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o paiz COMmettlOfOJJ dia lO o segundo anniversario do estado N voo �l\bU-�. J povo � A�ra inspi�a nOI seus direitos de liberdade,
na essencia de sua fé e das suas tradições. A Nação vibrou int iral!:f{j�_

.

n� ac�o e no civismo de seus

dirigentes. O presidente Vargas, que encarna as forças vivas e moraes o rasiI, e o guieíro �os destinos d� nacionalidade, e por que faz s�a�todas essas forças vivas e moraes, «poderá sempre enfrentar os vendavaes que rugem, com se�e!1ldade e prudencia, porque não �6. ar�adO material
mente, como é necessario para viver, mas e precipuamente pela alma, pelo coração e pelo esp íríto de todo o grande povo brasileiro.

--

Grupo Escolar D.
Thereza

'

Bamos
o interventqr interino

do Estado, dr. Altamíro
Guimaräeß, em acto des'
tes dlas acaba de hemo-

tIogar' a escolha feita pe- Direetor-proprietario: HONOR4TO TOMELII Caixa POSI.81, 12 Redactor: João Crespo
Ia população do nOS80

munleípto, pelas suas f�' ANNO XX" JARAGUÁ DO SUL - Sabbado, 11 de Novembro de 1939 - S. CATHARINA I N0. 1.006 ,.I'.
guras mais representaü- �
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...-BS do nome de Dona I

��e:�z:8C�:��: �i::s:' Ed ificio da Pre,ce· itu ra M u n ici pai nuinze de Novembro �:���o!":���que deverá iniciar os II ,� dos tropicos, na
seus trabalhos no proxí- suggestive. manhã earíoca, deu ao Brasil um novexímo anno. ão nos parece haver a não ter um lugar no

í

de 1937, o Estado e Ma, de sonho politico. Obra regimen, fazendo ruir os alicerces de um throno.A escolha do nome, da neva melhor para os nos- concerto dali) nossas Ior- nícípto trabalham, an governatívu : padrão, - Para tan o não hou ve místér de sangue. O patztllustre dama catharínen- sos leítores de Jaraguä çss vivas, a não ver o ceiam, arogrídem. houve já quem dissesse. recebeu o novo regím n de ordem politica, quese, íeíta pela população que esta: - será lança- seu trabalho valorlsedo, O predio da Prefeitur-a E ella o é de facto. já esperava e que sabia ser' maís cousentanee[araguaense, n'um mo. da no peoxlmo día 15 a o seu esforço reconhe Municipal vem desse tra- O plano governamental com a sua índole,
.mente de feliz ínspíra- pedra fundamental do eäí- cído, - representativo de balho, tradus esse an- eatharlnense de ho]e, - Madrugava um movimento de Iargn civismo,ção, mereceu apprcva- Iícío da Prefeitura Muni- círcumstancías proprlas ceio, demonstre essa pro- que tem chamado a ato organtsaüo nos gabinetes e nas casernas, na.ção da Interventorte. Vae cípal, obra realmente e- e colleotívas, - no qua. gresso, Será ii melhor tenção lá Iöra, - está conscíeacías e nas tribunas, justamente quandoassim ficar perpetuada dítleante para uma ad- dto ecouomíco do Estado. realísaçãó da gestão em ser simples, econo- se fechava nos horízontes da patrta o ultimo cre.

como merece o nome ministração de um anno E, assim, foi ereado o Herbster. Aliás, porque mico, raclonal. constru- pusoulo de 68 annos de eonvenções tmpeelalísta••daquella que ao fado de apenas, mas cujos o!Jje· município. o trabalho edifica, o que ctor, Equilibra a venta- Ponde assim o Brasil entrar com passo se-
seu digno esposo, o coro- ctívos, porêm, têm sido Os seus perledes ad. se faz em [araguá, como de, reconhece o direito. guro na phese deflnltiva do seu eyclo hístoríco,nel VtdalJosé de Otíveí- como esse CUj0 alcance mínístrstívos, não impor, em todo o Estado, não E isto porque o Estado Hoje são passados cíncoenta annos.; E na
ra Ramos, no palaeío de todos reconhecem e que ta a feição, têm se des- passa de um reflexo da Novo, que veio de urna alverada cívlca do Novo Estado, consciente maiaPlortenopolts foi não só 8Ó por isto dlspensa ad. enrolado sempre n'um õministração.trabalhista evolução de costumes e dos seus destínos.. o Giganta manha carregandoa companheira leal, mas [ecttvcs. ambíonte propicio ao tra- do dr. Nereu Ramos. A. caracteres, é essencíal- nos hombros séculos de clvtlísação e no coração-8. ccnselheíra attenta e As admtnírtracões va- balho. Progride, malgrê Interventoría, sem a sce mente constructivo. a esperança maís alvíçareíra de seu futuro que
oppor� apontando ruo tout, porque o progres- nographia barata das pIa- se approxima não com tentações de miragem,. ma.mOk!, sndo perspec· BO é uma consequencia tafol'mas antigas,.ancarou com a certeza da viatvrla que merf:\ce.
Uvas, quando se esboça.· natural dos centros or- desde o Beu inicio, de A espada de Deodoro em 15 de Novemb1"o de
ya nÔ3 herizontes do Es-

.

ganisados. frente, os problemas da 1881)- f.o.i apenas o i!lstrumento unico de uma idéaado o grande 8nrto de A cIdade, oreada pela vida estadoaJ, e os re victoriosa. Guardemol-a, pois. E' lIma reli(iuia,progrS8.!l0 Jlue é hoje u· energia dynamica do pra. 201ve em boa to'rma. quasi um symbülo em cuja lamina ae refletem a8
ma realiaade palpit�ote feito Leonidas Herbster, Chams ·se a i�so, admi- eatrellas da união brasileira.da vida, especialmente. póde ser vista hoje, lim nistrar com larga visão.
no terren.o social e ina·1 pa e calçada, agradando Trabalho logico, con.
trutivo' a todos que a visitam, sciente, productivo. Faz-
«Correio do Pov<}lI, I orgulhando a todos que se economia, viação, en·

que foi togo o .arauto neUa residem. sino, assistencia social.
da v{fntade municipal" O predio da Prefeitura ArticnlaDdo os caracte-
sente.se sßtisfeito "om' Municipal, em cuja plan, res e as necessidades am
ver

