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rlaados
2 de Novem- nosso primei-
bro. D i a de ro sonho de
paz, consagra- t ..L. amõr.
do a saudade I Por entre as'
dos que parti-
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suavissimo das lembran- um convite de alem-tu- Um caso do "cambio negro" INSTIT'UTONACIONAL A conferencia
ç-lS que não morrem. rnulo. d berto Bi dos inter...Ha sempre alguma cou- Lá muito longe um si- esco DO O DO .IATE t
sa que recordar dos en - no. Finadosl.. Os olhos Rio _ Ha tempos foi Recebedoria do Dlstrfcto ventores
tes queridos que se fo- não retêm a imagem que objecto de amplo notí- Federal vae encaminhar Segundo informa

r ram .

.

se distancia, apagando cíarlo o caso de »eam- uma copia do processo cA Noticia», o sr.

Na dormencia dos ci se por fim como a som bío negro« em que este- admtntetratívo ao Tribu- dr. Diniz Junior se
prestes, nos cemiterios bra de uma aza ao cre- ve envolvido o Visconde nal de Segurança Naeto- rã brevemente con-
C·almos das cidades mo- pusculo . Depois, pelos Gabriel de Font .res, ban- nal, afim de ser premo- id d" quelro Iranoez, clíente vida contra o Visccnde VI a o a exercer

destas, ou nos campos dias que se succedem, é do Banco Nacional do Gabriel Pentares 8 açlo importante com-
santos dos grandes cen - mais vida a lembrança., Egypto, com séde em criminal competente. missão nos Esta
tros, lembra-se com o Ha de chegar um dia Londres. Em virtude de dos Unidos. Dei=]
mesmo cuidado recorda- tambem incerto no tem- uma dílígenela a bordo xaria a presidencia ]'". do cAllgusfus" no come- J N

.

se com o mesmo anceio : po, em que seremos ape- ço deste anno foram en- ornaes e do Instituto acto-

um filho que nôs era nas uma recordação na eontradns em' poder do R. nal do Mate, para
tudo, uma companheira saudade dos que nôs Visconde de Fantares nu- evístas cujo cargo seria
leal e desvelada, a mãe lembrarem. ,merosoB documentos re -

Temos em nOS88. mesa nomeado o nosso
amantíssima que nôs dê- E assim será sempre. ������e88ttn:s d�P��':::i�� de redacyã? um nume�1J dinstincto conterra
ra um pouco de sua car- A vida continua, com. a prohibídas pelaa lels bra

de -O Direito», sernanano -'"

d
..."'.... de Uchôa, Estado de São neo dr. Carlos Go-

ne e do seu sangue. Re dör e o prazer marcan e síletras. O sr. Fnntares,
corda-sé es conselhos do os seus pólos invisiveis autuado pela Plscalízaeão Paulo, radactoriado pelos mes de Oliveira.

Y srs. José B. de Car-valho e

pae estremoso, a suave e irnmutaveis. E entre Banearía, intentou varies Leonildo Birolti. .0 Direi
presença da noiva que elle: rythmando a mar- recursos que lhe foram to» apresentá-se em edição Dois mil �onto.

-

'
o

- negaöos. Como conse b b Ih dera como um lyrio per I cha da creaçao, ha de quencía do processo ad
em tra a a a, comm�mo· para a E deFerro

fu d tanci d
-

d d rando o seu 13.0 antuver .,.man o a es neta o viver sempre a sau a e, mínístratívo, Iolhe im sario de jornal superior Santa Catbarlna
posta, ha poucos días, a .

t d
multa de 1.367:848$. A !l'ente °dnenMa � "p�ra dOS O titular da Viação eorn-

I f
ideaes o urncrpio, o municou á Interventoria Fe.Impcrtauota da mu ta oi E d d P �

-

d h
sta o e a j-ama. deral de nosso Estado, querecolhi a ao T escuro. Ad-'t d

a

t I d gra ecemos a VISI a o
ss obras da E. f. S�_·ntaAgora, dlrec ()r gera a .. II
...

presa;Jo co ega e permu- Cathadoa, deverão ser exe-
taremos com prazer. t d

.

.

Rto; - Zarparam da cu a as no proxlmo exer

Rua Príncipe .. Fone 334. Guanabara pela madru Vão estudar o pro- cicio, em cuja orçamento
JOINViLLE gada, dois na.vios brita· cesso de feitura da • foi proposta a in:lusão da

nicQs, o «Nagara- e o Bandeira Nacional "Jornal do Povo· parcellà ,�e dois mil con-
N II O

- .

t
.

tos de reIS, ----------------------

c 6t a-1 POrlmeuo Iradns O General Eurico Dutra, O sympathico semana-
*** A carencia de papel por & O O O tone a. 8S

MI"nI'stro da Guerra. "m
.

d Abd F óde t>ur:'l.e e 30.000 caí- .. no ê on r es, que
vae se faundo sentir em va. - "

b' d d I d" It
.

hX"CI dA 1 .... rP'DJ"\;!CI, AG""_ß
aVISO alxa o, ec !Irou se e lia em aJa y vae

todos os centros do paiz, <J.Cj. - H {"6 _.'" V<H -

d" "I '"

g"ma,r, ".C·S "''''''es d"''''tin''' que resolveu eSlgnar O para CinCO annos, ç sem
E"

_

fazendo lambem oom que lA <-,� <C-"''' ,",lO Q

M" PC' t t B f Ih d "d d m regosllo ao seu no·
dos "O ""J{'aBtecimeoto aJor ery ons an e- avor o orgu o a CI a e.

Ose pense na fabricação do Q <oU
-I 1 T t I" d t d d no annivers:uio c Libe

das' roo '1'°8 expedlcion'" VI acqua e o . gnen e In a que em a o ao
I d S F

.

d'papel nacional. Sim, por" y'" ,.

J G t'l N E t d B'I I-t- ra·, e . ranCISCO, elL Terá logar hoje, confor- que prometlem o melhorrI"as brl'tnnnl'c""", que se anary en I unos, para, s a o e ao rasl po 1 I
d- ã dpue como sempre succede, '" ·u,

l'd d d é d
-

"t d d nos uma e lÇ o e qua· me annuncín que publica· exito para a noitada d.
enCO!ltram na FranAB. na qua I a e e r presen COS e a minIS ra ores e '"

d Isó pensamos em fazer a- Y fantes do Ministerio da invulgar cultura e patrio. torze Dagmas ricas e co -

mos em oufr o local, o fes hoje. Aliás, dado o fim a'
quillo que prêcisamos e não O outro c8.rgueiro en-

Guerra, fazerem parte da tismo. laboração, muito bem dis- tival promc vido pelos a - que se destina o festi-val'
lancentramos faei I m e nt e. contrava·se s�mad� e

Commissão incumbida de Alcançando mais uma e- posta, além ele amplo no·

II Iumnos co grupo escolar d!' suppôr que o nosso
Soccede assim com o pa-I como ?lIe malS cmco

estudar e propor o pro tapa, o jornal itaj.ahyense liciario. cAb:!on ßaptisiH" ü do povo comprehende e pres
pel. A producção nacional nr.vios mglezes e france·

cesso de feitura da Ban apresenta'se como sempre Quem labuta na impren CLlrso compkmi'ntar;mnexo, tigia o trabalho dos aIum-
nio 8atisf�zia, A necessi- zes que Be achavam ao

deira Nacional. com e'icolhida collaboração sa do interior, incerta mas em bendicio d,\ bibliothe nos, comparecendo lo,e
c!llde fazia·nos import�r largo da bahia, que a

t"
.

