
o nOS80 desejo de bem
servir ao n0880 povo &
a nossa tena, nlo elJ�
oontra obstaculo!i, Ass)m
pretendemos dar na se
gunda década de Dllvem.,
bro uma ediçlo com
maior numero de pagt.
na8, para fi qual já es·
tamos 8Dgariandfl aoun-
c1()8 e solicitamos eol..
1�bor6çao -QU43 .se rela-
cione com f'.8 graod�
datas 4)ue o Brasir e8$�

emo a.
. ,_,1!"_�

I f lf'�

"0& jornaUstas, dantes á m l'>1li.. fa�,ret IctiJ Estàd , 'pOssuem, hoje, prantias no
.

exerd,.;
do da profissio e o seu orlio
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Brasile�a de, Imprensa, foi dotado d.
IOUdo patrimonio, que Ibe auO'tnenta o pres.-.eno e autoridade.ttl�; . (Palav�aB do Presidente Getulio VargaB, nd

.- -.- ducurso preterido na Á. B. I.) ri

,Tabel'lamento
de preços

Da Commissão de Ta.-I xlmo 48 horss esta oo-'
beítamento de Generos missão; autorizar ati

D.·reclor-proprl"elarl"o .. HOROR.'O TOMEll. J I I d d •
. .

de primeira Necessida- tabelemento será flxad.
A orna n epen ente e OIICIOSO Caixa Postal, 12 Redactor: João Crespo de, o snr. prefeito muní- proxíma m e n t e vend

eípal acaba de receber mercadorias preços peín,
ANNO XXII' JA�AGUA DO SUL - Sabbado, 28 de Outubro de 1939 --- S. CATHARINA N0 . 1.004 o seguinte telegramms.: rarão vigorantes primei-

«Fpolis, 17 - Acordo ro setembro vez que�=�==��==�===============��========��========�====� reso�do�t�8re®�0,oomereiantß oom��e

Pr'ouress I dyDa'm ,Ic I' No d ia do 20. a n n i ver s a r i o d o ��tda�oa�:�::�õ!�r:�g�S �o;e:��!�O t:�msi3�re���
E

nossos delegados muní- mente verificado font.

,

stado Novo installa-se a con- cíptos plUI\ o qual V. S. abastecedora com ilpre
doslgnado e qua são se sentaçäo fe.tuTa ou outre

� .

d I t t guintes: dar dlvulgaçllo documento capaz. sujei"
O dynamismc do aotual lvinte rnet-os de vão cada lerenCla OS n erven ores todss medidas tomadas tendo-se mesmo verifi·

poder administrative do uma e custaram aos cofres pela comíssão : receber cação posterior exaUdAI)
Estado vae se affirmando estadoaes cêrca de sessen- Rio. -- O presidente Ge.. de Economia e Finan�s. declarações estoques até razões apreseutadas, a.

cada vez mais como indice ta e tres contos de réis, .. V I .. i
s- tarmínaçã» prazo nosso quaea se capciosas indu ..

de uma época que se do Für im calculadas para sup
tu 10 argas 'reso veu con-... mportante reunião se- edital remetendo rela. síndo imediata \1pUcaçlo

eumenta por factos coo- portarem fi carga movel de vocar para o proximo dia rá presidida pelo chefe do çõeR esta eomtssão e no grave� penalidades ím
eretos e não através de dez toneladas ou, uniíor- dez de novembro, segun- governo e terá a duraÇão mes não cumpriram tal postas Iegíslação em vi
discursos mais ou menos mente, a de quatrocentos, do an·versar·o do Et..t d d

.

d- d Iormalíusdes i. remeter gor. Notas oticíses serAo

pou:;" epatés sculement, kilos por metro quad. ado
I I .... a o e cinco las, encerran 0-

com colaboração agente publicadas Diario OfJclál
como era de uso até be.n E' de honrem a grande Novo, a conferencia' dos se assim no dia 15 de no- estatística preços vtgp.n Estado éselsreeerão n08�

poucos annos entre nös e ponte ligando as margens Interventores federais nos vembro. Ap6s a Conferen- tes primeiro setembro to sa orientação pßra que
entre outros no Brasil. do «ltapocusínho-, entre Estad05. O ob�etivo da con- cia dos governosestaduais

das mercadorias de que chamamos sua eselare ..

Já nÓ3 occupamos por [araguã e [oinville. Obra � é'" trata edítal ; dar cum oída atenção, devendo
vezes dos trcbalhos inicia- custosa e de muita impor, aerencia coordenar me- sarão elaboradas as teses prímento determínação ser mesmas remetida.
dos e concluídos pela ad tancia também. didas de alcance geral, ba- que deverão ser apresen- e edital atendendo e en via postat V. S. --, Cor
ministração Nereu 'Ramos, Projecta se e realiz::l'se seadas na conclusão-do in- tadas na Conferencia Na- caminhando denuncias denes 8!l:udações - CeI..

desde que alIa se tia .feito com muito cuidac!o napre"· ·d I i I
bem como j,t:sto locati 6ß FaustQ de Souza, pl'e"

sentir no Estado, transfor. oaração e ajuste 1as nossas querlto promovI o pe o c ona de E c onom ia, a vas partes !ie julgarem sidente comissão.'
mando o marasmo �m pro forças ec::.nomicas, um vas governo nacional, realiza- rea I i z a r - s e no proximo p�r�e�j=ud=j=c=a=d8=8=p=r=8=z=0=m=a===-==========
gresso, a inercia em acti' to plano rodoviario, como do pelo Conselho Tecnico ano.

" ,IRio, _ Pouco aotes.idade, o bizantinismo po< condição principal para

I
.

,

litico. em zêl? .constructivo maior expansão dessas �es Sellos commemo- I I'
.. lei- dos do"- 14e estnlar 8- guerra, o

precIso e efflClente. mas forças economtcas· . • 'A fi d'"
.. governo brssileiro en·

Nessa nova ren;;scença Istc por que hoja governo ratlvos OS orneeO O. ,
te..rol

viou 11 Londres ou aqui·
d t d d 'd

' -

h t (j -s valente a quantia de um
e von. a es 3'!'t. urfCI as, e acçao, co�o _

on em era O ministro da, Viação ml'Jh"'o e 9'"""',;mll dolares,de amor. enre)ecldo pda palavra. HOle nao se sonha oUie10u fiO Departamen� A 31 do corrente, exgotta-se Do I,U. ..

t d d 40 t '" b Ih C • o praso para_ a apr�sentaCio na para pegsmer.to de en·
oons ónel8) a gran eza a .an o, porque .ra a a-Ele to dos arreios e Tele.

d
' 1�. I�spectorla Regional do M.i- commendas leitss na loalma c�tharine�se encon mais.;. O tempo não �o�e graphos, f:mtorlsando 8 ras I B ClpOS nlsteno do Trabalho, Industna d d

trou a. slla maIor chance pcrque o senso das reah emisi\lão de IJ fi miihlb e Commercio, e nos eu:> pastos gIate�ra, To!nsll O se e·

de expansão, derramando zações abre :I cada instan- de seU')!! da. taxa d�
de fisc&.lisação, das relações no· pols 1mp08S1vel o:remes·

se em realidades bellas e te novas inspirações que a $400 commemcl'utiVt,J8
minaes dos empr�g:;dos, em tres SB da mercadoris'encoro-

Solicita·nos o sr. tenente vias: de .acc�rdo com a Lei de mendada O Brasii entrou D d d p.edifieómes
.

pelos quatw vontade concretisa. Desap data d�t. fll'1,scimüntü de L ·d H b _ f' NaclOnahsaçao do Trabalho. .' . e or em o sr. resl·

eantos da terra que Dias pareceu o minuto; têmos a Machado de Asais.
eom �s. er st�., pre _ei Em edições anteriores publi- em �eotnod!mtmto8 com I dente, em cumprimento a<Y

Velho regou com o seu hora - no aproveitamento to mUnicIpal., a dlvulgaçf!-o, cam�s o edital da Inspectoria as flrmas� mglezas, das" disposto nos Estatutos da
sangue bemdito. de nossas mergía,- ... Vive DR. J. a. ROCHA LOURES I para conheclmei1to dos IR R�gl0!1�1 neste .Estado, o qual quaes obteveto cancella Ac:sociação Commercial e
O problem,a rodoviario, mos para a hora do traba M tt!ressados, .para conheci

I
sc�entdl�a aos Interessados a 0-, mento dos respectivos I :. st i I de Ja gu�

.