_
attendido o justo ta, approvada pelos tech- blentes, como no pano-

appe}') da filma ja:av niclrs do Departamento rama nacional, as forças
guaense e falicHa ao das Municipalidades, tudo vivas e moraes do Esta.
diatl'ioto de Hansa que loi previsto, tudo reune do tornaram assim pos-
vae ter no seu gr$po capaz de tcrnar a obra, sibiliõade o que até an.
escolar, como um e�G'in realizada, a melhor con. tes de 1930 não passAra Tte. Leonidas Herbster
pl!) de vittudes a seguir, I quista da. gestão Herb-
o nome da saudosa se· ster, vae ter col!ocada a
nhora. � sua primeire. pedra eli

- x-

I' na praça da Bandeira,
Do soro AUsmlro Gui- -,. no dia 15_ Esse aconte.

mar-äes, Interventor iute. I Dr . .J.\el'l3u Ramos cimento que fica na his.
r1:lo &0 Estado, o sr. Ue.l :er::: pelo trabalho que teria jaraguaense de ho
Leonidas C.Herbster, dig, realizam. E realizar é je, justamente quando se
no prefeito municipal, re- construir. Esse decerto commemora o cincot3n.
eebml, quinta.feirs, !) se. tem sido o lemijJa dos tenarl0 da Republica no
guinte te!egramma: nossos poderes munici· paiz, assume para nós
cAUendendo memo.rial paes. uma expresslio muito es-

dirigido governo pelas Omunicipio de hontern, pecial, de aillor á terra,autoridades e classes con- - que veio de uma. tu· de comprehensão da ver
servadoras desse muni tela de an�os em que to· dada historicaque irmana
cipio e mais ainda pure' dos os finceios de pro· a todos Bob 8 mesma
.za homenagem commu- gresso foram abafados - bandeira.
nico· vos {leersto bontem tornou·se logo conhecido, Esse amor e essa com�
foi dado nome dona Te. com 8S suas possibillda- prehensão, foram ha pou.
reza Ramos 60 grupo es- d'es bala.nceadas e posi·. co mais uma vez defini
eolar em construção Vil6 tivadas as suas nec.e6- das, no dia natalício do
IIl:1ns8. Saudações. Alta· sidades. Estado Novo. Integradomiro Guimarães, Inter' I Não era po::sivel, meso no regimen aberto plua
ventor Interino.» ,mo, continuar a não ser, lo paiz a 10 de novembro

Ja1'aguá tambem, vibrando de- enthusiasDlo.
civico, pela grande data, organisou um extenso
programma de festas.

.

Hasteamento rlo pavilhão naciolllal, com 80�
lemnidade, concentração de escolares·, discursos?
marcha civica, etc.

Estaremos assim� pelo mesmo ..sentimento d.
brasilidade, dentro do vasto programma de com·

memorações que se vão realizar em todo o paiz'.

9�o'Congresso Brasileiro,' de Seo... ·

graphia do referido congresSG.
Florianopolis. - Sob a Agradecendo respond6�

presidenoia do dr.Altami o �lmirante Bolt.eux, que
ro Guimarães. Interven- in�ltGU a m()cl��d''3 .

&

tor Federal interino, rea· gUlar·se pelo eSpirito da.
lizou-se no :salãO nobre quelle que sempre f.oi
da Prefei::tur8� a eerimo- grsD;de smtgp de S. Ca·
nia de installação da t�arma, honrando o· Bl'a.
CommisBã:",ExecutivaRe. sIl.
gionsl do 90.0 Congresso
Brasileiro de Geographi!l Festa Popular.pronunciando brilhantis-
sIma oração o ministro I Realisa·se amanhã,

.

ntt
Bernardino de SouzB,'que Igreja Evangelica, á ave4
rendeu foc·ante hQmens- nida Getuli9'Vargas, gran
gern á :!I!emoria do des- de festa popular em belle
embargadar José Boiteux, I ficio da @onstrução da es'

precursor da realiza.ção .cadaria que- dá accesso a
----------1 parte superior da torre.

BAU I Foram organisados nume
ros de divertimentos' como
tiro ao alvo, rifas, jogo.s de
arremesso, etc. e em ten·
,das armadas no patêo eu·
contrará o publico bebidas,
churrasco, doces e café.
Uma orchestra tocará du'"
rante todo o dia.
Conforme convite que

publicamos em outro local
é de e�perar o compareci
mênto � toda Jaraguá ,
popular festa de amanhll.

Virão para o BraSil refu
giados po�oneses,

Rio. - No Hamaraty. Dulphe Pinheiro Macha
esteve rennido o eonsel- do informou o Conselho
ho de Imigração e Colo. dos pa�sos que dera afim
nização, Bob a presiden· de obter facilidades pa·
cia do consul geral Joio ra o tranllporta de imi·
Cados Muniz. gl'antes madeirenses. Ou·
Estiveram presentes os vida fi 8va comunicação,

SfS. Artur Ferreira d� foi o conselheiro capHf.o
Costa. Antonio Pedro de de fragata AtUa Moniei.
Andrade MuelIer, Fran· 10 Aché incumbido de
cieco Leite, de Paula agir perante as 8utorida.
Assis Figueiredo e Vitor· des brasileiras compe
Midosi 'Charmont, obaer-

.

tentes na matéria.
vadores dos Estados de Tratou·se lambem do
Santa Catarina, São pau-l encaminhamer.to de imi
lo Paraná, Minas Geraes i grantes polonezes . para
e Pará. o Brasil, escolhendo 8('

PasBafido·se á ordem .elementos que nos con-
do dia o conselheiro venham dentro o@ 170.000

refugiadjs dessa. nacio .