"d dignificante pela coopera ca escolar ..Luiz T, indade-. á noite ao Salão Buhr"
I

. companharam o cNsd'8 e no IClano, cumpnn o
toS t d

.

t D
-

C
-

Pde onge o papel para lor- I!o muito bem o seu program, .....0 que pres a eSln ares' o progl'mUmél orgaßl «orreIO do O-VO-, leDl�
nal. Â guerra da Europa ra..

café queimado ma de v"rdadeiro jornal sada e quasi sempre á sado com muito gosto fa' brado com duas entradas,
veio difficult!tr essa expor O cNagllra, tem uma

d t margem de auxilios com zem parte lindos numeros, muito agrar:Jac�.
ta ...lI:o E pensa !te agora tripulação composta de I Rio. - Desde que o go

I
o Cpovo., .

t penl:iadores, comprehende...... '. .

160 h d . -

S t umpnmen amos com -

-

em mcenhnr e melh::;rar omens, 08 quaes verno renlClOV em e em,
"t f f çã d"

- e aplaude fi nova conqUls

Oda ptoducção nacional Ain· 50 possuem e c'Jrpo to- bro ultImo a.. queima do mUlt s� IS a o �h� IrI"
ta de cO Liberal., por cu- CIOn'e . eo'nda �em Ha male� que do tatuado, Tanto esse café, foram eliminadas gen e� o tY�I?I� I�O .se- jas columnas tem passado

"em par� bam cargueiro como os de- do mercado 137.664,406 ma;ano, pe a ri a� e J':{" inoansavtis paladinos do
Pelas noticía's que nOs mais acima mencionados, saecßs de café Os annos naba que Ivem red lzan o

soerguimento liberal do
chegam do Rio Grande AS teriam iracorporado a em que a destruiçäo flUg SãO os app �usos os �ue Brasil-
tio lá J'ensando a sÚio um comboio francez, for m�ntou foram 08 de 1933, � o eapaze.s ae compre en

F'�licitamos bastante o

em dar aos prêlos papf'l mado por varic.s transa· 13607.012 saccse; '1937," er a mIss o
d
- 9ue :_c digno collega, por essa e

nacional é born Typos l"á tlanticos e cargueiros 17,196,420 S8CU88. Impuzetram
- e hlß�den I' tapa vencida e auguramos'.

. . d 1I,T t var e ornar con eCI o o .
.

_
..

temos bons e naClonaes ,arma. 06, os quaes por �"o corren e Bnno, em
"t

-

I lhe multos annos amda de . .

lambem FaUa nos o pa- BU8 vez faräo a viagem 9 mez8s, destrufmos 2.908. soer�ullm�ndo ·tS�clla.., COI!'- existencia na imprensa do I M<us uma grande producção da eine Alliançar
nAI E' o director da Via com destino á Europa, 572 saccas. mercla e �n OIS ria uO meIo

Estado. ;ob a égide glo intitulada .

�o' Ferrea Rio Orandense seguidos de per�o -;:;o.r fi O mez e':'l que 8 �li. em que olrcu a.'
riosa �a democracia - re

POLICIAL Z"""TREdeu Iisongeiras. impressões cruzado�es brItanmcos minaçäo fOi menor 101 o f1exo Ideal do seu pr')-

.

lI:In
ltO!lre o apparelhamenlo da encarregad08. de patru- de Setembro: �06.839 gramma de apre�entação
fabrica de cellulose que lhar o AtlantICO Sul. sllccas. Eltcluido O teilen.. ha nove annos passados_ BANDIDOSest' sendo installada em .

Csnella, onde es-teve ins- �A "F t l V d "te I'ernado A I ItpecoiOBando os serviços I S ar a ezas 00 oras Bor-a
.......nOll_ e ora com Noah Berry e Smith Ballew. - Onde serão

ferroviaries_
_ I nas festas de 15 de • e al••aantes admirados es mais bellos e trepidantes dramas

deCe�mcalao dfaobrplaopoe·lenm�ogrhana. Novembro
Rio_ - O Pr-aslden· Conforme Dota publica du Oeste Americano, que fazem com que cada

� Al te dß Republica acaba da em ed.toAo anteriGr, homem forje a sua propria lei!..
verá motivo para areduc d e 8�l!jnar, Da Pasta da faremos clr�u!81' dentr_o Evocação vigorosa dos legendarios typos doçio de tiragens e para c O Departamento da Guer.) rario: Miami, AlbrockfieId, Marinha. um decreto ex de breves alas uma edl .

r d f h
' .

augmento de preto das ra dos Estados Unidos En Panamá, Lima, AssumpQio cluindo da reserva na val çAo oom collaborações oe�te norte.�mencano. pra Ican o açan as inCri"

assignatur:-s; .

viou b autoridades navaes e Rio. 8�rea o 1 tenente Fer. especiaes, amplas repor. veiS e electrizantes.
Alguns milhares de con brasileiras a lista completa Tomarão parte no rei�e aando Borges, cos termos tagenFI, aDoucei08, etc., --------

tos foram já empregados dos tripulantes da esqua 57 officiaes e �ub-officiaes, no regulamento aprova- em homenagem as gr�n. Dia 8, QUARTA-fEIRA, mais um film de
na fabrica de Canella e nas I drilha aerea composta de inclusive o commandante, do pelo decreto n. 263, d�s commemorações pa- real successo, com Dick Forsterfutures cifras de producção sete «Fortalezas voadoras" general Delas Emmonds. de 3 de agasto de 1935. trias, ds 10, 15 e 19 do
foi ineluido o papel em bo

I
que vêm ao Rio tomar par· Cada app3relho trarj oito O ex oficial aviador eOi'rente. Será Iigsiro uma M· G Ibinas para jornaes. A no-

_
te nas festas dá 15 de No tripulantes. excepto o ui· que Se encontra foragido, homenagem nossa às dR ISS ene ra atieia nio póde ser maie vembro. timo, o capitanea, que trans; foi condenado pejo Tri- tas cívicas que o paiz

alviçareira. A cousá siora A partida effecluar-se á oortará o commandante ge bunal de Apelaçi.o de commemora ti para. tanto Uma revista onde poderá ser admirada, em
parece que vae, pois os a 10 de No-vembro do a«! ral, no qual viajãrio nove Santa Catarina, alo an08 contamos com o preeio. toda a sua formidavel belleza, a esquadra norte.galhos de pinheiro darão rodromo de Langley, deven pessoas. e maio de prisäo, tendo so auxilio de todos que -

E é fi d Wmateria para o funcciona, do a Esquadrilha chegar O general Emmonds via desaparecido de Floria- fité hoje têm amparsdo amencan�.
- ste um Im! . �rner Bross

mento da fabrica durante ao Rio no dia 14, ap6s jará no apparelho n, 10
I nopolis, num avião do nOS80 trabalho Da im e como todas as suas producçoes Ja admiradas

dez annOi seguidos. percorrer o seguinte itine que é o capitanea. I Aero Clube CatariD�nse. prenss do Estado. f pelo nosso publico, merece ser visto.
----------------.-------------------------------------------------------------�--------------------�--

Dr. Carlos Gomes

Toda bordada'a seda

Seguio para o Rio.

snr, dr. Nereu Ramo.

