo transItar

C �10O�
em minha propriedadf'j va

em peças lendo isto tanto, para a�ul
tos como paa creanças.
Não me responsabilisarei

L �e S"C:DAS ..._ pelo queaccontecer possa·
I, u� L ..... A transgressores. �

. LU

Em torno da beran�a d
Comendador Domln.os

Pallsflno Correa

Um parecer do dr. Anor Butler Maciel

21·3'1923, a posse dos het..
deiros do Conselheiro Ma
ciel teria mudado de cara

ter, pois só então se afir..
mou perante terceiros ce

mo decorrente da proprla- -

dade.
Mas, como não obsta a

reíntegtação possessoria a

alegação do dominio (C.
Civ., art. 505). foroa é exa

minar a dooumentação flB

que S._: funda a inscrição
de 21.3 1923, não bastante
esta. por si sö, para obs
tat o pedido.
Porque os documentos

exibidos pelos herdeiros d.
Conselheiro Maciel ni"
provam a integral aquisi
ção dos direitos sobre as
estancias em causa. a ins
crição da propriedade ca

rece de alicerce jurídico,
não tem - mesmo por
que a partilha não preju
dica o direito de terceiros
- força para obstar a res

tituição requerida, uma vez

que os reus se caracteriz'lm
como condominos arrenda
tarios em face do inventa·
riante, a quem cabe a pos.'
se da herança." Em 28-
9-1939. Anor Butler Ma�
eie I - Procurador Geral
do Estado.Oomendador Domingos (Do cDiario de Noticias.Faustino Correa de Porto IAlegre, de 24-

são de Domingos faustino 0-39.)
Correa.
Com o correr do tempo I ,. d Õfoi adquirindo as partes di· �on ecoraç. es

versas dos condominos. .chllenas a diplo-
Falecido o Oonselheiro matas brasileiroe

Maciel, seus herdeiros, de
elarando a qualidade de
cessionarios da totalidade
das estancias arrendadas,
partilharam-na, inscreven·
do o formal de partilha no

Registro de (moveis.
Não lia duvida l.lobre a

origem da posse como de
corrente do arrendamento
(fls. 18, 23 e 26).
Salvo prova fm contra

rio, entende se manter a

posse o mesmo carater
com qu:: foi adquirida (C.
Civ., art. 492),

Só pela transc:-ição de
fis; 34 é que, a partir de

Na apelação civil 602 em

que é apelante o sr. José
Joaquim de Oliveira, testa
menteiro e inventariante do
comendador faustino Cor
rea, e apelados o dr. Val
domiro de Barros Maga'
lhães e esposa, o dr. Anor
Butler Maciel, procurador
geral do Estado, deu o se

guinte despacho:
.Versa a apelação n.602

sobre questão oossessoría.
O Conselheiro Maciel ar

rendou estancias da suces

o governo cbileno con

cedeu, as seguintes con..

decorações: a Grã Gruz)
ao sr. Bento de Faria,
presidente':jo Supremo
TribuDdl de JustiQa do
Brssil; de Grande Offi
clal, ao sr. Pedro Costa
Rego, delegado do Bra!Jil
á Conferencie, de Lima;
de comm�ndador, 60 sr.
Juan, Calvo consul dll
Colombia no Panamà a
80 sr. Altamir de Moura,
funccionariü do Ministe.
rio da relações Exterio
res do Brasil.

Dr. Marinho Lobo
Advogado.