MEDV'O ESPes" t d
.

t "d bngatonedade da �presentaçio • t t d' d
nOJu r a ra 11, con"

.' que vem custando ao dr. lho. Hora que l"xiste por
'-' E lAll rA

I
m"n o. .. os !n eressa .os, dos formular-ios, incorrendo os con rac os or enan O a vido todos os senbores as-

Haroldo Pederneiras, á tes· que é dever que se cum Olhos, Ouvidos, do OfflCIO abalx�,. recebido infr�ctores .da citada lei, n!ls transferencJa daquella sociados, em segunda con.
ta da Directoria de Estia pre, necessidade que se ai Nariz e Garganta. do sur. dr. Ede.vlto Cam- multas prevIstas. Todas as flr- impcrtancfa para os Es- vocação para a reunião
d d R A Ih t' J d 'd pEllo de Araujo. director mas .�l emprezas, mesmo as tado. Unidofl .. Dessa Qpe- '1' � t·f

•

8'! e . o"agem, o me 01" cançl'l, par ICU a· � VI a

I Rua PriO(�i e Fone 334 da Penitenciaria do Esta. ,q,!le na(1 possnem empregados, na cambial' i que �e rea ..zaril sex a elr.

de SU� vonta�e. e da sua que o tempo "eternisa para JOI�VíLLE .

d :
sao obr.igadas á remessa dos Iffty O

1 1'1 dO }Bll8S11 proxlma. dia, 3 de novem'

cultura profiSSional, tem Deus.
_

o formu1anot. ucrou 5 1 m o ares. bro, á5 20,15 horas, no

alcanç:1do uma solução que
.

. c:Sr. Prefeito, - Empe' --,-
. escriptório da firma Breit·

se . enquadra harmonica· Ce· � A t nhado na compra de cipa .A
•

b ·1...1· haupt.,
mente ne rythmo garal I. I Ira ue mos ras li�ça QU imbé, venho soli, nnuarlo lu 10- ORDEM DO DIA:
,das nossas necessidades'

. citar a V. S. o obsequio de
'I l)-Eleição da nova di4

'. ·�de expansão commercial. ,I s'e t't...
interessar os lavradoresou

g P'hl· O naC1·0na},rfctoria;Vencem com e!le os i�- Ue. a IIarIna !l�gociantes desse Munici- ra
.
c I 2)-Prestação. de contas

teresses da publica adml" 'pIO a fornecerem a esta re· da gestão antenor;
nistraçiJo e os interesses Com a aproximaçllo de da cp8,ada de lique. partiçãó esses productos, Em conformidade, com o as graudes realizaçÕES do 3)-Oigersos.
do povo, com ä satisfação do mez de novembro, a8 zare., fadada de attrahfr pagando até 2$000. dois decreto lei que ereou o seu futuro. Nr;:ssa marcha Jeraguã. 26 de outubro
dos seus recursos produ' diversas Commlssões da ao <mpital barf'iga.verde. mil reis, por quilo de cipó Instituto Nacional do Li gloriosa se integr;'Im todos de 1089. .'
ctivos, das suas obrigações «Feira de Amo@tras de em dezembro e jalldro seco e descascado, posto vro, acha·se já em preparo OB brasileiros de boa von- G. Rodolpho Fisc�er
trihutarias. Santa Catharlna'. fi S,,[ proximos, verdadeiras nesta Capital. o Annua{io Bibliographico tad,e, os que não perderam Secretario.

'

Agora são as pontes so· inaugurada. a 15 de de- multidões de forasteiro8, O pagamf'nto será efe· Brasileiro, que deverá ser a esperança, mlls esperam,I , __

bre o rio Sangão. no dis· zembro vindouro, estilo aC3ham de ser nomea· tuado contra entrega da no possivel um reposÍtorio mas oonfidm,
.

trabalhando I'trito de Morretes e povoa liesenvolvendo febril ac· dos representantes n8S mercadoria. de· todas as publicações de sempre. Pensam assim os '1inStituto dOICo.....do de 'Mãe Luzia,
.

trecho tividade no sentido de prin�ip.ae8 capitaes sul Agradecendo o interesse interesse cultural realizadas c�eadores dC! Instituto �a. t merciarios
�a estrada de Flpnanopo- ser o msgnifico certame brl'tsJl�lras, B8Sf� como que se dignar dispensar no paiz durante o anno, ClOnaI do Livro. E assim Nossa cidade recebeu a visita
118 Tubarão Araranguá, fa' dezl3mbrino dotado de to· no RJO de JaneIro, aos ao presente pedido. apre� em livros, folhetos ou ar· pensando, pioneiros de um do sr. José Miranda, digno fis
yorecendo a zonas fertilis· das as inovações technt- quaes foram conferid08 sento a V. S. protést08 de tigos de jornaes e revistas. sector da melhor �ex'pres· cal.arrecadad.or do' Instituto de

simas. São duas pontes de oa8 em materia de ex· amplos poderes para o estima e consideração. _ Esse trabalho de cuida :são do Estado Nevo; lan' Aposenta�0a:ta e Pens�es dos

posiçõe"' e feira" bc)m deoe h dOO' E' d
.. .

f' .' .

t' CommerClanos, que aquI se en-
".... ., mpeo o e 8ua aretor: delv1to Cam- o e paClenCla, cUJa ma QOU agora ao palz In elro contra no exercicio de suas fua."

EmquBnto os commis- missllo pelo d'Araujo,1l lidade realçamos com en o AnnuRrio bibliographico cções e a afim de regularizar.
sarios, vi8jantes conti thusiasmo. só agora mere' da actividade nacional no situação. dos a�sociad<?s e em-

nuam fi attender a innu·

C
ceu ô interesse dos com mundo das letras. Bem ha prezaS_ligadas áqu�lle I!"port�n-

metes firmas do interior •

Od )'am os . que b b
te orgao de prevldenCla SOCIal.

Ine eOn
petentes. sa em tra a- S. s. demorar·se-! em nossa ci-

do Estado, interessadas.
. Assim e que folgamos Ihar assim, dade, provavelment� até segua·,

na resßrva de lotes de em noticiar que já se acha da·feira proxima.
área para seus mostrus

• no prélo o volume corres·
rios e mesmo para cons AMANHÃ - 29 de Outubro _ DOMINGO pondente ao anno de 1038 carteiras prof....
truçAo de pavilhões pro· que, embora -constituindo lionaisprios. II CommissAo Cen· um tnsaio, virá prestar ser·
trsl dedica·se 8 dcurado Em duas funcçies, á tarde e a noite viços aos estudiosos de
estudo de diversos pIa· Mais uma grande producção da· eine Alliança: aS8umptos brasileiros, não
nos e projectos referen

Jf
só n.o paiz como no ex-

tes ao .Jertame. {J�t1nm trangeiro.
O pavilhão prinOipal,' 'n O Instituto _Nacional do

isto é, o que reunirá to-,. �. Livro, animado da melhor
da 8. industria fabril e

n �
vontade, não esmorecerá,

agro pecuária catharl vnn U .."., como promette, no seu

nense, bem como toda a '" l • W proposito de fornecer aos

represontaçlo rIEt seu in interessados um indice com'
tenso cOTmefclio, terá a com Marie Andergast. Bailados e musicas lindas, pleto e minucioso das 'pu·
denomio!iQllo cpavilhao mulheres seductoras, e uma bella aventura de uma blicaçõ�r. brasileiras, me
Getulio Vargas', para o linda e captivante jornalista. {Jm film sentimental Ihorando·o certamente de
que jã foi solicitado do

e forte pela emoção. . anno para anno. Mais uma aviadorapleclafo Chefe da NaçAo Assim é q'Je se· trabalha
a nece8saria acquiescen sem alarde e consoiente' ato. - No aNt)dromo
cia.. Quart�· feira.- 1. de Novembro - Quarta-feira mente para um Brasil sem· de Manguinho8, realizou

Montevidéo. - Realizou· JU8tíssima estia home- A's 3,30 em matinée e as 8 horas em soiree pre maior, não esquecendo aI!! pravas para o brevet
se nesta capital o enlace Dagem' que a8 cla88es e·

A Queridinha dos espedadcre3 do cl'nema Shl'rley
as nosS3S possibilidades e de piloto-Bviad0r fi sen-

matrimonial da ;·srta. Olga cop('mjCQ8 pra teD dem realizaçõei. para que �e hora L�da Bnptist�l, a1)Ó8
Terra llãbraz, Jilha do ex� prestar ao ideador e rea· Temple, no seu maiGr triumpho . jam conhecidas e e·stimfl-. um cuidfidos,\ curaú 00

presidente da Repuhlica, lizador do Estado Novo, A. .

I)
das, como padrões do es. Aero Club do Brasil. A

Dr. Oabriel Terra, com o 8. <iue Santa

Catharina,. . ,...'Inc'''.
I

�/n a forço collectivo 'de hoje co· senhora Lecta Baptista é
secretario da embaixada do tanto deVE' o surto do , j �� t mo de hontem. viuv'l- do teOtmte piloto

�h:�azs8�a;d���s Alberto �ftr::�:80������in���;:� �llm tntelFame�t; colorldo,_ uma ímponente pelo
O Brasil marcha. como

I
Oscar Baptista, que mo

P t d
.

f d llcula' que glorifica o colorido. A-:,s'·.st."re.·s a um
sentinella avançada nesta reu v·ictímH de ragieo

or . par e o nOIvo 0- annos em to 0& 08 ra . parte do continente. para accidente de aviaçlo.
fam padrinhos o embaixa· mos de sua actividade. dos films mais importantes produzidos até hoje.
dor do Bro�sil. Dr. João colocando este Estado em

:':�i��lit��Zd�d�ep�e�:t�. f::!l:�e�e:�6:�!:ar�o8�� Breve: --- Poljcial entre Bandidos - Miss Oe-

çlo di'plomatica brasileir a, conomtco do Palz.