Florlanopoíís, -- A·
fim de tomar parte na

Conferencia dos Inter..
ventores, convocada pe
lo presidente GetuU.,
Vargas, e que se reuni
rá de 10 a J 5 de No
vembro, para tratar de
relevantes problemas na

cionaes, seguio para (J

Rio, no avião da Con
dor, o dr" �Nereu Ra
mos, illustre Interventor
Federal"

Rio. - A nova Ban.
deira Nacional que será
otíerectda ao encouraçe
do cMinas GPraes" ca

pilsnea de w)'-'sa esqua
dra, foi confeccionada
pelas alumna& da Escola
Normal de Bello Horizon-

A nova bandeira nacional que será oHerecida
ao cMinas Geraesit

Festival
6� E. "Abdon Baptista"

Para abaste�er
as tropas
aliada.

DR. J. a. ROCHA LOURES
MEDICO ESPECIALISTA

Olhos, Ouvidos, .

Nariz e Garganta.

�'O Liberal"

te. E' um bellíssímo pa ....
'

vílhão todo bordado &

seda, medindo dez me
troB e obedecendo rj�o.
rosamente em todos o.
seus detalhes ás exige.
cias disciplinares do fba·
a. que se destina.

AMANHÃ -- 5 de Novembro - DOMINGO

Em duas funqies, á tarde e a noite

•

Je Iram MAX WILHELM
Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(!í�ilga!1lent9i�,��ntrda:�' ,'< E' a romada ideal !, de KARTINS JAR,UOA

• 4, ,J � .� ,7 � ,

'" ,�_ ...,. _.,.�_'._� .... :--
Redáçao" e"offiiiã;� '" CURA",,TODAS AS ...... "'-""""Rua'�"(tt}'�io' Branco N. 62 Chumbo de todas as qualidades,

Avenida <Getulio Vargas- h!����:����nà� Todos ()s quarto�e appartamen!os,c?m,agua Dynamitç Estopim' e Espoletas,
Annuncies: de accordo com � ta- animais.

r corrente, quente e 'frià. � , ,
_

bella de preços em vigor,
NUNCA EXISTIU Elevador,frigorltlco - Cosinha de Ia. ordem.i foguetes e foguetoes

Publicações apedido: $500 a li· IGUAL! ! ! Salas de amostras para os snrs. viajantes. otterece fi
nha de I columna, Automovel na iEstaçãoA Farmácia Cruz,

'

Originaes embora não publica- deAvaré,(S. PaU]O), CU��TVBA PARANÁ - BRASIL
s não serão devolvidos. curou com a cMl ..

NANCORA,. úice
ras que nem o 914
conseguiu curar.

I
Da. Carclina Palhares, de Joinville, curou com

UMA so lATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!
Têm havidr cf;�tt:nas de, curas sernelharítes ! ! .

Adotada Em muitos hospítaes, casas de saude
e clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira ePOMA·
com f�eus. semPLre DA MINANCORA- nunca existiu a não ser em

D W Id
•

M
'

b Docente lívre da Fac. de Medicina do Paraná, - Longa pra-novos igunnos � a suas latinhas originais .corn o .emblema simbólico r. a emlro azurec eB tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e AlIg, Krankenhaus de
Scuela Modema» e acima. Recusem imitaçõ- s! Exijam a verdadeira M E O I C O Ba rmbeck (Hamburg) - Medico dos Hospitaes de Curitiba

<ltalo-Americano> r. MINANCORA em sua latinha original! OPERAÇÕES, DOENÇAS DE�SENHORAS,
, Clínica Geral - Molestias de Senhoras - Partos.

o seu ultra-moderno REPAREM BEM Aü COMPRAR. rpARTOS

systhema de córte E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA" Consultório e Residencia :
Tratamento pelas Ondas Curtas - Laberaterio de Analises.

d á til de JOINVlllE. C It I h- Hosnit I á t d dpo er ves 1 o COIr. «Hotel Wensersky» _, Rua Abdon Baptista, onsu as p�. a mall a no ospi a, ar e <:15

1
.

b 2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Vargas, esqui-e egancia e om gos- (ENTRADA iNDEPENDENTE)t di dd t na Rua José Bonifácio, ouasi defronte a Prefeitura.
o, lspan am� )Ciiõiiiiõõiiiiiiii7....... -;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;'õiiiiiiii ;;;;;;;;;;Õ7õiiiiiiiõ X. ..

r�����h:��·ta:�::: I�I-C�sa E.-Blosteld fi Atende chamados a qu.I;�� hora do di. ou da nOite·I_� F_a_l_a_a_le_m_ão_. _

beach, etc, etc.
calçados, Artigos �e Couro, BICYC L'ETA'S II Cure seusmales âinC���eco�p�:�dobo:a

Secção de artigos ArtiD'os electrlcos, >
I Pharmacia Nova

para homens. l!!P

Romeu Motocycletas, Bydeletas -

Dull<rkop'p'B t l�l Peças e accessorios para automoveis IIIa s os 11:1 Pneus r.Bra�H,» e "Continental- - Officina
Ir

_A_v_eo_i"",da_l_bd_IJ_ß_B_3_Pt_is_t8--; ��:,�=�:�=:::..!==��� II

NSU-Wohrsport
NSU-Opol

Engarrafador de aguardente
co�::l: �� ����s:�. d��eCon� marca "TRAGO" e vinhos na..

rado MüÍler dos Campos, usando cionaes .. D e pos i t a r i o do
o PEITORAL DE ANGICO PE- ILOTENSE, conseguiu escapar Vinagre Especia
de uma morte certa. Abaixo trans-

�!e:������:::r;V:l:!�a�. sua car- GASA DE SECCOS E MOLHADOS

I : Maehinas de Escrever
Prezado senhor. - Lhe escre- E t d d'"vendo, cumpro um dever. Ataca- xpor a or e ,..ereaes

II
' M , �- ddo por uma tosse terrivel, dolo- ._, ,: ac ,.as e costura

rosos eram os meus dias, num _
escarrar sangue que era um -_,-------�-_-�-_---

,

nunca acabar e que dava o com- l)(1IC):l:::::::u:::IIl::::lIlC::::t:c;:.:�.c;:lIJC:::U::::'�x::::MClIJL:;:lIlC:lIX:::II):=;;'ICX�
plemento para à obra que a tos· O O:e���p:[sav:.�� �::���.e� c��: O 8elo)' OarI'a Walt'er Bartal (I
selho de meu tio o dr. ConradoO.

.

ti
Mueller dos Campos, principiei

'

"01.1 !Ilsar o PEITORALDE ANOICO O
PELOI ENSE, e no 8,0 vidro fi- Q Gdi· Oquei curado,robusto e fOlte. - ran e sortimento de re Og108, , Lothar San nen hoh I Casa Fredf".t"l"CO V1.-erhelierCom alta estima, VOIISO patricio, O e artieos de ourivesaria, beiles O I I • ,- .:. 11
Pu,bl'io Campo Carvalho O

.,
O ! ' .