nalidade que se encntram
na Rumania. Durante a

B ii sessão, o sr. Francisco
no ras Leite ofereceu ao Con

'selho um mapa do' Para
sará marcantemente ao ná, em que se encontram
Brasil, sob o triplice aspec' assinaladas as colonias
to: estrategico, economico e�trangeitas, quer :fede·
e nacionalizante. rais, estaduais ou parti
Sua importância economica culares, desse Estado.
decorre não só do progres- Apedido do cOllselhei·
so e riqueza quo incenti· lO Artur Hehl Neiva, foi Desde (, dia 1.0 do cor.vará nos ferteis municipios convocada umas6ssäoex·

rente, que o «Hotel Brasil-,eatharinenses e riogran· traordinária destinada a.
o .r.ais antigo estabeleci-denses por ella cortados discutir a questão da uni-
mento no genero, destae hoje ainda á mingua de formizllção, em todo o

htransporte p�ta a sua va- território nacional, das Festejará dia 16 maisl praç.a, ac a s� so� nova e

riada pr\lducção, mas tam· taxas de registro de ex· um anno de extstencia, co,!!p.etente dH8cçaa. Ad·
o estimado cavalheiro qUlrlndo por compra todobem da nova ligação sul· traogeiros.
snr Reinoldo Rau com. o stock e mobiliario, assu.centro do paiz sob regi" ., _,

men dê frentes muito mais merciante
-

e i'ndustrial mIO a direcção do hotel o

suaves que a actual via Aos nossos estabelecido entre nos sr. Max Latz, competente
(ha muitos annos. conhecedor do «metier..Marcellino Ramos), tendo •

t E' sem duvida reco·. "'Ac; reformas por que ae.em vista o grande encur· annunclan es
nhecido como factor de tualmente está passando ota"ento e ascondições teeh fnicas de estrada de 1: elas· Por motivos extranhos progres8o do melo em re erid� _

estabelecimento"
se, possibilitando um cus· á nossa vontade, sômos que viva, o dynamisIDo· certo vlrao

,

samr algumas
teio de trafego mais redu· forçados a retardar a edi- do sr. Reinoldo Rau. la.c;:na:, ate agora nelle e

zido. O aspecto nacionaIi· t t d' Possuidor de T�gubr Xl en es.

I
. ção ex ra que pre en Ia·

fortuna, alcançada pelo Outro não é o desejo .«0zante assumeta Importan· mos fazer circular na se
seu trabalho desde muito sr. Max Latz, proprietario ..cia actualmente que não é gunda década deste mez, "

licito pol· o em duvida. A o que faremos em princi- moço, o�seu enthusissmo gerente, a ql:lem, desdeifj,fa-
p9pulação resultante deim· pios de deztmb:-o proximo. pela vida que escqlheu zemos votos de tod� �xito.
migração, em grimde faixa Excusamo-nos por essa e, sobretudo, o seu espi
do SuL do Paiz, será inte4 falta involuntaria que, cer. rito de homem de acção, Pharmacia de Plantão
grada á communidade bra· tamente. será relevada pe·

têm·lhe proporcionado Está 3e plrntão amanhã asileira pelos trilhos da Rio los nossos leitores. uma situação de relevot Pharmacia .Central .•
Negro·Caxias.

.

espacialmente no meio
Finalizando li sua pales· onde se faz sentir li 8ua

tra o Coronel Borja Buar Kilometros, e o seu cpsto actividade. DR. J. I. ROCHA LOURESque accrescenta: ultrapassrá a meio milhão Embora com antecipa.
R d 1 d' MEDICO ESPECfALlSTA '

- Os primeiros 52 Ki· de contos». ÇaO e a guns las, que
lometros ja foram atacados, Assim, mais uma gran· remos apresentar ao sr. Olhos, Ouvidos,
dos quaes 15, com inter· de obra se realiza no Bra· Reinoldo Rau, os nosst's Nariz e Garganta.
rupções, jase acham "romp- sil, sob o impulso creador voto@ de felicidades jun- Rua Príncipe. Fone 334.tos, e a Kilometragem to e benofico do Est:do NJ to da �uß. famtlia, no dia

JOINVILLEtal çla estrada alcanç<i a 743 va. natali\iio. "1!!!!!!!!!"l'!III--__""""",,,,,,,..,;,,,,,,

BEINOLDO

Hotel Brasil

Uana das lDais arrojadas obras
ferroviarias já planejadas

Sobre o andamento dos
serviços de eonstrucção da
importaute ferrovia Mafra
Csxias, que estão sé_ndo
êxecutados pelo 2 , B�talbão
Ferroviario, conseguio o

diario carioca, cGneta de
Noticias· interessante en

trevist a com o comman·
dante daqueiJa unidade, sr.

tenente coronel José Servu·
lo d� Borja Buarque, da
qual. cdata venia", trans'
crévemos os seguintes tre
.chos:

,

Entrevistado, o· Conmel
Borja Buarque discorreu
sobre as actividades do 2.
'Batalhão Ferroviario, crea·
do pelo decreto -lei n. 298,.

de 11 dê fevereiro de 1938:
- Sua installação se deu

só a 29 de Julho, nest;;
cidade, Em ponto inicial
dä Estrada de ferro cuja
construcção lhe foi ex

fJressamente attribuida no

decreto de sua creação
procurou de�de fogo o Ba·
talhão, ao mesmo tempo
que procedia os primeiros
recol1hecimentos,instalar- se
conveni9ntemerite para po'
der enfrents,r difficuldades
da missão, iniciado a cons·

trucção de seu aquartela·
mento-officino em area bai·
4!lia, juhto á Estação de Rio
'Negro:, da viaférrea Para·
ná-Santa Cathatina.
'Dum terreno ahandona·

do e de superfície irreiular
�����--���

nasceu uma verdadeira, pe· apenas 30 Kilometros, es·
quena cidad'e de trabalho, tavam projectados 39 via
por"suindü 32 e 1ificios de ductos e 17 tunneis.
madeira, c:;m uma area co· - Em que pesem as
berta dI;! 5.700 metros qua· condições technieas muito
drados, comprehendendo mais rigorosas do novo
amplas e modernas offici traçado em execução, o
nas mecanicas, escriptorios; Batalhão tem se esforçado
almoxarifados, alojamentos, para reduzir a um cmini·
casa para offíeiaes. escola mun" esse numero consi.
e possuinco installação deravrl de obras d' arte.
eleclrica completa, installção - No frecho de Rio Ne·
de agua e esgotos e rêde gro ii Lageadinho, Km. 110,
interna de telephones auto do novo traçado já fstU
maticos.