I
nerale - Do mundo nada se leva - Oleo para

Major Au�st() de Araujo Afim de ampliar e di Lampadas da _China - O grande film religioso �

Correa Uma. fundir mais a pu.bllcIÜ· tMais Rroximo_ do Céu». j
�"""""e.....�_�.... ,�

Associação
Commercla'e
Iodusfrla' de
laracuá

CONVOCA�ÃO

Aos nossos
leitores

Vae ser lançado ao
mar, hoje, o navio mi

neiro cCamocimlt
Terá toga!.' hoje, no

Rio, com toda a solem·
nidàde, a cerimonia de
lançamento 80 mar do
cCamoclmlt. o ultimo Ut,

vio-minelro dEi. série de
seis, Inteiramente cons·
truidos no Brasil.
O cCamoejm' foi eonq

truido no Arsenal da Ma
:rinha do Rio de Janeiro
80h a direcçlll) do almi,
rante Guilherme Ricken,
director do Arsenal, e

eapltAo de corveta Oscar
Lette de Vasconcellos.

Seis fortalezas voado
ras representarão os,
EE. UU. nas festas de

15 de Novembro.
Temos informaçôes ßobre a

p,oxima visita a serviço de ins·
pecção 'nest>! localidade, que fa·
rá dentro de poucos dias o snr

Encarregado da 16. Zona de fis
calisaçio do Ministerio do Tra.
balho, Industria e Commercio,
sediado na visinha cidade de
Joinvllle.
Além dos objectivos da ins

pecção ás firmas quanto ao cum·

primento das bis trabalbistifS em

vigencía, será feito o serviço de
identifiCação orofissional, para a

expedição das carteiras IRd!vi
duaes.

Washington. - O pre
sidente Roosevelt orde
n0U que seis fortalezas
voadoras representem ()
exerci'1 (tos Estado Uni
d08 nas festas de 15 de
novembro no Rio. Co,.
mandará a esquadrilht.l
um general do Corpo da;
Aviação, seguindo 25 oft ..
cials � 24, praf88.,A filha de ex-presiden-

• te do Uruguay casou·
.e com o secretario da
Embaixada do Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Paftflci:lIiJlel -iJlJ7:;;�rfj�;E' a r-ornada ideal!, de MARTINS JARUQA '

. •

CURA TODASAS 'Rua Barão do Rio Branco N. 62 Chumbo de todas as qualidades,
FERIDAS, tanto Todos os quartos e appartamentos com aguahumanas como de

animais. ! corrente, quente e fria.

NUNCA EXISTIU E/evsdor,'frigorlfico - Cosinha de Ia. ordem.[
IGUAL! ! ! Salas de amostras para os snrs. viajantes.

A Farmácia Cruz, Automovel na �Estação
deAvaré,(S.Paulo), CURITVBA - PARANÄ - BRASIL I

, curou com a cMI

'INANCORA:. úlce HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
���",.. ras que nem o 914 devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com 1IIIt1I11I11I11I11I11IIUIJIIIOIIIIIIIIJIIIIIIIIJL9JIIIIIIIIIconseguiu curar, escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo

, . . Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-seDa. Carolina Palhares, de [oinville, curou com de inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora centra-

R
·

t d B -I UMA só LATINHA, Lima FERIDA DE 9 ANOS! tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, deeVls a o rasl Têm havido centenas de curas semelhantes!! ! capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas, coman-

U..aRevl·slaa IIrv,· O d C II
' o.

,.,. .

dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agricola,S" ç a u ura Adotada em muitos hospitaes, casas de saude penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquerSCIENCIA E clinicas particulares. natureza, assim como requerimentos.
ARTE AVISO IMPORTANTE: A verdadeira cPOMA· HORARIO: das 7 ás 9 e.das 17 ás 19 horas.

LITERATURA DA MINANCORA,. nunca existiu a não ser em
Dr.Waldem.-ro'Mazure"bea', Docente livre da fac. de Medicina do Paraná, - Longa pra-

Os nomes em maior evidencia suas latinhas originais C0m o emblema simbólico '- tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e AlIg, Krankenhaus .de
no mundo intelectual do Paiz e acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeir M E D I C O Barmbeek (Hamburg), - Medico dos Hospitaes de Curitiba
do Estrangeiro collaboram para MINANCORA em sua latinha original I OPERAÇÕES, DOENÇAS DE:SENHORAS,
,REVISTA DO BRASIL REPAREM BEM Aü COMPRAR! Clínica Geral - Molestias de Senhoras - Partos.

tPARTOS
'

Preço Rs. 3$000 E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA» Consultorio e Residencia :
Tratamento pelas Ondas Curtas - Laberaterio de Analises.

Assignatura annual .....
' 36$000 de JOINVILLE. Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das

,Semestral.' .. 20$000 •• lIE.leRll!IU ii «Hotel Wensersky:.> - Rua Abdon Baptista 2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Vargas, esqui-
Rua do Livramento n, 191' (ENTRADA INDEPENDENTE) na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.Rio de janeiro. 1)C---�-..--------·--.._-_·--=-----------------� -:- Fala alemão.

-"-O-O-M'-E-u-,,-lill Casa E. BlosJeld�' Atende chamados a qualquer hora dodia ou da noite
----------

��Cr.�CAturo.1 BICYCLETAS III Ph;';;;;;�j�d;nN�����
Iti Peças e accessnrios para aulomoveis III
II' Pneus «Bra.sil» e <Continental- - Officina

Ir I

J()ãO O. Mueller
Rua Dr, Abdon Baptista - Telephone 24

Engarrafador de aguardente

NSU O Imarca "TRAGO" e vinhos na..

PBcionaes .. D e pos i t a r i o do -

Vinagre Especial I

GASA DE SECCOS E MOLHADOS III Madúnas de Escrever
Exportador de Cereaes Iii M hin d tII1II11 ac as e cos um

----.------ 1·"'ll(-c.r-ICX�""""-ó4-:o:::'.)'�x:::::::I�;::;;;:::e-;c:;:.;-.c:::>tl-lC:lI-:<:::::a-:c::n::;:lI--�--lC::I-c::::t-:c:::I-:C::-_�-IC1)!! Material electri�o em geral

;: ��;;;o��:,:�=,�,�::"n � Oelojoaria Walter Hsrtel � I
�ra rái0: !::'!.: prateados

Empregado com exito 'nes . i O Grande sortimento de relo.ios, Q I L h IFeridas i ,O e artigos de ourivesaria, bellos 00 II
Othar So n ne n ho •

Eczemas � O oh Rua Abdon Baptista�i� Ulceras �. 'ti presen!�!:.!:..: ores
O, '. _((((((((a:)lBB.,.(((((O»)..

,f�t��Lo I �D caa::a�b��·�aPtista _S�=g::mHdl ·�Ißiná8.io (��'��.�d�.��nnr,�t�ana�nSB I--M-a-r-c-a-t-t-o-I-r-ID-ã--o-s--'Escrophvles � . xc:xc:::o:::x�c:xte::':lfC;>'JC.):c:xr:::::n::::xcxcxc1lc:xr::".c:U'::�c:x S Diretor : Dr. Lu.IZ Anlbal Calderart

I
sy.phiiHicas � RUA COM. ARAUJO N, 176. - fÓNE 1-1·9·2 Fabrica deChapéos de Palha

SF":DRE o MESMO I ", r Estão em pleno funcionamento' «s aulas de Premiada com Medalh. a de Our� na Exposição Municipal de
<EMPRE o M"lHORI < HEMORRHOmES suacura !em a.dmissã.o á te. série do curso Fundamental. Joinvilie em 1926 e farroupilha de i935ELIXIR DE ��ÕGU!:!':L\�.

- operaçao I
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as

III.
GR \ ITAS E Endereço telegraph-k��'-c li-A R C A T TO.Grande Depura�ivo do "C,,," D O e n ç à 5 ano..retaes, varIZes e aulas deste curso são �TU _

Ierisipela sua cura. Faculdade de Comércio do Paraná Rua Dr. Abdon Baptista ri J�guá
.