Confirmo este attestado. O presentes para senhores
O

,Rua Abdon BaptIsta.
Dr. E. L. Ferreira de Araujo

Q
e senhoras

�·I'G· I •

P h P
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(Ft:e�i:Eç:�lr�Ö6.26
L

de O CORCERTOS DE RELOGIOS ' Serviço garantido � (IßaSIO a rt B n o fi aran8.0ßSB
'

,

_

Deposito: laboralorio Pei- � Rua Abrian Baptista - Jélraguá �! ('Sob inspeção federal permanente), Marcatto Iranãos ' f,torai de Angico Pelotense Xc:xc:;noc:n::::xlC:):c:::.-cn:::::n::::XJC)lCXC:O:::::XC:XC::::IIC;11CX1Cl � I Diretor: Dr. Luiz Anibal Çalderari 1I:"abr.-....... deCha e'o d P I"'�.

I
RUA COM. ARAUJO N. 176. - FONE 1-1·9-2 .II!'..... P s e a ...Pelotas - RIO Grande -- z='sião em p !leno l.uncI·onamento as ""ulas Je

do Sul

I
6.j. I' I. ... u' Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Municjplli de

. HEMORRHOmES suacura _!em. admissão á la. série do curso Fundamental. Joinville �m 1926 e Farroupilha de ;935
It. VENDA EM TODA PARTE. _ operaçao !

Nos mtzes de Dezembro e Janeiro as
---- -

Endereço telegraphicú: .. M A R C A T TO»
, D O e D ç a s ano..retaes, varizes e aulas deste curso são GRATUITAS. E

....------_1 erisipela �ua cura· Faculdade de Comércio do Paraná Rua Dr. Abdon Baptista .. J�gwi
tUXli DE NOGUEIRA M SUO CU TYB (Escola Remington)Dr. EN OE ARA J, R I, A. fiscalizada pelo Governo federalo remedio que tem depurado .

°E;:���:d�ec;:sex�::a��::! , I O�1:rO�� :;r��::to�ticOint���!�oO�n�':c1�;n�t��xi. BancoAgrícola e CoID--
Pharmacia Central I ,CURITIBA - Paraná Inercial de Bluanenau

Proprietario � CARL0B; HAFER;MANN ifrtARLOS MEY Rua Brustlein Matriz: BLUMENAU IAvemda Getulw Vargas! � T I h 15
'

D
•

t·

I
. � ep one, W

'

rogas ,naclonaes e. ex rangeJ.ra1 OENEDOSALIMENTICIOSDEI QUALlDADE � ·aes em JOINVILLE, JARAGUA'
Perfumes dos mais afamados" a.

I HAMONIA
. FABRICA DE BANHA e SALCHICHARIA ,e

Attende ao sertrlço nocturno Capital autorisado 2.000:000$000

TEC" DOS Chitas, Algodões. Morins" Capital realissd<? � urese!'vas 1.870;392$020
AI d- l' d C t

Total dús depo81tQS,i ca. 18000.000$000
1l���==��====��======!<!11 go ao a veja o, re one,I'

'

Voik, Brins, Casemiras, Sedas,Chapéos, Sombrinhas I'as todas as opera§Ões bancaria

Artigos de Cosinha, �DçaS no Patz
como descontos e caução d� mulas de tlxpor'

Ferragens, Arame farpado para cerca tação, tl outr68 operações de credito, passes

Cimelito da afamada marca "Mauá"
para 88 princiP�:�a�r':::�i�::. �ajz, mediante

Abona em confas correntes os seglintes jlfOS:

A redacção não se -responsabílí
sa pelos conceitos emittidos em

, artigos assignados.

ElIa em começo
Eis o meu estado!

Feridas
Eczemas

••, Ulceras
Manchas

Darthros

Espinhas
RheumetismQ

Escrophules
syphiliticas

SEMPRE O MESMO I , . ,

SEMPRE O MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do Sangue

SE OOSTA DE BOA LEITURA

Adquira semanalmente

c O Cruzeiro 11

PAOINAS DE fiNA LITERA
TURA - ORANDES

REPORTAOE.NS • CINEMA

I'. HUMORISMO '

MODAS· OPTIMA SECÇÃO
FEMENINA

64 paginas de agradavel lei
tura, por 1'')00

«O Cruzeiro 7)'
A revista que acompanha o

rytlim(' da vida moderna.
Assignaturlls

.

Annual 75$ - Semestral 40S

Rua do Livramento, 191

RI��"DE JANEIRO

. HI['OE�RANDO AU�US-rO ,GOMES. r,
'

devl.da�en!e registrado na Ç>rdem dos Advogados do Brasil, com IIIl1JlIJlllllltIllliiJlIJIIlOltlliJ(§JlIIlIJlIIltJlil.llll11escntono a Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr, Alfredo �

Klug, Ace�ta cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se -..!.\---------..::,_--------
de inventaríos, defesas de contravenções fiscaes, elabora centra- _"_-----------------tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de Icapital e Indústria, por quotas, de sociedades anonimas, coman-

.

dita por ações, (je' sociedades ceoperativas, de penhor agricola,
penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer Inatureza, assim como requerimentos.

'

HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas,

;Os r

João O. Mueller
Rua D�. Abuon Baptista - Telephone 24

Material electrico em geral
Pará r á i o I platinados, prateados

e nickelados

WANDERER
I' RUA CEL���!�It.�E����Á DO SUL JIEstá situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-a·yis á
Estação ferrea. Dispõe de o timas accomodações e oHerece
o maximo conforto a08 srs. �os,�edes. Banhos quentes ,e

frios.

HVOIENt:: ,- CONFORTO ,_' Pftf-STf:Zt.. '

-

,i'
Unha de Omnibus á porta Prep razoayeis

Proprietario: Carlos Albus. "

A melhor
Bicicleta

carlos Hoepck�"S.A.
FiUd: 'J�JDvOIe

,PADARIA "COROA"
de Roberto Ho(st - Jaragu' - Rua D. Pedro II

"onIece .. _ellaOftl pies e d..
de toda. III .uaUda�

CasaReinoldoRau'

Cl:INICA CIRURGICA

•

do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece seus

artigos por p r e ç o s van t !l i o sos.

Im iA i;wg °iWi FM?!

I .....•
i DR. LUIZDE SOUZA

ADVOGADO
Escriptorío - Avenida! Getulio Vargas

Resídencía - HOTEL ßECKER

CALÇAD_M. HHi�:e:�!�!a! eU!
.

�

I para senhoras e
'

I
cavalheiros - Innumel'05 e bellos typos

lCALÇADOS para crianças ·

I Cintos, Bolsas,.Malal, Chinellos
ARTIGOS DE COURO em geral

á prf:ços van!ajcsos, s'à na

A dispssição, sem aviso, com retiradas li:..
nes para quaesquer importaDcia8 20/0

Com 8vi8� previo (retiradas com aviso!
conforme li importancie. a retirar) 4. %

Dep')sitos Populares LimitadQs (sté 10 can-

tos) depol3itoK iniciaes a pärtir de 20,
subsequente a partir de 5$000 .1/2 '>lo

Prazo fixo de 3 mezes e, depois 2 meses
de avIso para retiradas 50/0

Prazo Ijxo 1 anno e depois 2 mezes de
'

aviso para retiradas 'G %

\Succursal em JÀRAGUA'
EXPEDIENTE: Das 9 1/2 ás 12 e

,

" das 13112 .$ 141/2 horas.
Sabbados: das,9 1/2 ás 11 1/2 horas.