Rua Dr. Abdon Batista .. Jaraguá
(ás sextas�feiras) Predio Emerich Ruysam

M

I
�II -

•

I PBr��n�t!�'j!lat�o�<�!e�n��!RA I
Destina -se a ruiHH�: uf!la higiene púrteUa dö I
couro c8b�ludü e embel:8amento dos cabelos.
�vita a QUE'DA DOS CA:&i'J�OS e destroi a
CASP�, pür mais rebelde que í,;!lja. E' umremerilO &úberano cOlUra toda e qualquér
AfECÇÃO DO COURO CABELUDO.
�m todas ai Fermacias, Drogarias e Perfumariac;:
Produto dOI LABORATORlOS MINANCORA

Joinville
__.... "''''�'''''''''�''''''''''''''''lõ__'=-

!l
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ProdJ��;����OI.��ra���I��::'��: =�:Gf;�:::� co-RREIO 700 � POVO:vida, veio paralisar, pOl' lI!O producto altmentíeío
Caixa Poslai I. 12completo, o cultivo e ex usa-se coaída e em 80·

--------------::S:-a-=b-=b-a--d�o::-,�2::1;-:;d;:e:-rO;:u:;t:u�b:;;ro de 1939 Santa Catharinaportaçio da preciosa pas ; substitue o café e L.. ,_ )araguá do Sulplanta - e tão cedo, não é empregada como ali ....;,__;;;. _

lilerA possive) restabeie· mento leve; da seja se ESPORTES 8egisfroCivilcer se o commercio que faz «leHe», fresco outi h E d' Artur Mueller, Escrivão e Ofi-
man n 8 com a uropa. con ensado, C8S€lOa, Realizou se domingo uI cial do Registro Civil do 1. di�-A Allemanha e a S1.:e- queljo fresco, secco, de- timo, em Rio Negrrtho, trito da Comarca de jaraguã,cia estão dispostas 'l com- fumado ou fermentado. bella festa esportiva pro- Estado de SantaCatarina, Brasil.prar a soja que for pro- A soja verde é comída movida pelo Rio Negrinho e:�!J��� ��ibi:d:p��ec:���duzida no Brasil, dese- em sallada, cozida ou F. C. que, inaugurado seus

mentos exigidos pela lei afimjando mesn.tO estabelecer em conserva. Enfim, tão novos uniformes, havia con- de se habilitarem para casar-se:com O nosso paíz um prodigiosa variedade de vidado para a mesma os
EDITAL N. 987commercio regular, sem- alímeatos derivados da quadros do Estrella f. C. Alfredo Dunker e Ottiliapre crescente, desse pro famosa' semente diz o de Retorcida. Boeder.

.
ducto. � dictado stao· japonez : Em disputa de linda taça fIe, solteiro, lavrador, .brasl-O preço das sementes -Quem tem soja, tem deram inicio as partidas �:��:a�e:res���is:r�t�� dJon!�i�:�é hoje estimado em 8 Ii- carne, leite e ovos». esportivas, os quadros se- do e residente no lugar estradabras por tonelada, colo- A 1'- seda, que é um cundarios, tendo Ci) Rio Schroeder, distrito de Bananal,eadas nos pottos euro novo succedaneo da lã, Negrinho F. C. vencido o filho de Helmuth Dunker e depeus e pagos à vista, obtem- se da soja. Oons- do Estrella pela alta con: Frieda Mielke Dunker, natursescentra entrega de doeu- titue uma Invenção [a- tagem de 6 a 1. ��s::t:�st�to�s��a'd�CÍliS��:O;d��:mentos. poneza, do technJco Hido As 4,30 horas entraram distrito de Bananal,Esse é o motivo por Ito, que se inspirou na em campo as equipes prin- fia, solteira, domestica, brasí-t d '" d I it I d d hid leira com vinte e seis anos deque se noaapresen a a pro ucçao o c an ar», cipaes, an o a sa I a o Idad� natural deste distrito, do-gore cccssíäc de ganhar- "rlação do chimico íta- Rio Negrinho que aps 10 micili�da e residente neste dismos um lugar de desta' llano Antonio Ferreti e minutos de jogo conquls -

trito no lugar Rio da Luz, filhaque no mercado - poís, até agora o melhor subs ta o primeiro tento, Nos de Augusto Boeder, natural. deestamos dotados de con- tituto da IA. A lã seda ultimos minutos da phase Blumenau e de Berta Krueger
Boeder natural de Blumenau,dições excepcionalmente conserva pertettamente inicial o Estrella consegue lavrado�es residentes neste dís-favoraveis, quanto ao elí. o calor, ao ccntrsrlo da o empate por meio de um trito nó Iu'gar Rio da Luz.ma e solo, para produzir seda artttícía], e recebeu penalty batido por Orestes. [araguä, 11-10-39.a seja. o nome que tem, Dor O segundo [ternpo mos-