I (Escola Remington)
Com optimos Dr. MENDES�UJO, OURITYBA Fiscalizada pelo Governo Federal I
resul4ados r CUR;SOS: pro.�ed�utwoJ Perito Contador e Auxi- BancoA-ri·""ola eCo....
o sr. capitão �UiZ [osê de Si-

I!
,haT de

cCÚR�TI B�nte�.na�oa�a.;�ternato. DlerCI#>ai' Bde ·BlulDena··u·'"..ueira, abastado negociante' diz: Pha rmacia Centra I«Estação doCerrito - Sr. phar-

lDaCp�\�fas�duardo C. Sequeira -Proprietaria I CARLOS HAFERMANN

CARLOS MEY Rua Brustlein I Matriz:, BLUMENAU IA b d h id d ff Avenida Getulio Vargas; T hem a umam a e so re·

I'
elep one, 15' ••• .,., ,dorá, a nOem busco prestar um Dro-as nalfOl·ona\..:Ni! e e-tran-e'-s Fllaesl"'emmwO·""'VILLE JARAGUAserviço, �nho o grato prazerde " ... - .- -" -R OENEROSALIMENTICIOSDE Ia.QUALlDADE � �f".ILI."1iI ,

��ci����a�-:��/:�� qU�pfi':::�i� Perfumes dos mais afamados
fABRICA DE BANHA e SALCHICHARIA

_e HAMONIA
'

resultados do PEITORAL DE
_,

Attel1de ao serviço nocturno Capital autorisado 2.000:000$000ANGICO PELOTENSE, no tra- 1-........---------------

I Ch't AI d- M' Capita.l realisado e reservas 1.870:392.$020iamento de bronchite asthmatica •

TEe DOS I as, go (les, orms, Total dos depositos a 18,000:000$000de que fui curado. Algodão alvejado, O'etone, I
c .

Aconselhado a diversas pessoas � d lfOa b
.

o uso do mesmo remedio mira Voil�, Brins. Casemiras, Sedas,Chapéos, Sombrinhas: �az to ai as opera�es ancarla
culoso, não so para combate a

A "".:gos de' I"--m"ba, Louças DO PaitIIIronchite como a influenza, tenho ...a&-g �tido prazer de apreciar os ,bril- ,..

como descontos e caução d8 tHulos de expür._antes resultados obtidos. O me-

.WANn ,ERER
Ferragens, Arame farpado para cerca tação e outras operações de credito, passesdico dr. José Domingos Boeira,

para as principaes pra�as do paiz, mediantepor sua vez, em sua clinica, tem "'''-ent da a#. m d Mauá" Y
tratado muitos;:;enferrtJOs das vias ........ O .a a a marca " taxas modicas.

peEffô�i.sDEo!{'NGIêße'ffEt�� ,Ibona em contas eorr�ntes as seguintes juros:
TENSE, remedio efficaz e muito , BOTEL BECKER I A di8psBi�ão, sem aviso, com retiradas li-p.-ocllrado tem sido em minha y

casa de nego ..io onde sempre RUA CEL. EMILlO JOURDAN -:- JARAqUÁ DO SUL vres para quaesquer importancias 2 %
ilOstumo tel·o, porque seu uso A melhor Está situado no mdhor ponto da cidade. Quasi vis-a ·vis á Com avis') previo (retiradas com avjsos
�em sido �nfalivel..Assim� pois, Estação ferrea, Dispõe de optimas accomodações e offerece conforme' fÃ importancia a retirar) 4 %congratulando-me convosco pelos B .• C .• C Ie ta o maximo conforto 110S srs; hospedes. Banhos quentes e frios, D 't pnpulares L' 't A (tê 10 nItrilhantes resultadosobtidos com ep,)Sl os '" iml fluas a co .

o uso do PEITORAL DE AN- HYGIENE - CONfORTO - PRfSTEZA
'

. tos) depositofl iniciaes a purtir de 20, .

OICo,..PELOrENSE, de justa • Linba de Omnibus;porta Preços razoayeis subsequente a partir de 5$000 • 1J2 % i

Domeada e bem merecida con-
P

.

t' C I Alb Prazo fixo de 3 mezes e dep'ois 2 mezes
fiança, subscrevo·�e De .. v. s',att ropne ano: ar o� IIS.

de VI' , ti d 5 oJo• obr.�Luiz JOlle de S�que"ra a
.

so para ra ra aR

Confirmo este attestado. Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de
Dr. E. L. Ferreira de Araujo aviso -para retiradas ,aJo I

'lic:n�e����fdaJe � de,. los Hoe:nrke S. A PADARIA· "COROA"
Malço de 1906. ..;ar r-..... de Roberto Horst _ Jaraguã _ Rua D. Pedro II

Deposita: Laboraloril Pej-
.

.'

I' .t-vm . ".raKe oe melhora pia e doces1Iral de Inuica Pelolease Ftlta : . '0- ,e
I de todas a•.•oaBdade.Pelotas - Rio Grande
I

_

do Sul. ,_ ._.. _
'

IINDE.St: � TOOAP�Q'r .' �""';õióiöiiöI_�õiiiõiil ��iliõiiiiiii;!!lliiiIliiilili'-�----1I ...........-......-......'""""'"............==;;;;;:õiii====iiõiiõiõõi=......._ ...õiiiiõiõõi;;;;;;;;;o;;-- =.........a.... ;;;;;;;;;o;--v

Correio' do Povo
.�

Assignaturas annual 12$000.
Pagamento adiantado.

�edação e offinas:
Avenida =Getulío Vargas>

A.tmuncios: de accordo com a ta
bella de preços em vigor,

Publicações apedido: $500 a li
nha de 1 columna.

Originaes embora não publica
dos não serão devolvidos.

A redacção não se responsabilí
sa pelos conceitos emittidos em

'

artigos assígnados,

Dynamite, Estopim e Espoletas,
Foguetes e Foguetões

otterece a

CasaReinoldoRau

CLINICA CIRUROICA

-

do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S, JOSE

\

com seus sempre
novos figurinos. f. La
Scuela Modema» e

<Italo-Americano» f.

o seu ultra-moderno
systhema de côrte
poderá.vestil o com

elegancia e bom gos
to, dispondo tarn
bem de variado sor

timento de casemi
ras, linhos p a I m -

beach, etc. etc.
.

I

I 'I,
a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece seus

artigos per p r e ç o s van t ii i o sos.

de ROBERTO M. HORST

�---_II!I."-------�

ADVOGADO
DR.LUIZDE SOUZA

Escriptorio :._ Avenida Getulio Vargas
Residencia - HOTEL BECKER

� �

Secção de artigos
para homens.

Ivenida Abdon Baptista

»»»BJ)i»»X«(<<__'"

C�LÇ�DOS .lIi��e::1��I! eil '"
nara senhoras e

cavalhetros - tnnumeros e bellos tvpcs

CALÇADOS para crianças

Romeu
Bastos

Cintos, Bolsas, Malas, ChineUos
, ARTIGOS DE COURO em geral

I ,
á preços vantajosos. so na

Casa Frederico Vierheller

Succarsal em JARAGUA'

ENTREOA A D.OMICILIO

EXPEDIENTE: Das 91/2 ás 1.;2 e

dali 131/2 4s 141/2 hor8s. ,

Sabbados: das 9 1/2 ás 11 1/2 hol'l,ls.
Caixa Posta) n. 65 End. telesr. cCalxa ..

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CO�REIO De

Uma breve historia do Impaludismo
Ü Impaludismo tem li antipiréticas,.. Escreveu,

8ua historia, por vezes por essa meRm.. éll8ca,tralics, eheía de Isaees uma notavelobra � cTheo.
de bhvura, com abnega- ria e therapeutíca da te.
do. heroes dispostos a bre-, 08 progressos da
todo! os saariftcios. nu seíeneía no eampo da
ma lueta em que lÍa al. bacteriologia permlttiramterDativas dê' vtetoríae aOI) medícos um estudo
� reYezes. Não é nenhum maía perfeita das' entí-

-

exagero affirmal" se que dades morbidas ; assim ê
o Impaludismo está tn- que, em 1880, o treucez
eorporado á historia u- Lavedan formulou a hy·
níversal, De facto, por pothese de que o Impa

. eeusa delle, orgsnízeram. ludismo fosse causado
8e exp�diQ6e8 e campa-; por um micro-organismo,nhas mIlU.ares ; realiza., o que postaríormente
ram-se mrgrseõea de po constatou com o exame
V08; despovoaram.se cí- do sangue de soldados
dades, e outras foram doentes.
fundadas; criarem-se tra- Doí« annos depois, o
dições e lendas; mobílí- jovem americano A. F'.
zaram se ínvestígadores Atrteanus King verUicou
e sctentístas de todos os a transmíssão da doença
centros de cultura.
O tratamento do Impa-

ludismo pela C&8Ca -da SE GOSTA DE BOA LEITURI\
arvore da quina foi COD
lIiderado em tempos pas·
sados como verdadeira
maiavilha. Daniel Drake,
celebre medico amer!
eRno, eilcreveu, no se·
culo passado, um impor
tantE> estudo sobre o Im -

paludismo no Vl'Jle do
Mississipi: «em toda par
te ba Sezões, diz elle, e

8 quinina desillude 88
nossas esperançaslI• A revista que acompanha o
Em 1817, Ssppingtofi, rythmo da vida moderna.

exercendo a clínica na- Assignaturas
quella mesma zona, p:e. Annual 75$ • Semestral 40$

parou um medicamento Rua do Livramento, 191

8 q�e chamou CpiluJa8 . R_IO_D_E_J_A_N_E_IR_O_

Adquira sernanaÍmente

«O Cruzeiro»
PAGINAS DE FINA LITERA·

TURA - GRANDES
REPORTAGENS· CINEMA

HUMORISMO
MODAS - OPTIMA SECÇÃO

FEMENINA
64 paginas de agradeiVel lei

tura, por 1$.,00

«O Cruzeiro»

_._ ...