Caixa Postal n. 65 End. telt!gr. cC.lxa-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COqREJO !X'. POVO

o cooperativisDlo escolar e seu' DESPERTE A BILIS
a sentido de brasilidade

�

DO SEU FICADO
A desgraça••• 'dos outros

o terremoto que em mais iOlólito, s6bre D

Sem c:.Ia......-E ........ ... 1006 destruiu quasi to sentímentalísmo humano:

T' ,.. 'lido talmente Säo Francisco quem não se comoveu
reemos opurtunidade futuro destinado ao Coo- as Cooperativas de Consu c... DiapMID

da CalolornJa ainda vive com a noticia publicadade come�tar, �ecentemente, perativismo Escolar, em mo propriamente ditas, nas ffi!��. ��a!"to=, :lit!'d:bit:: oa memoria dos n08808 ha tempo nos jornai8,o excepclonal.lnteresse que, nósso pais. quais o aluno associado �1�Ol�n!:�iaol�aI:'.ti����: contempor'lneos. Mais daquele faroleiro inglezem t�do o paiS, vem obten- Nem bem iniciada sua aprenderá a .gerir, por von- cem. o. p.. incham o ..tomaao. ainda: a erupeão do Ve gravemente enfermo nado a orllsnizaçào, no mei� propaganda nacional e me- tade propria, seu metodfeo �:=':b:\Í.ro:� ::':'"".!:! suvíe, no ano 63 da éra sua ilha·farol, sem queestudantil, das Cooperatí- todica, deeorrênte de enten orçamento, eomprando o ���rt���o' _ao e a 'rida 'um
cristA que sepultou em o pudessem soeorrer, de

vas Escolares d� Consumo, dirnentos havidos entre as lapis, a pena, a caneta e o Uma simples eva""aglo nlo _, lavas Herculanum e Pomo vido á tempestade rafo
as quais estará destínsdo pastas da Educação e da caderno, de que precisa, wí:J':.a. CrR�S0;: � ��do: péla é, ainda hoje, con nante? E foi

_

um alivio
o elevad? papel de prepa- Agricultura, ela já vem dan oara, a vida escolar, os f;�:m'!,,:::e :oli�de =�e� tada nas escolas e 08 para os c01'a90e8 huma
rar uma ]uv?ntude e.duca- do seus primeiros frutos. quais lhe darão, no fim do ..,0_ diopoeto para mdo. Nlo cau- meninos se interessam e nos quando se soube queda e metódica h d P • aam damno; são ...."'.. e ooomdo alo

á• •• •
' C ela e

.. or ISSO mesmo, os srs. ano letivo, o pequeno re maravilhosas para tuer a bilis correr se impressionam pelo atinai, o tempo seren ra

JnI�lahya e de sentido de Fernando Costa e Gustavo torno. Auferirá, tambe 1', �ÊRSe':;a oPii",d'o. Pil��:a� desastre. e o pobre faroleiro pu·
solidariedade humana! mi- Capanema esperam, muito aà vantagens das instituições imitaçl5ee. Preço: 3$000. déra ser sooorrido em
mstrando-lhs conhecímen breve, que o Cooperatívís periescolares. Esses, como outros í-

tempo.tos que lhe oemitam aírcn- mo Escolar seja uma rea- São as sementes sêlecio- R
a

d 8 ai
dentleoa, sAo casos ano-

Ora, o mundo que 8S-
tar, amanhã, a vida prâti- lidade, entre nos. nadas que o semeador ati evísta O rasl maios e o éco que eles

sim se emociona com o
Cl. Hoje, como fase inicial ra á terra fertil... DiaRevisla a serviço da Cultura têm no espirito dos ho sofrimento e a perspectl-
Destacamos, então, o in- dêsse movimento constru . Amanhã, na legitima SCIENCIA

mens prooede, antes da
va de morte de uma uni,

teresse que as Oooperatl- tivo, organizam-se, apenas, evolução ciclica do Coope E
sua rarldade que do pe- ca criatura, recebe, en

vas Escolares de Consumo rafivismo, êles próprios sob ART sar pelas vitimas; eS8as, tretanto, quasi com índí-
'encontraram nos Estados ...... a sábia orientação de aees LITERATURA principalmente as da se·

terença, a noticia de
de São. Paulo, Minas Ge· mestres, diretores ou ins- Os nomes em maior evidencia

I
gunda catástrofe citada, milharf.Js e milhares pes-

rais Rio O d d N t

L
I

�
toresescolares.cozft ã no mundo lntelectual do Paiz e de qualquer fórma já .

d di i' ran e o or e pe ores esco ares, eogt ar o do Estrangeiro collaboram para, estariam mortas e bem aôas, vitima as ar a-
e Pernambuco, legitimos

o�a as
de organizar, também em mente por epidemias em

pioneiros déssa cruzada de
.

.

miniatura, a cooperativa REVISTA DO BRASIL mortas. muitas regiões do globo!
brasilidade Que vem en cultural, de órbita mais Preço Rs. 3$000 Ainda nestes dois ca· Há oomo Que uma eon.
contrando decidido apoio ampla e dl'\ fins mais ele Assignatura annual •.. 36$000 sos foi elevado o nume

tradiçio no modo de ma-
de parte do chefe da, Na

G
I vados, a qual terá uma bi Semestral ... 20$000 ro de mortos _: dezenas nirestal se o sentimento

çio bl' t' t 1 me u Dua do livramento n. 191 de milhares. Ma8 Dode h P. 10 eea, a vez smo m "

mos citar um fáto ainda umano. areca que o
Não somente nessas uni aSOIDlra·S pequeno júroal. E nas es- Rio de Janeiro. que toca este sentimento

dades da federação, porem. colas agrônomicas, poderão é o aspecto dramatico�
vem tendo intenso surto surgir as cooperativas agri- teatral, da catástrofe. Um
o cooperativismo Escolar colas em miniatura. O

a

tA d falh faroleiro, a morrer soli-
emsaasvariasmodalidades. Vestirá V. S. Deconidos os anos, que anJo prote or e seus I os tario na sua ilha, tem
A Paraiba progressista, se contam como dias na é a uma dramaticidade que

perfeitamente entrozada no comapurado existencia dos povos, terá Lombrlaguel·ra Mt'nancora falta, por exemplo, ás
Estado Novo, pelo seu o Brasil uma geração de multidões de seres que _

Departamento de Assisten gostO! filhos cultos e brilhantes, Vermifugo suave e de pronto efeito. adoecem e morrem de
cia ao Cooperativismo, tarn amigos do trabalho e do- Dispensa purgante e diéta! Impaludismo n88 regiões
bem se filiou á patriotica .l\. melhor casa no ge- nos de são iniciativa, ge- tropicais. Entretanto a

campanha, e várias tem si- nero. Padronagens fi· ração de homens educados Serve para qualquer idade, confarme o ß. (1, 2, 3 e 4.) ciência édicB encara os

do as entidades do gênero nas e bellissimas. dentro de um profundo Proteja a saude de seus filhos e a SUli fátos de outro modo. Não
fundadas em suas escolas At' sentido de auxilio mutuo própria! Evitará muitas doenças e poupará se deixa influencb�l' pelo
e grupos escolares, cujos presen a o maIs va-

e de solidariedade ihumanll, dinheiro em remédio8. aspecto, por assim dizer
documrntos constantemen fiado sortimento: Os <28 pioneiros de roman'I'co, da motte. ACompre hoje mesmo uma "'LOMBRIOUEIRA •

te dão êntrada no Serviço Pro:ximo ao na.. Rochdale:t são um espelho MINANCORA" para seu filhinho. sua missão precipua é
de Economia Rural do Mi para o mundo modernO. aliviar o sofrimento fisi.
nisterio da Agricultura. tal é ainda na São exemplo - fonte E� um produto dos LABORATÓRIOS «MI' co e prolongar, o mais
A palavra do Chefe da C a sa das Cas.e" para as nações moças e NANCORA» - JOINVILE possivel, a vida.