8E, visto que é de Iaeí! possuir elementos cons- trR um jogo bem equilibra- EDITAL No. 9 8
collocaçãe, pois, impor. titUtIV08 da lã de seda. do, Aos 25 minutos, num M�raos�:�ino�acob Martins
tadores nllo faltam para A sua producção sahe ataque :bem controlado, o Efe, solteiro lavrador, brasilei.qualquer quantidade! - multo barata: o custo Estrella marca o segundo ro, com vinte e quatr� II:nos deSÓ nos resta incentivar anda por 40 cyen lO a cli· ponto, terminando a parti- idade. natural deste dlstnto,. dC!-

miclliado r reidente neste dlstnO seu cultivo e d�J8envol bralt e até menos, ao da de 2 a 1 a favor do to no lugar Tifa dos Martins,velo .0 mais possiveI. passo que o da seda ar- quadro visitante. filho de Jic::Jb José Martins eA titulo \1e estimulQ, tilicÍal V8.e a 60 «yen», e A' noite teve �Iogar um de Senhorinha José Pinho, �ar-h ça O lid d de d b'l t d tins lavradores, naturaes desteparoll que se con e a mesma quan a e anima o ai e, en o os Est�do domidliados errsidentesseu valor economico, re- lã e de seda naturaes hospedes de�Retcrcida sido neste distrito no lugar Tifa dosletamos abaixo, 08 sub valem respectivamente 3 alvo das maiores attenções, Martins.
.

productos em que se des e 5,50 cy€.n» Ela, solteira, �omestica, br.asl.dobra soja' Acaba de ser convidado leira com de,:olto anos de Ida-
a .

de, �atural do distrito de H'lnsa,(Continua,) pöra uma pugna amistosa
domiciliada e n�sídente no lugarem Canoillhas, pelo Ca- Tifa dos Martins, filha de Josénoinhense f. C., o Estrella Avelino, natural de Nova Trenlo

F. C. de Retorcida. e de Cecilia Buccio Avelino, na-

tural deste distrito, lavradores,
domiciliados e residentes neste
di�trito no hotgar tifa dos Mar
tins.
[araguâ, 14-10-39.

EDITAL N_ 989
Andréas Weiler e Maria Mül·

ler.
1.. '1'Ele, solteiro, lavrador, ",raSI er-

ro com vinte e dOIS anos de
idade natural deste distrito, d.o
mícíliado e residente neste dís
trito no lugar Rodrigue�, fiI�o
de joaê Weiler e de Mana Steiß
dei Weiler lavradores, naturaes
da Hungri�, domiciliados e re

sídentes neste distrito no lugar
jaraguãsinho. . .

fia solteira, domestica, brasí
leira �om vinte anos de idade,
lIatu�al deste distrito, domicitiada
e residente neste distrito á es

trada Jaraguá, filha de João
Mueller junior e de Elisabetha
Auerbach Mueller, lavradores,
naturaes deste distrito, d<?mi�i1ia
dos e residente neste distrito a

estrada jataguá.
jaraguä, 14-10-39.

.

EDITAL N. 990 Anniversarios
Francisco Holler e Ana Fuzzi. Transcorreu, dia 16, o Com a sympathia distin .