DESPERTE A BILIS
)

DO SEU flGADO
Prefeitura Municipal de

laraguà
De ordem do Ir. Prefeito Municipal torno publlco que durante 11

corrente mez de Outubro, arrecada se na CODtsdoria da Pref�ltura MuDi ...

etpel de laraguA e Intendencia distrital de Hansa. - o 2. semestre do I�·
posto predial. NAo satisfazendo .0 pagamento no referido mez, ficará •
contríbutnte sujeito á multa de 200/. sobre o referido Imposto no primeir•
mez, sendo então feita a oobrança judicialmente.

Secretaria da Prefeitura Municipal de jareguä, 10 de out. de 1039.
Renato Sans, Secretario.

do negocio.

pelo mosquito. E.m 1892
Ros8, pro.segulndo a8 ob· s.c.t..I••••-E ...
servao5e. de King, de.- ......
cobriu OB parasitos da
malaría nas eelulas gas
tríces do anofeles.

Conheaids, sssim, a

pathogeoia do Impal.
dismo, restava á. Saien.
eta descobrir o medíea
mento com que comba
tê lo. Is80 foi conseguido
após longos e exhauatí
vos trabalhos, nos Labo
ratorios cBayer", Ore.
medio obtido toí deno
mínado Atebrina. Com
elle pode se, agora, eu
rar radicalmente o Im-
paludismo. São raríssí.

B ,I
.

a bbmas as recahídas.uo con ernarUo ru atrarío do que acontec31com os preparados á ba-
.

se de quinina. O facto recebeu e otferece a oreços de LIQUIDAÇÃO
da destrulção dos game
tos no sangue dos doeu
tes, é da mais albl im
portancla ; o doenTe tra
tado com esse remedio
deixa de ser fóco da
propag&ção deste flagel
lo que tem devastado,
terrivelmente, largas re

giões do Paiz. O trata
m ento propbilactioo com
a Atebrina é tambem a

conaelbavel pela boa to
lerancl11 e etreito segnro
do medicamento, cuja su

perioridade sobre 08 saes
de quinina tem sido c�m

provada pelos malariólc,
gOf,;! de todo o mundo.

Seu fipdo de.... �Ilr, di"';a
mente, DO --... ma Iitlo d. ln1.
Se a biJia Dllo ..,rre livremente, _
aJimcIItoe nilo lIIío dlaeridoa e apodre
cem. o. paIl8 iD"'_ o _ma....
Sobrevem a prido de _m. VodI
...n_ abatido._ "". Mv_na
do. Tudo'_... a vida � um

martyrÍO.
Uma simpl... 8Y8""." nllo _rA

a eausä. Na"a ha eome .. fem.,...
Pillulas CARTERS para o Filllde ,

para uma a�o ""rta. "_m eorre<
livremente .... litlo d. hilÚl, e ,voeA
sente-se dÜIposto para tudo. Não ean
sam damno; do lRIav,," e ""ntudo aie
maravtlhOlO88 para f_ a biJÚI eorree

livremente. Peça &11 Pillo1as CAR
TERS para o Ficado. NIlO aaei1e
imitllÇÕ88. Preco: 3toOO.

o anuncio e a alma

A CASA COMMER.CIAL

Cem (100) peças
de SEDAs -.a
llJ"\PE SEUS PUl7'l',OÊS
UóRnDO

Secção
NOSSAS EXPERIENCIAS I cultura e tivemos a opor-

CULTURAIS tunidade de ver em cul-
Ha 17 annos, em março

tivo 50 variedadeEi Ge so

de 1921, iniciamos no ja.
CampG de Sementes de Informou n08 o sr. Mor·
São Simão, no Estado de se que o Ministerio da
São Paulo, as experien- Agricultura, por interme
oias com 8. cultu�a da dio de suss estações ex
soja. perlmentaes, principal
Começamos com f, va- mente a de-A-rlington sob

riedades, com que nos sua direcçäo, tem se de
presenteou um agwuomo

dicado com especial in
japonez. que aB tI'Ouxe teresse á. obtençäo e a·

da Mandchuris, regiäo de daptaçäo de variedades
origem da planta. Depois as mais puras e que em

conseguimos por intnr- muitos Estados daquelle
medio do dr. Bßnjllmin patz OB lavradores só
H. Hunnicutt, então, di. empregam a8 aconselha-
rector da Escola Agrico. das pelos technico8, co

Ja de Lavras,)l0 Estado mo vantajosas.
de Minas Geraes, mais 8 Em vista disso BüUei'
variedade cBiloxi», multo tamos uma colecção das

,.- - _

recommtmdada para for- principaes variedades

ragern. cultivadas nessa estação,
Em principios de se· no que fomos gentilmen·

t(lmbro de 1926, visitamos te attendidos.
nos Estados. Unidos a Em fevereiro de 1927,
Estação Experimental de semeamos tiS 48 varie
Arlington, éituada em dades de soja pro�eden
Rosslyn, Virginia, proxi- tes dos Ji:stadol.l Unidos,
mo ao Ministerio da A qlle de lá trouxemos e

gricultura. Seus estudos 08 resultados fora.m pu·
e observações versam blicados no .!l08S0 folheto
princip&lmente sobre o cCultura da Soja no Bra
milho e adubação verde. sH:t (193H, contendo in
Em companhia do seu formes sobre a época de 1 _

director, agronomo W. J. plantação, germinação,
Morse, especiali8ta em floraçllo, maturaçilo, co

Dec=lara..-ão leguminosas, percorre-. Iheita, ciclo vegetativo,
� m08 08 vastos oampos de resistencia das vagens,

O abaixo aS8ignado ----------- altura da planta e pro
Arnoldo 8tueber, ex me- ,....--------- duc�Ao.
chanico de FeHppe Fren-

L
I

.

d
Obtivemos uma '\Tarie

zeI, vem pala presente

o�a a I dade muito rica em oleo
tornar publico que retira S - a cArtofb, provenien-
8S allegações qU(, fez eom te de cruzamento, entre
referencia a pessoa. ,ie cTarneel Black:t (150
Pedro Pedroni, dizendo

G
I dias) e cAksarben,. (180

que seu ex-patrão, o diasJ.
oonsiderav8 elemento de aSOIDlraS Em 1925 publicamos

I má recommendaçS'Lo, po (j um folheto (cFeijäo Chi·
dendo affirmar que ra- ne.z ou 'Soja:t), com as
eonhece!la pessoa de primeiras observa,ões e
Pedroni um cavalheiro Vestirá V S em 1931, ampliamo-lo;honrado e hon.esto. • •

dahi até o presente, di·
Jaraguá, 18 de Outubro comapurado verS08 artig08 nOS80S 89.-

de 1939.
.osto '. hiram em jornaes e re·

Arnoldo Stueber.., vtstas agrícolas, sempre

Felippe Frenzel, pro- Ä. melhor casa no ge-
enaltecendo o valor in' .

Prietario da Emprez8 de P
discutlvel dessa cultura

nero. adronagens fi -

para n jTransportes Frenzel, vem
o osso pa z.

nas e bellissirna�.
com II presente declara-,

Repitimos - o Brasil
çlio, tornar publico que Apresenta o mais va- é, de modo excepcion9.1
8S atfirmaçOes de seu riado sortimento. privilegiado a este res

ex.empregado Arnoldo peito, quanto ao clima e

Stll9ber, aom refereneia Proximo ao na.. 8610, conforme podemos
li pessoa de Pedro Pe- tal é âinda na aftfrmar com segurança,
droni, são destituidas de c:: a s a das case.. pela8 experiencias cul
quàlquer fundamflnto, re- miras ondeV. s.

turses que realizamos
conhecendo em Pedroni pessoalmente, durante 10
pessoa hon1ada e que o encontra asmaj.. annos consecutivos.
conhece ha muitos annos ores vantacens. Não será, pois um cen-
e de nada sabe que o 8aioll, sujeito a incerte-.
pOSiS desabonar, recon- Proprietario: zas, ou fraeassos, que 08
heeendo DO mesmo um José F' d

.

t
cidatilo distinto e traDa). Iguere O 10 ere88sd08 iräo fazer,

de Curdova poriaao que estalllos las.
hBdor. bilitados a orientar o. _

Jaraguá, 18 de Outubro Rua i5.de Novembro, 416
que de8�jarem iBi.lar 0110 virgem· Insuperavel pelo seu sabor - Insu-

de 19:39. JOINVILLE .

t'''S? m::.l'gnifíen r xplora- perave' pela sua esmerada refinação,Alippe Frenul.
_========:=� : ção agrfcola. App. pela Ins, de AU.enlAçio - RIO • tob n, 1272& •. n U

Casa Sonis
-

.