_ dado e atacado em grande
A seguir,o Coronel Borja parte, haverá uma ponte

Buarque fala sobre a appa viaducto de concreto ar·
relhagem nechanica da sua. mado sobre o Ribeirão do
unidada, do traçado da Bugre, de 102 metros de
Estrada de Ferro Rio Ne- vão total, de construcção
gm·Caxias e os seus novos já, iniciada, uma ponte de
estudos, e accrescenta ain- 20 metros sobre o rio São
da ue a ferrovia terá obras João e um tunnel, em
de arte. E declara: Itaiopolis, de 360 metros
- Como decorrencia da de comprimento.

topographia dobrada que Cerca de 1,500 homens
temos de palmilhar, a Es estão, no momento, trabal
trada possuirá muitas obras hando na estrada, e esse
d' arte, algumas de grande numf'ro tande a augmentar
vulto. Seu numero ainda no proximo anno. Todos
não póde ser fixado. pois esses elementos pertencem
depende de estudos em aoBatalhãp que conta com
realização. Comtudo, pelo varios officiaes engenheiros.
antigo projecto de 1919, Fala, se, agora, na ma·
edavam previstos 283 vía· neira profunda com que a
duetos. e pontes algumas nova ferrovia influirá no
de larga envergadura, como concerto �conomico da Na·
as do rio Canoinhas. Ca· ção, e o Coronel Borja
xias, Pelotas e Antas, e 40 Buarque esclarece:
tunneis, sendo que, somen· - De facto - observa
te na subida da Serra do - a Estrada de Ferro
Espigâo, numa exh:nsão deRio Negro C"xias i nteres-

.,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ausente Hoésehí, J'\1I:& de Di-reitoAssignaturas annual 12$000.
ds Comarca de Jaragruá,P t di t d E' a. ramada ideal! de MAR'T'l·lI.TS JAR'TOA u>agamen o a ran a o. 1., n. v'
na forma da lei •

Redação e offinas: CURA TODAS AS Rua Barão do Ria Branco N. 62 O Doutor Arno Pedro Faz saber aOB o pre-Avenida <Getulio Vargas> FERIDAS, tanto Todos es quartos e appartamentos com agua Hoeschl, Juiz de Direito seilte edital virem ou
humanas como de

..lt f
. d Comarca de [araguâ, dele notícía tiverem, comAnl uncí d d . . correll e, quente e na. C t

.p I netos. e accor o com a ta- arurnars. Estado de Santa a arma, o praso de trinta días,bella de preços' em vigor.
NUNOA EXISTIU Elevador, frlgorifico - Coslnha de Ia. ordem.� Brasil, na forma da lei, etc. que havendo sido desíg-Publicações apedido: $500 a Ii- IOUAL! ! ! Salas de amostras para os snrs. viajantes. faz saber aos que o pre nado o día 27 de Novem-nha de 1 colurnna. Automovel na iEstação sente edital com o prazo bro proximo víndcuro,A Farmácia Cruz,

CURITV8A. PARANÁ BRASIL de quinze dias virem uue, ás 11 horas, para realí-Originaes embora não publica- deAvaré,(S. Paulo), .-'--____________________ pelo doutor Promotor Pl'. zar a 4. sessão ordI'nariados não serão devolvidos. MI ".. acurou com a c

'1
blico da ::omarca me fOI do Tribunal do Jury des-NANCORA» úlce HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
dirigida a seguinte denu� ta cidade, de eontormíras que nem o 914 devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com eia : Exmo. Snr. Dr. JUlZ dade com o artigo 31 doconseguiu curar. escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr, Alfredo
de Direito da Comarca. O decreto Ieí n. 167, foramKlug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se C

l-Da. Oarolina Palhares, de Ioinville, curou C9m de inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora centra- Promotor Publico da o sorteados 08 seguintesUMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de marca abaixo assin.ad�, _no [u ados que teem de ser-
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! ! capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas, coman- uso de uma das atribuições vir Jl6 referida seãsäo :dita por ações, de sociedades cooperativas, de penher agricola, Ih f

.

d IAdotada em muitos hosnitaes, casas de saude penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer que e são con en as por 1 'Bernardino H. da Si va,
e clinicas particulares. natureza, assim como requerimentos. lei, vem, respeitosamente, 2: EugeniO Wolf, 3. Bo-

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira epOMA- HORAfUO: das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas. peranteV .•Ex(la.,!unda��· nítaelo GOD9s1\1€8, 4. Es-
DA MINANOORAlt nunca existiu a não ser em tado no ;lnqu.ento PO�lclal tacto Silvestre Furtado,
suas latinhas originais com o emblema simbólico Dr.WaldeDilro Mazurecbea anexo, denun�lar He�nque 5. Arthur Carstens, 6. jor-
acima: Recusem imitaçõe s l Exijam a verdadeira M E O I C O Mathes, foragido, ate en-

ge Lino Severino, 7. Wal- •

MINANCORA em sua latinha original! tão, porêm residente em ter Prochnuw, 8. :A.lviyo
REPAREM BEM AO COMPRAR! Clínica Geral - Molestias de Senhoras - Partos. H&.n�a, nesta Comarca. que! Hadlicb, 9. José Bauer,

sc. d.lz casado, pelo fato 10. Guilherme Schiochet,
cnmmoso que !l.assa a ex 11. Gustavo Koch, 12.0t
�or: O dmuncládo. -Hen- to Wagner, 12. Lothat
nque Mathes, um dia, �on- Sonenhobl, 14. Rob-erto
seguindo locar os servl�os Marquardt, 16. Carlos

)(�lCXc::o::::;:.)lCllx::;:IJ:::;;IlC1i:c;;lJC::o(lClIlCI:C::Xx::;:l)ICII)ICII)ICIIlClllCX:IC -: - domestic�� da menor LUiZa May, 16. G. Rodolfo Fi-
O O Atende chamados a qualquer hora do dia ou lia noite. Kopsch, Ja esperando do scher, 17. Henrique Pia-

� Relo]'Oarl-a Walter HBrtel �".' lesamente, com o fato. de zera, 18.•João Mcrettí;\.