N��.�s�n� ilitulio m��onde�& v�i!��r�o�s�a!s�c�o�m�o�o�B�rn�s�i�I.��������������������� ��ce�9�de��
Vargas, em recente diseur·

encontra asmai.. seja onde t6r que elas
80, encontrou éco na pe- 80 manifestem, a ciência ..

quena Paraíba, a qual, por ores vantagens. as estuda, observa ana

sua vrz, soube compreen-

fJ e :FI /
Hsa e não descansa en·

der que na mocidade edu· Proprietario:
a. X'"0·C9/-ção nua quanto näo descobre (l-\.�:,:>i>� ,�,''_I.•••I

(!ada, no seu labor e no José Figueredo 'I-' �,
seu patriotismo, residem o de Cordava

1ÃI1XI1XI1XI1XI1Xl1AI1'X'1XI1AI1111X11A11X11X11X11X11X11X11fator decisivo da grandeza ""'" rlOA.""C9 " �"1,, 1XIIZIIXIIXIIXIIXIIXIIX.IXICia 1XI1XI1Xlt'lt!JiXllXIlXIlXIlXI

do Brasil de 2manhã. Rua 15 de Novembro, 416 U� "'j . �� '" II, I� III FarDlacia EstrêlaComo ss vê, pela expo I JOINVILLE ca

Slção acima, é promissor o '----------
"m ZOt-nVt-rr" III KARAM & SOUZA I"', I C IIb III MANIPULAÇÁO CUIDADOSA IIIII sob a direção tecniea do farmaceutico 'fesponsavel ca

IXI Dr. M. Karam Fo. IXI

121 DROGAS E MEDICAMENTOS LiI
I SEçAo DE PEPFUMARIAS NACIONAES!
iii E EXTRANGEIRAS ii
IXI PREÇOS MINIMOS III
;] ATENDE SERViÇO NOTURNO

.

III
III Jal'aguá - Fone 43 -:. S. Catarina III
��LilLiI���������III�����1II

,
�( !

l.a Secção: - Flôres em geral, orquidéas e

vegetais de ornamentação.
2.a Secção: - Fotografias de pai::.ageris bra·

sllelras,' por amadôres.

3.a Secção: - Trabalhos al'tisticos domici
liares.

4.a Secção: - Conjuntos artlstlcos compos
tos dos elementos anteriores.

"Casa Sonis
................................

Armarinhos ß roupas p. crianças
ESPECIALIDADES em linhas e fios de : lã,
seda, algodão, cru e mercerisado, para qual
quer trabalho manual ou a machina, Varia
díssimo sortimento em cores e qualidades
llvenida 6efulio Vargas.
(em frente a praça «7 tie Setemlro� -) Jaraguá

A se inaugurar, nos recintos da Sooiedade Hartnonia-Lira,
em 25 de Novembro, sob o patrocinio de distintas autoridades

federais, estaduais e municipaes.

Não h a des p ê s asp a r a o s e xpos it ô r es.

Exposição prévia de flôres, especialmente de orquidéas, a b e r t a
des de j á a opu b I i c o, na Sociedade Hartnonia· L i r a.

.. I �II·I ....

Sociedade de Atiradores Jaraguã
PAGAMENTO DE JUROS

Avisa.se aos intere8SE.dos que Di> dh 5 de no.
vembro, das 15 à!.'. 17 hora8, serão pí1gos os juros

I
dos empl'estimos referentes ao Qer..rcnte aGa.

DI'�H�E••I ��r:;'l'�!B .;t:�� 2mii'filô,� I

FRACOS E ANEMICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
Aviamento de Receitas Medicas - Es·

pecialidades pharmaceut.icas - P e r f u
marias finas - Artigos sanitarios 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.

Dr_ Marinho Lobo
Advogado'

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

EfDpresedo� alto .... :

Tosses

Resfriados

Escrophulo..
Convalecenças

_)!)B)_
, V. S. certamente que tem em seu guarda·
j roupa 21guns ternos usedos que, embora quasi

novos, eBtão desbotados e perderam a elegancia.
E provaval é que mesmo com bons vestidos
de. sua exma, sra. aconteça a mesma cousa.
Trata se de temos ou vestidos que, apezar
de boa fazenda serem confeccionados, só
pelos motivos acima não mais podem ser
usados, quando tanto dinheiro custaram.

Mas, Ppril isso, hoje ha remedio !
Na Tin€U:l'aria e Làvanderia Catharinense, Ia.
vam'se e timgem·se chimicamente ternos de
casimira. palha de seda, :nnho, vestidos de

.� • .,......."..,.. '-seda, lã, -etc.
Reformação de Ckapéos em geral.

Tinturaria e t.avanderia Catharinense
de Angelô Benetta, Rua Abdon ßapflqta

� ""
\o. "\.. "" �

, , " " ,. � / / " " " ". " ./

Deposito de produetos pharmaceuticos
dos mais conceituados fabricantes nado

nat'} e extrangeiros.
Dist ibuidor dos afamados fabricados do
Laboratorio MEDEIROS, de BJumenau.

Pilulas Medeiros, contra malaria e se

zões 7'-' Pilulas C J f e r a n a e Pílulas
contra sezões, indicadas' contra o impa-

ludismo agudo e chi'�mico.
Vermion, contra os vermes intestinaes.

Fermento Medeiros, para toda e qual- �
qu�r pastelaria, bolos, fwcesl tortas etc.

o
fNVELOPf

·,SAUDE�
r --�_.,.� 1 PUdo DE "Y:i:?I'TRIl

IIfBIGr.s.rfi�S
,-

llAà"ntltö

remedlo capaz de, eft'
cientemente,combat'·lu.
foi o que aconteceu OODJ.

rela910 ao Impaludismo.
Depois de longos ano.
de exhaustfvos estudo.,·'
os LaporatórloB .Bayer.
coosegulram oferecer •
humanidade o medíeâ
me.oto providencial con
tta o Impaludismo: a Ate �

brina.
Substituído os artigo"

métodos de testamento ..
�

meíos paliativos e de
consequências secundá ...

ria8 nocivas, este reme
dio destrói completa
mente 08 parasitos da
moléstia e não só cura
radicalmente o individuo,
em poucos dias, como

evita a propagaçAo do
mal.
A Atebrin8 é tambem

de graúde efeito como

medicamento profilático,
de boa toleräneía e sem

nenhuma contra indica.
çlo..
No 4,0 relatório da Co..

missäo de Malària da Li
ga das N89ões, publica·
do no principio de 1938,
é nova.mente acentuada
a superioridade da Attj·
brina sóbre 08 método.
de tratamento até agora
em U80.