Armarinhos e roupas p. crianças
ESPECIALIDADES em linhas e fios de : lã,
seda, algodão, cru e mercerisado, para qual
quer trabalho manual ou a machina. Varia
dissimo sortimento em cores e qualidades.

..._ llvenida Getulio Vargas.
(em frente a praça «7 ele Setemlro:.) JaragiJá

(Continuaçäo)
Ö fabrico é relativa'

mente simples. Depois de
extrli1.hido o 0160 da. soja
o residuo é submettidú
a um tratamento cbimi
co que produz um liqui·
do, o qual por meloe a

propriados, se transforma
em fios. Por enquanto 8.

produeção da lã·seda es,
tti limita.da ao Japão, on
de o fabrico presente,
de cineo toneladas por
dia, está para ser eleva
do dentro em pouco a

cÍncoenta toneladas' dia ..

rias.
Como se vê, são innu

meras aB applieações in
dustriaes que têm por
matéria prima fi 80j8,
dahl o seu alto valor e

conomico.

FEBRES
(Sezões, Malária, Impaludismos,

,

_

Maleitas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezônicas
Minancora" Probibição

Aviso que é expressa
mente prohibido transitar

I
em minha propriedadp, va·
lendo isto tanto para adul
tos como para creanças.

i.. • . Não me responsabilisareiU
I

_________
pe o que accontecer possa
á transgressores.

LUIZ SARTI.

Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joinvile - S. Catarina.

.�I�III

BANANAL " JoinviUe
Aviamento de Receitas Medicas - Es
pecialidades pharmaceuticas - P e r f u
rnaria5 finas - Artigos s.:mitarios de

borracha, etc,

PHARMACIA DE ABSOLUTA CON
FIANÇA - A MAIOR DE BANANAL
E UMA DAS MAIORES DO ESTADO.
Pela probidade profissional de seu pro
prietario a Pharmacia L y r a tem mere-

cido a preferencia de todos.

Deposito de productos pharmaceuticos
dos mais conceituados fabricantes nacio-

nae'} e extrangeiros.
Distrieuidor dos afamados fabricados do
Laboratorio MEDEIROS, de Blumenau.
Pilulas Medeiros, contra malaria e se

zões - Pilulas C a f e r a n a e Pilulas
contra sezões, indicadas contra o impa-

ludismo agudo e chronico.

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

Agrícola

AVISO
Para conhecimeuto do público, transcrevo a

clausula Ia. letra «gI!: do contrato em vigor en

tre esta Prefeitura e a Empresul.-
«Fornecer força motora por preço
que não exceda de duzentos reis
por kilowat-hora, PODENDO, de
acôrdo com os INTERESSADOS,
fixar um minimo mensal, quando
contratado a medidor.:.

Jaraguá, 18 de outubro de 1939
Renato Sans, Seeretario.

Requerimentos despachados
Hilario Piazera - Requer licença para colocaI' instalatä.

sanitaria (tipo OMS), em sua casa. - Como requer.
Leopoldo A. Gerent - Requer licença pars colocar ma..

loleos nas sepulturas de seus filhos Frídolino e Hilario. - Co
mo requer.

Edouard A. P. ·lenaRd - Requer licença para aumentar
nm seu deposito. ..:_ Corno requer.

OUo Henschel - Requer alvará de «Habite-se> para sua

casa. - Como requer. .

Dia 21
Theodoro Roeder - Requer licença para pintura externA

de sua casa. - Como requer.
Gia 25

Henrique Koster - Requer licença para construir l.un mao

soleo na sepultura de sua finada mãe, Elisa Herbrich - Co••
requer.

Max Maeller - Requer licença I!ara construirum maolole.
Ba sepultura de seus filhos gemeol Renata e Margit - Come'
requer.

Angelo BeneUa - Requer baixa imposto slla sorveteria. -
Como requer.

Prefeitura Municipal .de Jaraguâ, 25 de outubro de 1939.
Renato Sans, Secretario.

Sociedade de Atiradores Jaraguá
PAGAMENTO DE JUROS

Avisa,se a08 interessados que no dia 5 de no

vembro, das 15 á& 17 horas, serão pagos os juro.
dos emorest1mos referentes ao eorrente ano.

A DIRECTORIA.

i 3m ""zr 7

Emil Buraw
Otfidnade Cobreiro
.JARAGUA' DO SUL

Santa Catharina

Ião estrague a sua COI1!dl Aze I· te SaladaUse sémente o conheCido

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cooperaflvas de COD.umo I-__.;..----
e suas Iinalidades I

A Cooperativo de Con- que tambem constituirá I
, s�m?, com� manifestação suas reservas.
da ajuda mutua, associa a O associado é beneficia
tod�s, _

sern d istincção de do co» o pêso exato t:! a --------.--... )araguä do Sul Sabbado, 28 de Outubro de 1939
'proflssoes, no sentido du- qualidade garantida dos ....:;--=�.....;;�..;;;.;;.;.;;.--------;;;.;;;;.�..;,.;.;;;�...;;;.;;;....;�-;,;�----..-------------------
ma alta finalidade econô- gêneros, e, sendo seu pró IIC ., , $40ctat [;ir.i�r.ir.ir.ir::lilr.i(.jnl���[;i[;i�(;i(;i�t;ii�[;i[;i�Lj[;i��I;i[;j�mico·social. Orla fornecedcr, nenhum Orr'nl0 IW

..LII!I.............. .....
. iJ

po��r��s �:nf.��!���. ��� la·n�el·rês3e tNáfí:�m, cdngan.ar,
"'I � COMPAN·HI &: DE TERRAS fW

faltam el mentos que vivem u�a �1���oo�i/t�í�ç�d�m��i INCERTEZA � "..
.

li;]
de pequenas rendas, de benéfico, ;;0 adquirir a um Sem que esta grande amor contesse ao teu ouvido, � HORT·E DO PARANA' �.'pequenas industrias domes- preço scima do preço do Eu te amo ... E como é bom a gente amar assim!

.

L.3 ...
tieas, de modestas profissões custo, pois a diferença, pa Amor puro, talvez jamais correspondido, a.

.

illiberais, do artesanato, etc., ra maís na distrlbulção ao Tendo a ânsia do começo e a tristeza do fim. �
A
..

de coloni
-

da Ameri do Sul com séde em �gente enfim que t Ih
'

I
... maIOr empreza e co omzaçao a tnertca c o ..:U , ...A·

.

.

.., possue preço corren e e sera res-
.. .' .

UI L dri E t d d P'
.

tori d
.

f
- S-

um lar, sustenta familia tituida no fim do ano oo I Este smor silencioso, este amor. oprimido, '.
� on nna, S a o o arana, e escnp ano e In ormaçoes em ao IW

numerosa, luta pelo pão mo ret�rno, designação EsteAma.goado amo� sempre _mals cresce �m mim ; � Paulo, á rua São Bento, n. 329, 8°. andar, Caixa Postal n. 2.771 il
quotidiano, pela saúde e que o Mmislerio da Agri- E, concro de Que ainda o nao has pereebído,

. r! li]
educação prática des filhos. cultura sempre julgou pre- Vou temendo o tec nlo, vou temendo o teu szm.!... . Capital Rs. 18.&00:000$000 iJA Cooperativa de Con- férivel a boniflcação, usan 1.3

sumo levará consideravel do a desde o reinicio de Quando passas graciosa, um não-sei-quê me invade; f! Esta companhia possúe no NOite do Paraná um verdadeire paraizo Iill
melhoria ás condiçêes de sua propaganda, em 1926. Eu não sei si 6 esperança, eu não sei si é saudade, � para os lavradores e agricultores. Os terrenos que esta (_ompanhia vende, �
existência dessa gente, quer No fim do ano social, E si é bom eu não sei, nie sei mesmo si é ruim. r! com facilidades e vantagens incríveis nos pagamentos, são coustituidos das IW
nos bairros das cidades pois, cobertas as despesas IW afamadas terras rêxas, com excelente agua e maravilhoso clima temperado L1

t· Mas o certo -é que sinto um vivo anseio, quando L..::'!I • • ..
enteculares, quer nas '\I i- gerais de administração, os � .�e íavoreoe a saúde dos seus habitantes e torna a ren-a Iertilissima com- 1iiJ.) Passas graciosa, e fico o teu vulto mirando,as e logarelos do interior, juros, etc., o restante das

.

asando extraordinariamente o trabalho do colono .