11 te-Ia em sua casa, dIZ a 19. Antonio de Oliveira,
.

noite, como empregada, 20. Germano Gascho, 21.

B ICYCLETAS obt�r contra a. ,?�.:;:mß a vergilio Rubini. A todosO Grande sortimento de relogiol, O I pratica de act?s libidinosos, es quaea e cada um de
O e artioos de ourivesaria, beliOlOa ,?OIl�Ol'me o disse a um �eu persí os conv!<i(f. a com-
t, ., Irmao de nome Ervmo.

parecer na 8ala dás su-

ou presentes para senhores
O n

II

k Assim, mau intencionado. <fiencißs deste Juizo do

O
e senhoras

O ur o·pp
em dias de Junho do cor- Fürum, no dia e hora a-

r�nte an? (1939), ó denun- cima designados, sob pe·O CONCERrOS DE RELOGIOS Serviço garanlido O
I
clacto, vl�do do campo em

na de �multa de 100$000
O O companhIa ja menor, con de acordo com o decre-
6 Rua Abdon Baptista - JaragL1á

ONU W h I
tra a vontade <testa, em to 38 acima citado. Faz

:xc:a:C:<lCXJCllCXlCXlC:l'lC:)'lC:)'lCXlCXlCXs:::::::oc=tICXC:li'1C::l!1CX1CX x S _. e rsport
.

ceI to local da mata, em saber mais que na rele
I Hansa, nesta Co�arca, der rida sessão ha de ser

-- I rl:lbando a a� chao, lev�n julgado o reo ManllelI REMORRROIDES suacura !em ta lbe o ve�tJdo e so�r? � Felipe e outros cujosI _ operaçao mesma prattca atos hbldl-
processos se prepBraram

IDo
e n � a s ano..retaes, varizes e

NSU O I
n?sos, recomênd.ando-lhe em tempo. E para queAssim se expressa quem a � al.nda que nada. dIssesse. a chegue 80 conhecimentoconselho do iIlmo. sr. dr. Con- erisipela �ua cura·

p () nmguem, e, �Ias depOIS, de todos, mandei passar�aWErT�i{AtsO<t��õicô&pi� Dr. MENDES A ;..;.UJO, CUklTYBA
-

[j em.;ua. pro�la ca�ad d: o precente edital, que
LOTENSE, conseguiu escapar I 1IIIIIii res.l tnCla, o, enu.ncJa o, será afixado ás portasde umamorteccrta. Abaixotranso nOIte, vae ate o quarto da do Forum e publi('�Bdocrevemos ipsis verbis a sua car-

.

Machinas de' Escrever menor, tentando fazer so pela imprensa. Dado e .,.,.
ta ao depositario geral.

I
i �re a mesma os seus B.pe- passado nesta cidade dePrezado senhor. - Lhe escre-
t

_

e O te tVEndo, cumpro umdever.Ataca- Pharmacl'a Central Ma�hl·nas de costura
nosos s�nsua.s. a:" a JaI'aguá, ao!': 25 dias do

do por uma tosse terrivel, dolo- ..' �o. de. �t1Isera.blldade <!_e fls. mez de Outubro de 1939.
rosos eram os meus dias, num P1'oprietario I CARLOS HAFERMANN

•
. .j !u�ttfl�a a mt�rvençao do Eu, Ney Franco, escrivão,escarrar sangue que era um

Avenida Getulio Vargas: M
.

I It' I �1�IstertO Publico. e a cer ü subscrevi. (Ass.) Arno 'nunca acabar e que dava o com-

I
ateria e ec rico em gera h.dao.' de fls. 4 diZ .ser a Pedro HO€8chl, Juiz deplemento para À obra que a tos· Drog'as nacionaes e extranO'eiras ct d tIe preparava. <A tisica 'em co- --e
á I' d d

VI lma mfnC!r e vm e e Dir�ito da Comsl'ce. Es-
meço< eis o meu estado. A con- Perfumes dos mais afamados Para r i o I p atina os, pratea OS um. anos de Idade. E �omo tá conforme o originalselho de meu tio o dr. Conrado

e nickelados aSSIm procedendo haja o do que dou téMueller dos Campol, principiei Attende ao sfrviço nocturno

, I denunciado Henrique Ma
"

usar o PEITORALDE ANGICO I !

thes cometido o crilt'!e pre. Jaraguá, 25 de Oun,t·PELO lENSE, e no 8.0 vidro fi·

I b d 1939fluei curado, robusto e forte. - Lotha r So n ne n hoh. visto pelo artigo 266 § 2 ro e .

Com alta estima, vosso patricio, ;
I (duzentos::; ses·

O escrivãoPtJ,blio Campo Carvalho.

I senta e seis, paragrafo se·
NEY FRANCO.Confirmo este attestado. �====================_. gunda), combinado com o

PFi;;� ��!��:�da) de Arauje

WANnERER 1/' GI"na'SI"O P a rI h B fi o fi Pa'ranaaDt'!iJ'e �:t� 2t�!s}d3:ec�°L. ��e�ef�: sido designado o dia 21Licença N. 511 de 26 de \' rece esta Promotoria PU' do corrente mez, ás 9 ho'Malço de 1906.