Calçados
«Gosch»

Fabrica de . Calçados Gosch Irmãos
LOJ A: AVEN. GETULIO VARGAS

A CASA COMME�CIAL

I ��:�����ço�:':u��!
Cem (100) peças.
deSEDAS- __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mádlterio da Guerra
10.a Circurnscripção de Recrutamento

Junta do AlistamentoMilitar doMunicipio deJaraguá
Redac�ão ; �mct; :

aVEllDllGElULIO VaRGIS

Caixa Poslai I. 12
DIA DO RESERVISTA -------.JJ�ar!!a�gu!!!á�d�O�Su�I____;�=___;S==a�b�ba�d�o,�·4=-:::de:... .:::N�ov:::e:m:.::b:.:ro;;._d;;:.;e�t9�39 sa_n_ta_ca_tJt_a_r_ina

Tendo a 5.a Região Militar instituído o Dia
do Reservista, na data de 19 de novembro, são
convidados todos os reservistas residentes neste
municipio e districto de Bananal para compare
cerem naquelle dia nesta cidade 'para tomarem
parte nas festividades que serão levadas a effeito
de accordo com o programma abaixo.

jaraguä, 31 de outubro de 1939.

Leonidas C. Herbster Artkur Mueller
. Tte, Preso da -I. A. M. Secretario.

Somana for9DSBI"Correio"
Quarta feira (25); pe

lo dr. Promotor Publico foi
denunciado Henrique Ma
thes, de Hansa, pelo crime
previsto no art, 266 § 2
combinado com o art. 273
<:!ac.L.P. (corrupção de me

nor, sendo o acusado ca-

Isado).
Foi ouvida a última te .. -

temunha no processo cri
me em que' é acusado Ior
dão Alves David ( estelio
nato). E advogado do réo
o dr. Chichôrro Neto, de
Mafra.

- Quinta feira (26):
Accordaram em audiencia
especial, por convocação
do dr. Promotor Publico,
o accidentado, operario
Frederico Schattner e a
empregadora, Empreza Sul
Brasileira de f.letricidade
S.A., cabendo ao operario Am"iversarios e seu passamento bas-
indemnização de nove con- Dia 30 festejou seu na'l.tante sentido.
tos de reis. talicio a srta. Frieda Bue O sepultamento do ca-
Foi requerido pelo advo- serneyer, auxiliar da im- daver, deu se no dia se

gado, dr. Paulo Medeiros, portante fabrica. de calça' guínte, sahíndo o fere
avenda de terrasdoEspolio dos .Gosch Irmãos, desta tro da resídencta do seu
de Catharina Reck ao Es- praça. genro. sr. Reinaldo 508-
tado de Santa Catharina, - FEZ annos a 1. do cor- i res, á rua Proeopío Go.
para a ampliação do Oru rente a menina Eulália, fi I mes, pa-a

.

o cemíterío
po Escolar desta Cidade, lha do casal pharmaeeutico municipal.
com ela concordando o dr. Carlos Hafermann e se- A' tamílía da extlneta .

Promotor Publico e pelo nhora Erothides Outra Ha- e principalmente ao de
MM. dr. Juiz mandado ex- Ierrnann. solado esposo, as nossas

pedir o respetvo alvará de -'- Dia 3 anniversariou condolencias,
de venda. ' a sra. Ruth Pereira. com - Com a avançada ida-

- Terça feira (31): Pelo petente professora do gru - de de 77 annos falleceu
dr. Promotor Publico como pó escolar <Abdon Baptis- terça-feira, após perttnaz
Representante da Fazenda ta- e esposa do sr. Atha- entermídade, o snr. Fer
do Estado foram requeri- nagildo Pereira. A distin . nando Pradí, chefe de
das oito acções executivas. ela educadora foi muito íe- numerosa Iamllíe e esu-
Foi ouvida a ultima tes licitada pelas suas collegas mado agricultor resíden

temunha referida, no 'pro e recebeu pela manhã, ao te 8. estrada Jaraguä.
cesso crime em que e acu entrar na sua sala de au' O extincto gosava de
sado, Carlos Fritz Vogel las, carinhosa recepção dos um longo otrciilo de re
(corrupção de menor) e em seus alumnos. Iações e amizades, ten-

Agradecimento r que é advogado do réo o - Completa mais um do o seu desappare.

dr. Paulo Medeiros, de natal dia 5 deste mez, a cimento aqui repercuti·
o

o

.,'
0.

joinville. menina Clymêne, filha di- do dolorosamente tanto
lecta do nosso amigo, ma· na vasta zonA. colononial

'EI" -tald J jor Julio Ferreira, digno como em todos os cireu·
DU. e ury collectcr fedei'al, e 'de sua los da cidade, pois era

Vva. Virgina Pradi e esposa, sra. Paula Höy Fer- Fernando Pradi um dos
filhos, profundamente O Doutor Arno Pedro reira. n<:.ssos mais antigos mo
consternados com o pas, Hoeschl, Juiz de Direito radores, testemunho do
samento de seu saud3so ds Com8rca de Jaraguá, Fallecimentos trab5Jho arduo de �ue
esposo e pae na forma da lei foi li. primeira colonlza-

FERNANDO PRADl, Faz saber aos o pre·
Em quarto do Hospital zäo de Jaraguá e da qual

occorrido no dia 31 de seDte edital virem ou
S. José, onde se achava

fez; palte.
Outlibro, nesta cidade. dele noti91a tiverem, com recolhida, veio a lallecer O seu enterramento,
sensibilisados, testemun- o prazo de trinta dias, Da tarde de 29 de outu- realiliadu no dia imme
ham o seu agradeclmen. que havendo sido desig- bro findo, a Sla. d. Igna- diata, no cemiterio de
to a todas as pessas pe- nado o dia 27 de Novem- eia Rosenberg, esposa do

Rio Serro, teve grande
lo conforto que lhes ,aus- bro proximo vinrlGuro, sr. Victor Rosenberg, um eoncorrencia, dando pro.
piciaram no dolorosotran ás 11 horas, para raaIl· dos dos. remanescentes va da estima de que o

se, e ás que envhuam zar a 4. sessão ordinarla da coloDls8ção d" Jara- venerando extincto go .

flores e acompanharam do Tribunal do Jury des- guá.
eava.

os queridos despojos até ta cidade, de cont"rmi Senhora co[!.�ecid!s81 A' sua família enluta-
s ultima morada. dade com o artigo 31 do ma em nossa cIdade, foi da, esta folha apresenta
jaraguã, 3-1 t -1939. decreto lei n. 167, foram . seus sentidos pezames.

sOlteados os seguintes,
jurados que teem de ser
vir na referida sessão:

,

AVISO
1. Bernardino H. da Silva,
2. Eugenio Wolf, 3. 80·

I nlfacio Gon9al�e8, 4. Es·
Para conhecimeilo do público, transcrevo a tacio Silve.tre Furtado,

clausula Ia. letra «ge do contrato em vigor en- 5. A�thu�Cara.tens, 6. Jor
tre esta Prefeitura e a EmpresuI:- ge Lmo Severmo, 7. Wal,

ter Prochnow, 8. Alvino
c Fornecer força motora por preço Hadlich, 9. José Bauer,
que não exceda de duzentos reis 10. Guilherme Schiochet,
por kilowat-hÔ'ra PODENDO de 11. Gustavo Koch, 12.0t.