num cicle perfeito de des- economias que caracterizam
No receio de um não, na esperança de um sim! r!I!I Batatas, caíé, algodão. trigo, milho, aveia e madeiras em geral. são li]

dobramentos nacionais e as sobras totais. por isso VENTURELLI SOBRINHO. � produtos magnificos perrnanentemente exportados para os mercados eon- liJ
de coordenação, transfor distintas do lucro mercan- . (Do livro inédito <MEU P�lACIO DE ESTREllAS-, laureá- r! sumidores. liiiJ
mando a vida e elevan ro a. til, volta ao associado, di do pela Academia Brasileira de Letras, em 1930.) [! Adquirir dessas terras é, pois, fazer fortuna certa e rápida. '. �
As Cooperativas de Con- retamente nesse retorno, e ,. Todos os que para lá teern ido, ficam porque ganham P. vivem bem. n

sumo têm sua definição le- indiretamente nos fundos ... � Nas térras rôxas da Companhia de Tl!rras Norte do Paraná não .exis· ai

gal no art. 28 da lei numero. sociais pelos quais é devi- Anniversarios J040 dos Santos Areio, L.;3 tem as famigeradas formigas saúvas e nem outra qualquer praga d�,. lavou rw
22.239, revigorado pelo De, I damente distribuida. Complötou mais um fBspectivameute, super-'r! ra. A�sim, portanto, o trabglho tem uma compensação justa e certa. liiJ
cre;o Lei n. 581, de 10 de! Está, pois, &fastado lo 8nuivertiario dia 23 a se intendente Geral e Ins- � A prova incontestavel da exhuberancia dêsse sólo e da compmsaCj\ão iJ
agcosto de 1938. do é qualquer cunho de nhol'its Frieda Paiva, fi pector Federal do Ensl- r! do trabalho é do Capital está nas eXpl(�l1didas cidadés de Arapongas, �

omprando de prffêren· comércio ou mercantilismo. lha <io sr. Antonio Paiva, no neste Estado. ' AS n. � Nova Dantzig, RôlandiB e Londrina. r;Jcia ás cooperativas agrico (Do Serviço De Ecot'o já rdllecido.
.

lustres autoridades de .... �
las de vmda, de transfor- mia Rmal, do Ministério - Anniversariou & 21 moraram se algumas ho- L..::'!I

S-'d d
..

t d I
._ G· .

C'
ai

ma�o ou de produção, da Agricultura.) do corrente o meuino ras em Jar6guá, visUan- r!I ao CI a es nOVISSlmas, con an o a gumas )a com yml1aslO, me' iJ
mediante contratos de for. NI mas, campo de aviação, ótimo serviço rodaviario e ferroviario. IM

-RACOS E ,! Walter, filho do sr. tte. do o grupo escolar cAb-
[!U1 E' na Agricultura, np Lavoura, que está o futuro do Br1>sil. IWIaJnecimfnt'Js por prasos re I·

r. i:\.NEMICOS 1

�. L 'd C H b t d B t· ri
'

',. C '
.

d Tomem:

I
eOOl 88··. er B er. on.

.

ap lsta» anue apre· Quem se dedica aos trf'balhos agricola's e da agricultura é um ho·
novaVfb, a OOP.eratlva e ,\!INLJ,O CR::_OSOTADO. Fez annos qUlnts ciscam 3S aula<> dos pri IW' •.

d .:JC d
• '-i.

-
. -

-
· ... 07 •

L.3 mem rIgorosamente patriota que tira os melOs �: sllbsis!encb e o futuro .

onsumo, consl erando O "'_ , lel'r" O 'orrecto 1< vem mel· ... '}S .

n o qu"" se 8.

I?ras.o usu.al_ de p"o"m'"'nto ,.
Do Ph. Ch. JodO d. Silv. Silvei,.

... C 'I,j •• ti n IS, ,O' [! da familia do sei.o da terra, que, si fôr rôxe, como as da Companhia de n
_ _

"'A<1 ,. Armando Emmendoerfer, chavam runccionando. T N t d P _

l'
-

1
-

T f t
ai

a vista., tera tf.mpo para a -. Empregedo coa clllto A'"
filho dü sr, Jacob Em" Reunidos em seguida � err�sf' or e o arl:ma_.: gara.1 nao ao co ano e sua tarnl la um u uro �

d' t 'b
.

ã
l T .. magm lcamente promIssor.

1.5 ti UIÇ o e �'enüvação de i OSSei mendoeirer. no gabinete da sra. Di UI .

A Companhia de Terra, Norte do Paraná. offerece: �
suas mercadon2s calculado i, Hesfriados - Hoje festeja o seu rectora, foi lhes oUere- rJ TERRAS DE PRIMt:IRA QUALIDADE, situa as em CliMA EXCEL- liW
�s��ci:��o normal de seus � I!���;r,.::, Bronchitel natal ° ·menino Alval'o, chio ums chicara de café. � LENTE E PURO, com ÓTIMA AGUA e iJ
A guerr� dos preços de � njlJ ,Escropholo.. ���i���aldUM���o d� ��:a dOts°Vj:�8n���r::?x�ra:, [!I FORMIDAVEIS ESTRADAS, convergindo para uma estrada de iJ

ve ser evitada, distribuindo � �;ij)J Convalecenças AlB ferro,' de modo a facilitar o escôam!'nto dos produtos. r1
" SabinO da Cunha Mello. no livro competente, um � A Companhia faz vendas de suas terras á prazo ( com facilidades �:ii. cooperativa ao P'f'ÇO cor· � Il(Ni-!O CREOSOTADO· elogioso t(�rmo, que bem L..::'!I a t

.

ai
�ente. no mercado, com o) L,.�é um gerador de saúde. j Hospedes illustres traduz tl. impressão que

N
no;; PCgf�me�lhGs. f

.. _

t' d c a d d'
_ r1

E"tiverem quarta feira I..!I a e, mIO, elJao, rIgo, ceva a, an e assucar, arroz, man lOca, a.I
tiveram oppnrtunidade rw f o c b�1 lho t d

.

de forr g
- .-I t b rI

IiIlIJliIl2IlIIlIJlIIlI:lIJlIJ 1IIliJlllIiIIIJlilrlJIIIIIIIII em O(l!Slilf! cidade, de pus L3 um , e o as, a s e o a a especte a em, sao prouH os a un- aJ

'G:I ... sagem para Florisuopç.
de colher. I::! dantes nas terras rôxi!s da Companhia de Terras Norte do Paraná. �

Da 'E'arftlaCI""a Estre""la iii la\l, 06 senbores proles· Visitas
. � Raro é que.m vi�,jta a3 terras da Companhia e não compra um lote L1

IIJ, � III sares Se.baßtião !tocha E'
- VU:lltou hontem D08- .. pequeno Oll grande para um sitio ou lima fazenda Ih!

ltJ KARAM Bt SOUZA III =="""""=--="""""'===--__ .
sa redacção o sr. Oswbl· L..::'!I Peçam informações imcdiatzs ao Agen _--- -- iJ �

III li1 Re-isfpo CIVIII do Mf,fcelino, represen � te Geral Autorizado para os municipios de iJ
rtJ MANIPULAÇÃO CUIDADOSA IX! .. li!. tante de nOSSR collega � Rio do Sul, Bom Retiro. JoinvillE e Jaraguá, A Companhia i'J

I
sob a dira:ção tecnica do farmaceutico respons3veJ 83 Artur Mueller, Escrivão e Ofi· «Nova E'ral' de Rio do Sul. r! sr. João Ferr;lri, ou aos sub agentes ns&ses de TerrasNortedo fi:

Dr. M. Karam Fc. 1%.1 cial do Registro Civil do L di�- -Deu Dü,S! o prazer df\ NI municipios e que são: LLliz Largura'-- em lt'"1
00 irito da Comarca de Jaragua, .

't
' L3 R' d S I F d

-

K' h Paraná aJ
. DROGAS E MEDICAMENTOS ca Estado de SantaCatarina, Brasil.

sua VJSl a, em· cQmpa· I:!J
10 ou; rI; erlco IfSC ner - em n '

SEÇA-O DEPERfUMARIAS NACIONAESI§18B'" Faz saber qUE: com"ar:eceram nhis. do sr. Rodolpho Fi -

NI
Sant'Anl1�l do figueiredo. no MUflicbia de é a empreza que,.

ai

em cart(lrio exibindo os docu- scher, o sr. Geraldo S08' L.3 Bom Retiro; Ernesto �ertmann - em liJ
IAI E EXTRANOt.IRAS III

mentos exigidos pela lei afim res Paiva, viajante da r! ]oinville. por todos os titu.. lE:"1

a:::I de se habilit>trem para casar-se: C Fi
.

1 d Sã'" E J
' _

t d 'd d los Ih
. ai

iii PREÇOS MINIMOS EDITAL N. 993
«asa naDClS", e o._, m aragua, nao es an o na CI a e ,me ores van.. 1iJ...t

'IAI ATENDE SERVIÇO NOTURNO I Helmuth Krueger e Selma Paulo. _;_ Gratos. � o A�e.nt.e GeF.al Autori�ado para 05. quatro tagens offerece aos r1

lliX'I 00 Ziehlsdorff. FallecimentolJ [!I �lUIl1ClpIOS aCl!,".a.�numerados, quelra� os ai

,ai Jaraguã - Fone 43
.