I blica da Comarca a pre- ras da manhã, para se pro-Deposito: Laboratoria rei- ('iob inspeção federal permanente) sente denuncia, que espera ceder a form�ção je culpa,
torai de AngiCO relatense ,. Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari seja recebida e afinal jul não tendo sido intimado

RUA COM. ARAUJO Nr 176. - fÖNE 1-1-9-2 gada provada, no sentido o denunciado Henrique Ma'Pelotas - Rio Grande I Estão em pleno funcionamento as aulas de de ser o indiciado punido th�s, por não ter sido en·do Sul.
A melho r admissã.o á la. série do curso Fundamental. nas penas dos referidos ar· contrado neste Municipio,A VENDA EM TODA PARTE. Nos mezes de Dezembro e Janeiro as tigos combinados. Nestes e se achar em lugar incer
B i C i C leta aulas deste curso são GRATUITAS. E termos, pede que Autuada to e não sadido, por iss�

Faculdade de' Comércio do Paraná esta e o processo de ins- mandei passar o presente
trução policial, anexo, se- edital pelo qual chamo e

I
(Escola Remhtgton) jam procedidas as diligen cito ao_ dito Henrique Ma-Fiscalizada pelo Ooverno Federal das legais necessarias a thes, para tamparecer na

I' CURSOS: Propedeutico, P�rito Contador � Auxi- competente formação de sala das audiencias deste

I
liar de comércio. Internato e Externato. culpa e especialmente qUf, Juizo, do Forum, no dia

CURITiBA - Paraná citado o denunciado, por 21 do corrente, as 9horas,
edital, se não for encontra. afim de se ver processar e
do, sLjam n tificad;,s as

I
assistir a formação de cul

testemunhas abaixo arro- pa, seb pena de revelia.
ladas, para, sob a� penas E para que chegue ao co·
da lei virem de ar em dia nhecimellto do reu se pas
e hora j:ireviamente desig sou o presente edital que
nados, de tudo sti�n'e es· será afixado ás portas dg'
ta PromotQria Publica. - Forum e publica.do pela

.

TEC I DOS Chitas, Algodões, Morins, Rol das Testemunhas: Lui iDlprensa local.. DIdo e

_'»»»)m»__. Algodão alvejado, Cretóne, za Kopsch (Informante) passado nesta eida.de de
M

cu

I
V OI B

-

C
.

S 'd Ch '

Sb' h .
Emma Mathes (Informante) Jaraguá, aos tres dias d.

ir V. S. certamente que tem em seu guarda OI 1':, fins, asemuas, (. as, apeos, om rm as. Ervino Mathes (lnfOl'mante) mez àe Novembro de mit
, roupa llguns ternos uS2dos que, embora qu�si Arti.os de CosiDba Lou"'�S�· Augusto Rutzats, 2. !Eze- novecentos e trinta e n�novos, eBtão desbotados P. pel deram a elegancla. I" '. � Imo Rosa, 3. Carlos Ber ve. E..:, Ney Franco, asen
E provavel é que mesmo com bons vestidas Ferragens, Arame farpado para cerca nardo Bandelow, 4. CeI vão, o subscrevi. (ass.) Ar-
de sua exma. sra. aconteça a mesma

cousa'l
miro Dffftarchi, 5. Ewaldo no PedrG Hoescbl, Juiz de

Trata B8 de telnos ou vestidos que, apezar Cimento da afamada marca "Mauá" Grefin, 6. José Rosa. To· Direito da Comare. Está
de boa fazenda serem confeccionados, só das elas Iresidentes em conforme o original. do que
pelos motivos acima não mais podem 5er

, I HaRsa, nesta Comarca. Ja" dou fé.
usados, quando tanto dinheiro custaram. BOTEI. BECHER raguá, 24 de Outubro de Jaraguá, 3 de nOfembre
Mas, para isso, hoje ha remedio ! RUA CEL. EMILlO }OORDAN -:- JARAOUÁ DO SUL 1939. (ass.) Manoel Lobão de 1939.

.

I Está situado no melhor ponto da cidaºe. Quasi vis-a·vis á Muniz de Queiroz, Promo O escrivãoNa Tinturaria e Lavanderia Catharinense, a-
O' ... d t' d'" fi tor Publl·co. E, havendo' NEY fRAwCO.Estação ferrea. Ispue e op Imas accomo açues e o ereee "...vam·se e timgt'm se chimicamente ternos de

o maxhno.conforto 305 srs. hospedes. Banhosquentes efrios.
casimira. palha de seda, linhp, vestidos de

HYGIENE _ CONFORTO _ PRESTEZA

I
seda, lã, etc.

Refo,.""agtÍO ds Ohapéo. em ge,.(d. Unha de Omnibus á porta Preço_ ra:zonei_

Tinturaria e Lavanderia Catharinense Proprietario: Carlos Alblls.

de Angelo Benetta, Rua Abdon Baptista
ti

...._....

A redacçã não se responsabjlí
sa pelos conceitos emittidos em

artigos assignados.

"ROMEU"
com seus sempre
novos figurinos .: La
Scuela Modema» e

<Italo-Americano> f!

o seu ultra -moderno
systhema de córte
pcderá vestil o COIr.

elegancia e bom gos
to, dispondo tarn
bem de variado sor
tirnento de caserni
ras, linhos p a I m -

beach, etc. etc.

Secção de artigos
para homens.

Romeu
Bastos

Avenida Ibdon Baptista

Elia em corneou
Eis o meu estado!

HiXIR DE NOGUEIRA
o rcmrcdlo que tem depurado
o s4ngue: de trcs se:r4çóe:s!
Empreg4do com exito nas:

feridas

Eczema.
Ulceras

;rí��iIII Manchai
Darthros

Espinhes
Rheumetismo

Escrophulas
syphililicas

;5. ',\?RE O MESMO I .•.
$EMPRE q MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA

SE GOSTA DE BOA LEITURA

Adquira semanalmente

c O Cruzeiro'
PAOINAS DE FINA LITERA

TURA - GRANDES
REPORTAGENS - CINEMA

HUMORISMO
MODAS - OPTIMA SEcçAo

fEMENINA
54 pa,inall de IIgradavel lei

tura, por l'iOD

cO Cruzeiro'

Consultorio e Residencia :

«Hotel Wensersky» - Rua Abdon Baptista
(ENTRADA INDEPENDENTE)

E' um produto dos Laboratórios «MlNANCORA,.
de JOINVILLE.