Ele, solteiro, ls vrador, brasi- anniversario natalicio da cta que nôs soube inspileito com vinte e um anos de
exrna. sra . d. Anesia Wal·

rar, registramos hoje a daidsd� natural deste distrito, do-,

td t t di tri ter Crespo, vil tuosa esposa ta natalícia do [ovem sa-miciliado e rcsi en e nes e IS n
�

e te, no lugar Garibaldi, filho !Íe do nO')80 prezado redactor cerdote Fidelis Tcmelin, ir.Stefano Holler e de Ana Germ- sr. João Crespo, e estima- mão do nosso director Hoger Holler, lavradore�'.l!aturaes da e distineta professora norato Tomelin.deste distrito, domicIlIados e
I Abdresidentes neste distrito no lugar do Orupo Esco ar « on Entre os moços valores

Garibaldi. Baptista», qu� pela passa- <tue Santa Catharina pOSEla, solteira, domestica, brasi- gem de tão auspiciosa ephe sue �otad es aos sagradosleira com vinte e um anos de meride foi muito cumpri- deveres da religião christã,idad� natural deste distrito, do-
micili�da e residente neste distri- mentada, recebendo gran- Fidelis Tomelin ordenad()
to no lugar Garibatdi, filha de des demonstraçôes Qt· ca- a menos de dois armas,Pedro Fuzzi e de Josefina Me- rinho e apreço de seus tem já um lugar garantidonelli Fuzzi, lavradores, naturaes numerosos alumnos ( pes· pelo seu alto espírito, emda Italia, domiciliados e resi-

soas de sua amizade: .

l"d d �dentes nest distrito no lugar que a slmp ICI a e �e ma-
Garibaldi. - Fez ar.nos dia 17 a neiras corre parelha com
Jaraguá, 14-10- 39. senhora Adeje Hermann, a mais solida cultura ou

EDITAL N 991 digna esposa do snr
..oe-, vida nos grandes mestres

Alfredo Fischer e 'Irma Ram· raldo Hermânn, oroprletc;- das Ietr'ls christãs.
tllUm. rio em Hansa. Como dccumental1do oEle, solteiro, lavrador, brasilei· Dia 18 festejou mais I que affilmamos está a dis-!,O, com vinte e um

_ an.os de
um natal a galante menina tincção que élcaba de rece-���Ii�dn:t�rr�sí���� �!�:�':ús1�: Neide, filha. do snr. Pau.lo ber o moço sacerdote jato no lugar Rio do Serro, filho Ary de Pal\18, agente fls- ragu8ense, con\1idado. parad� Alberto Fischer e de Berta 'cal do cc..nsumo ófa ser coadjutor da parochla deRahn FLeher, lavradore�,. ?tatu- vindo nesta cidade· Joinville.raes de BllJmenau, domiciliados

D' 20 no. I'S .te residentes neste disirito a es-
- ta pa�s�u u,a Felicitando com mUI a

trada Rio do Serro. um natal da dlstJl1Ctil se -

satisfação ao padre Tome.Ela, solteira, domestica, brasi- nhorita Iris Fadei, filh:l do lin, que óra regress? �eleira, com dezoito �no� de id�- sr. Antonio FadeI, e pro São Paulo, pelo seu ánm- A.de. natural deste dlstnto, doml-
I d 7ciliada e residente neste distrito vfcto e ementa o corpo versario trans(Jorrido a 1

no lugar Rio do Serro, filha de docente do nosso grupo deste mez, apresentamosGustavo Ramthum, falecido e de escolar. Os seus alumnos lhe os nossos mais res.Maria Mathias Ramthum, lavra- fizeram lhe expressiva ho- peitosos votes de falicida.dora, natural de Blumenau, do-
b

.

d d fi _miciliada e residente neste dis· menagem, co rm o e o des.
trito no lugar Rio do Serro: res a sua mesa de traba :
Jal'aguá, 17-10-39. lho. na sala de aulas. I Visitas
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- Ho�e completa annos V.isitou nos esta se!llsnaHelmuth Dunker Jnr. e Ana a senhOrita Aracy. Mueller, o dIgno sa.cerdote freI Ca '..(Valz. alumna do Colleglo Sagra pistrano Bmder.