- S. \:atarina 111 Ele, solteiro, lavrador, b�asi. Falleceu quarta feirs, .... mteressados dmglr·se ao sm. dr. LUIZ de seus compradores �.
'1AI1X1Di:J1Ji31X11X11Ã1Di:JlÃIlX1IlXIlÃJ:cralA1iX1lA1lXJ��1XI leiro, com vinte anos de idade

em RetGlcida, n8, idade L.3 Souza (Hote) Bec_ker) seu procurador. de t e r r as, taes �
1ZICII:I1ZI1ZI'3alXllXlct.lIXlIXIIXIIXIIXIIXIC!I!'J&XIlXIlZliXll%.I natural de Blumenau, domicilia-

de 5n "'DUOS, o sr. Oscar
IW A Co.mpanhla de TErras Norte do Pa. L1

do e residente neste distrito a 'l:JI .. L..::'!I como: .

IIW
estrada ltapocú. filho de Carl Drespel, irmão do snr.. r!II r�ná custeIa o transporte dps que �dqUl- I;J
Krueger, lavrador, natural de Paulo Dresse}, re8idente'� nref!l suas !erras, de Ourmh�s a!e Ro· 1. Titulos aIJ... i;JBlumenau e de Augusta Hack-

em J'araguá, e 4'io do Cl". r. landl.a,.. e d�. passagens g�atulta,S as res'
ILI.barth, falecida, aquele residente � c. L..::'!I t· f I .bit .ti

neste distrito a estrada ltapocu. W3ldema Rau, 8cRtado NI p�c IVaS ami �as,. c�m suas_ agagens, na SO u. amente '

Ela, solteira, dome��ica, bra- cQmmercil1Jlte em Retor. t...::!I viagem de pr�melr3 mstalaçao.. ia
sileira, com dezoito anos de cida. _ A's tsmWas en �

,

Passes lIvres de M�rques dos Re�s seguros, �
idade, natural deste distrito, do· ... ate Louvat sem comproml-O::o O Agen"!:! :-,
mi,:iliada e residente neste dis- lutadas nossos pezames. L..::'!I '. s�.! -

1 F -.-. d �
trito a estrada Itapocú, filha de I:!J Cers! AutOrizado, snr. João Ferrari, acamo • ertl I a e iJ
Emilio Ziehlsdorff e de Helena norado o nome da mãe, natura· .. panharà os in'Íf:ressados todo O dia 15 e

I b -. d r1
Siewert Ziehlsdorff, lavradores, !idade e residencia. ki ultimo de cada mez para os terrenos da e sa u ri a e, ..,
naturaes de .Blumenau, domici- Ela, solteira, domestica, brasi· L..::'!I Companhia de Terras Norte do Paranà, liiJ
li8dos e residentes neste distrito leira, com 18 !lnos de idade, na- � O endert ço do Agente Ge-ral Auto' 3. Boas estra.- In
a estrada Itapocu� tural deste dístrito, domiciliada a.I

Jaraguá, 20-10-39. e residente neste distrito a es· � rizado é O seguinte: das, �
EDITAL N0. 994 trada Itapocusinho, filha legiti. rw

João F'arrari r1
ma de Fernando Vogel, e de � � "

...
Artur laube e Emilia Fischer. Tecla Fischer, lavradores, natu· L..::'!I' o Boa alua. �Ele, solteiro, lavrador, brasi- raes deste distrito, domiciliados f'II6 H I C Ileiro, com vinte e cinco anos de e residentes neste distrito a es- L.3 ote· entra ... JARAGUA' liiiJ

Represenl.: Pedro Maximiliano Perfeito, Jaraguâ idade, natural deste distrito, do· trada Itapocusinho I:!J ., r-t.
miciliado e residente neste dis 39

....
._-�-------_._-> trito a estrada Itapocusihho, fi· Jaröguá,23-10-. �����!]l!l�"'!J�f!1�l!lI!1�fll!!']�I!1�������Pj��

�_�� !IIiBItI1�1� lho de Roberto laube, falecido EDITAL N. 996
�'d1RR/fíJ "a"a;;aiHJ N>JJiNJiNIihJ'NJ>;;R e de Paula Buettgen Lauber, .

Alberto Baumga.ertel e Ema

� V S Ilavrado(a,
natural de BIumen"u, Marquardt.

. .

. . certamente que tem em seu guarda domiciliada e residente no dis- .Ele, solte.Iro, lavrador, brasl'
roupa 21guns ternos uSl."dos que, embora quasi trito de Banana1 no IUgôlC Duas leuo, com vmte e um anos de

I novos, fdtão desbotados e pelderam a e1egancia. Mamas. idade, natural deste distrito, do·

E provavel é que mesmo com bons vestidas Ela solteira domestica brH' m:ciliado e residente neste dis·
sileir; com vi�te E: um a�os de trito no lugar Rio do Serro, fi·

I
de sua exma. sra. aconteça a mesma cousa. . idade,' naturatdeste distrito, do· lho legitimo de Henrique Baum-
Trata se de te. nos ou vestidos que, apezar miciliada e residente no lugar gaertel e de Ema Konell Baum·

de boa fazenda serem confeccionados, só Duas Mamas distrito de Bana· gaertel lavradores, naturaes de

pelos mo.tivos acima não mais podem ser 'nal filha de' Ernesto fisch€r e Blumenau, domiciliados e resi·

h de 'Herminia Zibell Fischer la· dentes neste distrito no lugar
.usados, quando tanto din eiro custaram. vradorf's naturaes de. ßlume�au Rio do Serro.

I
Mas. para isso, hoje ha remedia! domici!i;dos e residentes no lu� Ela, solteira, domestica, brasi- abrHhßntado ,por excel�

gar Duas Mamas distrito de leim, com vinte anos de idade.
Na Tinturaria e Lavanderia Catharinense, Ia· Bananal.

'
natural deste distrito, domicilia- lente üfchestra.

vam-se e timgem·se chimicamente ternos de Jaraguã 20-10-39. da e resid�nte neste d�strito a A DIRECTORfA.
. .

h d d l' h
.

d d
' estrada RIO da luz, filha de ------------------

I
caSImira, pai (I s:d:� li, e:� 0, vestI os e

I
CarloEsDElbTeArhLardNt ·E�lgge5n.berg e �r�cg� ��rqq��r�\, l�vr�dor!I,V:'� senlte. edital qu.e ser� Prtub!icadoC

- p� a Imprensa e em ca orla on· m b f'
-

d bl'bll'ot'" d GReformação de hapeos em geral. Idina Vogel. turae� de Blumenau, �0'!liciliados de será afixado dur�nt� ]5 dias
e ene ICIO a lIeca o rupo'

Tinturaria. e Lavanderia Catharinense
Ele, solteiro,padeiro, comvin- e resl�e�t�s neste d!stnto no lu- Si alguem souber de impedi· Escolar �Abdon Baptista».

te e um anos de idade natural gar Rlbelrao da luz. mentos ucuse-os para fins

legaes'jIl.f de Agelo Benetta, Rua Abdon Baptista de Blumenau, domicilia'do e re- Jaraguã, 25--10-39. Artur Mueller E b Ih' t t,tilII sidente neste distrito a estrada E para que chegue ao conhe. Escrivão Distrital e Ofidal do spera·_:;e om aco Imen O por par e

�••B'J. Itapocusinho, filho natural e ig· cimento de todos passei o pre·. Registro Civil. da populaç ao de Jaraguá.

gue raiou para o 1lra8i1, abrindo..lbe .. r....01 promi_ores do ESTADO NOVO.
� ....._ ...._------,�....--- --� ...�-�------�-_ ... _�._----:�-_.-..-- _, ..... ,

Redacção e aflicinas :

.VElIDIJGEIULlO VIRGAS

Caixa Postal I. 12
Santa Catharina

\

EMBELESE O SEU LAR _ ..

COM AS

REXfOTO-ESTATUETAS
Elias representam com mais detalhes, em

cores naturaes, os seus retratos de estima·
ção, tornando milito mais vistosa e sugges·
tiva qualquer photographill que V. S. desejHr ter em lugar dt
des.taqu,-;. São um adorno distinto e elegante, indispensavel nas
resldenclas modernas, proprio para estar sobre o piano, toucador,

mesa ou escrevaninha, constituindo tambem
,

REX
um rico presente de Anniversario, Natal,
Anno Novo ou Casamento, etc. etc. etc,

.

-STUDIO

Pharmacia - de Plantão I
Está de plantão .amanhã a IPharmacia Estrplla.·

Estrella F. c. i
Retorcida

Ssbbado, 28 de Outubro

Grande Baile
Social

Dr_ �arinho,Lobo
Advogado

Rua Dr;Abdon Batista .. Jaraiuá
(ás sextas· feiras) Pr'edio Emerich Ruysam

Sabbado, dia 4 de nove m bro

Festival

� " ,,,
\...

" ...

, / . '" '" " "." ","

EXIJAM O· SABÃO

Virgem Especialidade
de WETZEL � ·CIA. - ..JOIN.VILl-E (Marca registrada)

O IDEAL PARA COSIf'lHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA
..

. '.
.. ,

'-J' !t.i ...
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