_. _

A

d I'NTERESSAD'OS to Wagner, 12. Lothar
a_cor o com

. o� 'Sonenhobl, 14. Roberto processos se prepararamfixar um mlnlmo mensal, quando Marquardt, 16. Carlos em tempo. E para que
contratado a medidor. li May, 16. G. Rodolfo Fi· chegue ao conhecimento

Jaraguá 18 de outubro de 1939 scher, 17. Henrique Pia' de todos, mandei paslar,

Renato Sans Secretario. zera, 18. J040 Moretti, o preeente edital, que,

19. Antonio de Oliveira, será afixado ás portas Acf.'adeciDleDto
---...,..------------...,..--- 20. Germano GaBeho, 21. do Forum e publioado João de Paula, agente 1II1111111§J1iJ1Il1II1l.l1il1ll1ll11ll1il1li1ii1ii1iJ1II1II1II

Vergilfo Rubint. A todos pela imprensa. Uado e da estação ferroviaria lo rxlrlJlII 10·MACIO LEU·TrßECBT 111)08 quaes e cada. um de passado nesta cidade de cal, abaixo assignado, vem Da Da
peral os convida a com- Jaraguá, 80S %5 dias do com a presente tornar pu
parecer na sala das au- mez de Outubro de 1939. blico seu agradecimento ao III IIdiencillB deste, Juizo do Eu., Ney Franco, escrivão, sr. Leopoldo May e a to rxI Nova loja de Fazendas, Arma..

F6.rum, no dia e hora a· o subscrevi. (AsI.) Arno das as demais pessoas que Da rinbo e Roupas feitascima designados, 80b pe· Pedro Hoeschl, Juiz de cooperaram para a extinc- III

Ina de jmulta de lOoeOOO Direito da Comarca. Es- ção do incendio verificado III Vende muito porque veude barato,
de acordo com o decre. tá conforme o original I na noite de segunda-feira III Vende barato ,orque vude muilo!
to 38 acima citado. Faz do que dou ré. - em um dos vagões· f!xis- rxI a:t
saber mais que na refe- Jaraguá, 26 de Outu' tentes no quadro da E&ta Da Façam uma visita sem compromissos. l::IiI

rida sessão ha de ser bro de 1939. ção. �111 Rua Abdol1 Baptista .. Jara"uá.
III

Julga«lo o reo Manqel O escrivAo Jaraguá, 3-11'39. ., III
Felipe e outros cujos NEY fRANCO. João de Paula. 1llIIIIiIlIIIiIlllIiIIIIIIIIIIIIJIJlllIIIiIIIIlIIl2lIIIIBiJ

Programma das commemoscçöes do
Dia do keservita - 19 de Novembro

11 horas - Concentração dos reservistas no pateo
da Sociedade de Atiradores.

12 horas - Homenagem a Bandeira, na Praça da In
dependeneia. - a) Hymno á Bandeira;
bJ Saudação á Bandehj, por alumno do
Grupo Escolar; c) idem por alumno do
Collegio São Lutz; d) Discurso por au

toridade da comarca

13 horas - Desfile'dos reservistas pelas ruas da cidade.
14 horas - Saudação aos reservistas no Salão da 50

ciedade de Atiradores. ,

Hymno Naeíonal por todos os reservis
tas e povo.

Incendio em I ESPORTES
um vagão

Segunda:feira á noite 1DS

nítestou.se um íncendío
em um vagão de carga,
parado uo quadro da Es
tação local. Dado o a

Iarme acorrerem 015 tun
ecíonaríos, e muitas pes·
soas, que procurarem não
sem trabalho extinguir o

fogo.
Segundo ouvimos, em

bora o adiantado da ho
ra, fol o facto commu.
nicado logo ao sr. Rlcar.
do Mendry, chefe da 3.8
secção de reclamações,
com séde em Mafra, que
veio a esta cidade afim
de ..acomF8.nhaf o neces·

sario inquerito.
Os prejuizos sio cal

culados em cerca de 70
contos de reis, sendo que
o Val�r dus mercadorias
destruidas, conforme nôs
informaram, sobe a q�a
renta contos de rel8, em
grande parte destinadas
a esta pra9a.

O Estrella F. C. segui
rá dita 11 proxímo para
Oauuínhas, afim de dis
putar uma partida amís
tesa com o Athletíeo Ca
notnhense, clube bàstan
te conhecido na zona

6erran&., o�de tenl der
rotado o torre cunjuucto
do Pery f. C., de Mafra.
O jogo realizar se á.

día 12, voltando a em

baixada do Estrella, que
segue composta de quín
ze pessoas, no día 13.

SelDeDtel gra..

talmi,
de optima variedade de
•rroz. encontram-se á dis
posIção dos agricultores
interessados, na Prefeitura
Municipal e recebidas do
Serviço de Experimentação
e fomento da Producção
Vegetal do Estado.

Emil Burow
Otfidna deCobreiro
JARAGUA' DO SUL

Santa Catharina

Social
Naquela Noite de S. João•..
Quando o apóstolo santo nos uniu,
Aos alegres tumores dos folguedos,
Enchi' meus olhos do clarão macio
Que aelara a noite dos teus olhos ledos.

Sabbado, dla 4 de novembro

Festival
em beneficio da bibliotheca do Grupo

,Escolar «Abdon Baptista»,

Espera· se bom acolhimento por parte
da população de Jaraguá.

E algo de excelso dentro em nós floriu
Entre ilusões e sonhos jamais tredos,
Ao cingir-te eu de leve o flanco esguio

. Num balbuciar de líricos segredos. 1.!!!!!!!!!..!!l!!!!!!..!!!!���--!!!!!!!!t�lIOIli!!!ii!!:��.!!!!!!!!..!!l!!!!!!.�-DODa Tb._ 6rossldac�
PARTEIRA LICENCIADA

I
Aítende chamados a qualquer hora do dia e'

da noite.
.

RUA BRUSTLEIN - jARAGUA'
:=:::��=== . ==:!i�J::::)I---"""'';iiiiiiiiiiiij'''''----

Éramos doís ; porem, voltando Junho,
Já eramos um sö.. De pena em punho,
Cantei o lar pela primeira vez.

Mas eis de novo o mês das alegrias;
E, para haver mais luz em ",;>SS08 dias,
Saíndo nós de n6s, já somos três ! ...

Rio, 1937. VENTURELlI SOBRINHO.
(De «Ressurreição- - inédito.)

Pharmacia de Plantão
Está de plantão amanhã a

Pharmacia Aurora.

Ião estrague II sua comida A
.

t S I d
'

Use sOmente o conhecido Ze I ,e" a a a

Oleo vagem . Insuper(.jvel pelo seu sabor· Insu
pera vel pel<1 sua esmerada refinação

App. pela Ins. de Alimentação - RIO - sob n 12782 - Anal!se 71

Optima OpJjortunidade!
ImlDoveis

VENDEM SE, livres e

desembaraçados,
'

algumas
casas de aluguel e terrenos
proprios para construir.
Vende se ainda uma pro

priedade onde funcciona o

meu botequim. I08 interessados poderão
tratar com o proprietario
sr. Emerich Ruysam.

o SABÃO

- _-

Especi�lida.dVirgem
dE;l WETZ;EL & elA.

e
-

(Marca registrada)
RECOMMENDA-SE TANTO PARA ROUI-'A FINA COMO PARA ROUPA COMMUM.

..
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