I
i
I
! Carlos Hoepcke S.A.

Filial: Joinville
CARLOS MEY. Rua Brf.lstlein

Telephone, 15

OENER.OSALIMENTICIOS DE Ia.QU LIDADE

FABRICA DE BANHA e SALCH1CHARIA

Cem (100) peças
de SEDAS ___

A CASA COMMERCIAL

Bernardo Orubba
PADARIA "COROA" IQUIDAÇAOrecebeu e otfeJece Dreços de

A revista que acompanha o

rythmo d Vida moderna.
Assi",aturaa

ADDual 75$ - Semestral 40$
Rua do 1.ivramento, 191
RIO DE JANEIRO

de Roberto Horst - Jaraguá - Rua O .. Pedro II

Fornece oe melborel pies e docesi
de todas .s .uaBdade8

ENTRI!OA A DOMICILIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�COMPANHIA DE TERRAS�

xi�aO fei� in��r��i��:� pr�; � NO'RTE DO P'ARANA· �
Amostras, commemorando o du- L3 ..

coentenario da Republica, será .. i)J
na noite de 14 para 15 'l'-estt L:!

A
.

, . de ccloni - dA' d � I
'

d ..,

traltdade, por exemplo, mo [dlmlnuír as conse- mez, ás 24 horas. Nessa occasião t!t mal.or ernpreza e co ornzaçao a merica 0 ... 1.1, com se e em LI

OB rotutos permttddos pe- queuelas das demals me- o pr�si�ente d� Recublíca pro-, � londrina, Estado do Paraná, e eseriptorio de informações em São iJ
Ia legislação Interna dos dídas eco,nomic6s dos ��n�la�:n��rt����ur��r���!n�ra� r!i Paulo, á rua São Bento, n. 329, 80. andar, Caixa Postal n. 2.771 �
paizes neutros, em vir- paízes belligerantes. oraçõo do chefsdo. do governo � IW
tude dos quaes estes con Como se pode ver, são será irradiada para todo o Brasil,

� CapItal Rs. 18.500:000$000 liW
cedem R08 belllgerantes multtplas e da maís alta n

credito para a acquísí- importacia as attríbuí- ['!! Esta companhia possúe 110 Norte do Paraná um verdadeiro parsizo ai

ção de taes mercadorias. ções conferidas pela Oon- L!§ para os lavradores e agricultores. Os terrenos que esta Companhie vende, �
Todas as provídencias terencía do Panamá á � com facilidades e vantagens incríveis nos pagamentos, são ccnstituidos das liJ
decorrentes da 7.a reso- Conferencia Pan·Amefi. � afamadas terras rêxas, com excelente agua e maravilhoso clima temperado ii;]
lução da Conferencia do CRua que por uma decio I'I1II que favorece a saúde dos seus habitantes e torna a terra fertilissima com-

IiiiJIiiJPanamá serão recommen- são summamsnte .honro- L..::!I pensando extraordlnariamente o trabalho do colono .

dadas pela Commtssäo sa para o :Brasil, deverá � Batatas, café, algodão, trigo, milho, aveia e madeiras em geral, são
Pan.Amerícane de Neu- ser ínstellada com 8 � produtos magnificas permanenternente exportados para os mercados con- liiiJ
tralídade que, logo de maior brevidade DO Rio o � sumido..'es. �
pois de ínstallada, em- de jaueíro." .fm:�� r!I Adquirir dessas terras é, pois. fazer fortuns certa e rapida. ""
prehenderà o estudo das ,t: FiU.-,_:',..il"� J"IIII Todos os que para lá teern ido, ficam porque ganham f: vivem bem. �
questões referentes á sí- DESPERTE A BILIS '-!In. __ .lid L3 Nas terras r ôxas da Companhia de Terras Norte do Paraná não exis- n
tuação commerctal das Pm!.O DE VP"{':'.:la r!I tem as !amigeradas formigas saúvas e nem outra qualquer praga da lavou- ....

materías prímaa mínera-
:t

DO SEU FICADO ���I INDIGt;:a�ES � ra. Assim, portanto, o trabalho t-rn uma compensação justa e certa. liiJ.
es, vegetaes e ântmaea, Mf;íi B;'I..:rm � A prova incontestavel da exhuberancia dêsse sólo e da compensação ij;l
produzidas pelas Repu- Sem Calomelanos-E Saltará da ACIDEZ � do trabalho e do Capital está nas explendidas cidades de Arapongas, �
hlíeaa Americanas. No Cama Disposto Para Tudo fi de, al/Va.5I � Nova Dantzig, Rôlandia e Londrina. li:."'1

t C Seu ligado deve derramar, diaria- l.3 ...
mesmo erreDo a om' mente, no estomago, um litro de t>i1i..

'

\. ; ,.. n
missão recommendará Se a hili. não corre livremente, oe I v

.

1..3 ....
alimentos não MO digeridos e apodre- , .ambern ein viera ce 3 l<lmYd,,' J"IIIi!i São cidades novissimas, contando algumas l·á com Gymnasio, Cine· �.

sempre que a8 julgar cem. Os gaze. inoham o

�tomagO'1
L..3 ..,-

convenientes, medida q
Sobrevem 8 prisão de ventre. Você

I
rw mas, campo dt aviação, ótimo serviço rodaviario e ferroviario.