Ele, soltei�o, lavrloldor, .brasi- do Coração, de Floriono- FrEi Capistrano, esteveAMANHÃ - 22 de Outubro - DOMINGO leiro, com VIßt� at!0s de I���P., polis, e filha dilecta do sr. 2penasalgumashorasem Ja-natural deste distritO, domlcllIa-
1 M II

. -
, .

·t fdo e residente neste distrito a Art. l�r ue er! escr���o e ra��a, em VISI a a
..

sua a
estrada Itapocusinho, filho de offlCldl do regIstro CIVIl da mllla, regressando Ja a LaHelmunth Dunker e de Frieda comarca. ges, onde com muito:zê'Mielke Dun�er,. lavrad�r��, natu· - Amanhã transcorre a lo exerce os seus sagra-rars deste distrito, domicIlIados e

d 1" d h·t d dresdentes no distrito de Bananal . ata, nata ICla a sen orl a os eve!€s.á estrada Schroeder. Anmta Soares, alumna do «Correio do Povo» agra-fIa, solteira, domestica, brasi- Curso Complementar e fi decendo a bondade dasleira, com dezasét� a':10s de id�. lha do sr. Reinaldo Soares, palavras que lhe dispensoude, natural deste dlstnto, doml-
d f' M·· d t tciliada e residénte no distrito empregado a Irma ar o Jovem sacer o e, rans-

de Bananal á estrada Schrofder. catto Irmãos. mitte aos �eus numerososfilha de AdolfQ Valz, natural da amigos de Jaraguá as desRussia e de Clara Ventzke Valz,
pedidas de frei Binder, anatural de Blumenau, lavradores. JlT' d d Ie de,'.domiciliados e residentes nodis- .J.fo�va os que.m, e c�raçae, es

trite de Bananal a estrada Contractou casamento se mUIto boa 'flagem.Schroeder. mana passãda a gentil se-
Jaraguá 19-10-39. nhorita Therezc Watzko,f para que chegue ao conhe- filha do sr. Miguel Watzko, O anuncio é a almacimento de todos passei o pre· H R hsente edital que será publicado com o sr. ermes ut ers,

p.-!Ia imprensa e em cartorio on· commerciario.
de será afixado durante 15 dias.

_Si aIguem souber de impedi-
mentos IIcuse-os para finslegaes. Sociedade de Atiradores JaraguáArtur Mueller
Escrivão Distrital e OficÜlI do

Registro Civil.

SUB·PRODUCTOS
Da planta obtem-se a·

dubo verde, forragem e

pastagem. :Oa semente
tiram· se farinha para o
alimento hum8no, sopas,
mlngáos, molhos diver Chegou ao Rio, via-
80S, dieta para ,;iabeti-

J'ando no «Neptunia» ocos, macarrão e outros ..
'

pastificio8, aUmentos pa· coronel Bise<?, dlr.ector
ra crianças, farinha pa· geral da «LatI li (L_mhasntricavel, bolachas; dos Aereas 'Transocean I c a s
re�idu08 - torta para os Italianas). O coronel Biammaes. Do �leo e�tta.

seo dará as ultimas pro'hem-se glycerlOs, expIo-.. ..sivos esmaltes ti verni- vldenclas para a maugu-
zes, e pinturas. Substitue ração da linha de na�ea manteiga e outras gor- gação aerea Roma- RIO,duras e óleos comesti-

que deverá effeduar-se
======"""""'==_==========veis; é �mpregada no

no dia 15 de Novembrofabrioo de Jmpermeavefs,
de 11noleos para 8s80al
bOB; é a �ase de sabões
duros e moles; substi
tue a celluloide, a bor
racha, as tintas e ainda

Inauguração
da linhaaerea
Roma ...Rio PO LVO RApara caça e

para minas,

Chumbo de todas as qualidades,

Dynamite, Estopim e Espoletas,
Foguetes e Foguetões

oUerece li

CasaReinoldoRau

CineOdeonPharmacla de Plantão
Está de plantão amanhã a
Pharmacia Central.

Ião estrague a sua Com!da Aze i te Sa Iada Em duas funcçies, á tarde e a noiteUse s6mente o conheCido ..
O grande film dramatico da Cine Alliança

KATIA
(A Tzarina sem Coroa)

Um film imponente e luxuosissimo, com momen"
tos de profunda emoção. O admiravel roman�e
da princeza Bibesco que, na téla, àrrancou lagn-
mas e sorrisos da propria autora...

. .

A consagração suprema de DamelIe D�r1e�x
e John Loder. E' nessa obra sumptuosa e nquIs
sima que Danielle. e John pr?varão ao mundo
que assim como sabem fazer rIr, tambem .sa�emfazer chorar. Um film para as almas senSlveJS e

para os corações tenros. Uma maravilha da Cine
Alliança.

Para o dia 1. de Novembro o grandioso
film ,A PRINCESINHA» com Shirley Temple.

EMBELESE O SEU LAR ...
. ,

COM AS

REIFOTO- ESTATUETAS
filas representam com mais detalhes,. em
cores naturaes os seus retratos de estima
ção tomando �1J!lito mais vistosa e sugges-fiva' qualquer photographia que V. S. deaejar ter em lugar de
destaque. São um adorno distinto e elegante, in�ispensavel nas
residenc:ias modernas, proprio para esta� sobre o I?la!l0, toucador,

mesa ou escrevamnha, constitUindo tambem

R·EI
um rico presente de Anniversario, Natal,
Anno Novo ou Casamento, etc. etc. etc,

-STUDIODleo virgem - Insuperavel pelo seu sabor - Insu
peravel pela sua esmerada refinação.

"pp. pela Ins, de Alimentação - RIO - sob n. 12728 - Analise 71 Represenl.: Pedro Maximiliano Perfeito, Jara,••
-

o SABÃO

Social
OS JESUITAS

Hostias, cruzes, o altar.•. A' frente.do lenho,
Rosario á mão, acompanhando a fila
De bronzeos naturaes de agreste cenho,
Entram, resando, a solidão tranquilla.

Chegam á aldeia. No sagrado empenho
Falam de Deus. O Principal vacilla ...
Baptisarn ; plantam: brota a. canna : - é o �ngenho ...
Vêm portuguezes e o Ouvidor : - � a Villa ...

1·· IPara tanto porêm, quanto supp tcio :

Quantas perfidias de Capitães ���es,!Quanta vida de Santo em sacrificio ....

Embora !
... A Cruz, quando fechar os braços,

Ha de dizer a seculos melhores
Que a Civilisação seguio seus passos!

,

HUMBERTO Df CAMPOS.
•

Pe. ridelis Tomelin

do negocio.

PAGAMENTO DE JUROS
Avisa se aos Íllteresi5ados que l:iO dia 5 de no·,

vembro, das 15 ás 17 horas, serão pagos es juros
dos emprestimos referentes ao corrente ano.

A DIRECTORIA.
Estrella F. C.

Retorcida
Sabbado, 28 de Outubro

Orande Baile
Social

J. A. Militar de. Jaraguá
CERTI FICADOS DE RESERVISTAS

São convidados a comparecerem na seoreta
ria da Junta do Alistamento Militar de Jaraguá.
afim de receberem seU8 certificados de reservista
08 seguintes senhores:

Firmino RoseHa, Ovídio BeleU. Leopoldo
R ·

t d B ., Reiner, Leopoldo Joio Grubbs, Erleh BIosfeld,ev�s a '? rasl
Quiliano Martiol', Ermínio Bert!, Salu8tiano DemaUm.Revlst•• serviço daCuliura ceno. EmU pagel, Roberto Emmendoerfer, RodolfoSCIENCIA RUander, Ju110 Ferrbzza.

.

ARTE I Jaraguá, 15 de Outu.bro de 1939.
LITERATURA Leonidas C. Herbster, Presidente dR J. A. M,

abrilhantado por excel
lente orchestra.

A DIRECTORJA.

Virgem
de WETZEL & elA.

Especialidade
- JOINVILLE (Marca registrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