�individuaes ou collecti- �:�te-Tud�a�d':::ar�:� ".,uevld':e;e:: ----------- � f' na Agricultura, na La'9'oura, que está o futuro do Brasil. 1r.1

va8, que OB governos m��io;implC8 eVllcuaçãö não tocará

L. O
� Quem se dedica aos trf-lbalhos agric01as e da agricultura é um ho- p:

a causa. Nada ha como as famo....
'

1..3 mem rigorosamente patdota que lira os m:eios de subsisienciu t! o fuluro ....
J1mericanos possam tamal Pillul .... CARTERS para o Figado,

o�a as
!'Im d f '1' d

.

d t
.

fA i:'"1
eduzir d "'e't 8 para uma acção certa. Fazem correr L:3 ;;: amI Ja o selO a erra, que, SI ar rôxa, como as da Companhia de DJpara r os eJ. 1 Ü livremente esse litro de bilis. e você

'

m Terras Norte do Paraná, garantirão ao colono e sua f"milia um futuro n-
desfavoraveis 80' com· sente-se disposto para tudo. Nilo cau- L..3

o ..

me"Cl'o dessas

m""rCadO-j
sam damno; são 8uaves e coptudo são I'W m�gnificamente promissôr. �

� o iiv":e":�!::'�s �: f:erpriI�!:." ClrR� � A Companhia de Terra� Norte do Paraná. offereCl:: p:rias, incluidas ntis listas TERS para o Filiado. Não aeceite

C
I

L'! TERRAS DE PRIMf-IRA QUALIDADE, situada<; "'.m '-'LIMA EXCfL· ..de contrabando, bem CO- imitações. Preço: 3$000. � LENTE f PURO, com ÓTIMA AGUA e
'- .....

Iii;]
------------------

J
aSOmlraS r!I FORMIDAVEIS ESTRADAS, convergindo para uma estr�da de ii;;](I � ferro, de modo a facilitar o escôaml'.nto dos produtos. liiiJ

�
A Companhia faz vendös de suas terras á prazo (; com facilidades iJ

V t·
."

V S
no!> paggmentos. nes l1'a • • � Café, milho, feijão, trigo, cevad::l, cana de assucar, arroz, mandióca, ai

comapurado � fumo, cebôlas, alhos e toda a especie de rOTrag,:'n�. são produtos abun- iJ
� dantes n:Js terras rôxas da Companhia de Terras Nort" do Paraná. Q

gostO! , �
Raro é quem vi�ita a� terras aa Compauh:n e não compra um lote i;T

NI pequeno ou grande par a um sitio ou Ilma fazenda. r1
� Peçam infmmações imediatas ao Agen· .,

I � te Geral Autorizado par;<! os municípios de liiJ
� RiOjdO Sul, Bom Retiro, Joinvi:Je e Jaragüá, A Companhia iiJ
� sr. oão Ferrari, (lU aos sub agentes nesses de TerrasNortedo �
I'QI municípios e que são: Luiz Lêrg'ura - em n
L3 Rio do Sul; Frederico Kirschner - fm Paraná ai

� Sant'Anna do figueiredo, no Municipio de é
liiJ

� Bom Retiro; Ernesto �e(tmann - em
a empreza que, iJ

r!I joinville.

I
por todos os titu.. iJ

� fm Jaraguã, não estando na cidade los,melhores van.. liiJ
f'U o Agente Geral Autorizado para 05 quatro f:C �
L..3 municípios acima enumerados, queiram os tagen!; tl) .erece aos ai

� interes$�dos dirigir-se ao snr. dr. Luiz de seus compradores iJ
� Souza (Iiotel Becker) seu procurr;dor. de t e Ir r a !S, taes j;J
L.3 A Companhia ele TerIas Norte do Pa I
� raná custeia o transporte dos que adqui-

como:

LL3
rirem suas terras, de Ourinhob até Ro
landia, e dá paSSf gens gratuitós ás fes- 1. Títulos ab.-

[I!I P�CtiVélS famil�as, com suas bagagens, na solu tameD te liJ
Rua 15 de Novembro, 416 � vIagem de pnmeira im:ta!ação. iJ

� t' LPassets livres de M�rqUeSodOS Reis segur.os, liiJ
L3

a e ouva, srm comprOilll3S0 Agente
� Cer!!1 Autorizado, 501'. João Ferraril acom· 1. Fertilidade
NIl panharà os interessados todo o dia 15 e
L3 ultimo de cada mez para os terrenos da e salubridade,� Companhia de Terras Norte do Paranà.
� O enderrço do Agente Geral Auto' 3. Boas estra ...

� rizado é o seguint<: :

das,
·

UI João Ferrari� 4. Boa agua.� Hotel Central .. JARAGUA'
I:!
�������������������������������
RegistroCivill EDlTAL N. 998 domiciliados e residentes neste

Artur Mueller, Escrivão e Ofi- floHher.lmuth KonelJ e Cecilia distrito a estrada Jaraguá.
Ela, solteira, domestica, com

cial do Registro Civil do 1. dis- fie it
.

I d vinte e tres anos de idade, bra-trito da Coma'rca de Jaraguá,' '. so elro, avr:! ar, com

Estado de Santa Catarina, Brasil.
v;nte cmco IJnOS de idade bra- sileira, natural deste distrito, do-

F b sileiro, natural deste distrito do- micíliada e residente nesta cida-
az S3 er que compareceram .

'1· d
'

d PE" P
rt· 'b'

mlCI Ia o e residente neste dis· e a rua res. pltaclo essoa,em ca ono eXI mdo os docu· trito no lugar de Rio do Serro filha de João Ballock, proprietamentos exigidos pela lei afim filbo d� Carlos Kcnell e d� rio, natural da Austria e de Hede se hr:bilitarem para casar·se: Milda Bruch Konell, la�radores, lena Vasel Ballock, domestica.
EDITAL N°. 997 naturaes de BJumenau domici- natural deste distrito, domicilia-

Henrique Augusto Fouste} e liados e residentes ne;te distrito dos e residentes nesta cidade a
Mattha Borchers, no lugar Rio do Serro. rua Preso Eçi!acio Pess09.
Ele, solteiro, pintor, com vinte E!H, solteira, domestica, com Jar8guã, 3-11-39.e quatro anos de idade, brasi- deZOito anos de idade, brasilei-

POLICIAiS leiro, natural deste distrito, do- r�,. na tund de Blumenau, domi.CONTOS miciliado e residente na cid,de clheda e residente neste distrito
COf(TOS DE AMOR de Joinville, filho. legitimo de no lugar Rio do Serro filha de
AVENTURAS \ Roberto foustel, falecido e de Francisco flohr e de Ana Bor-
,. •••1: &A A

Ida foustel, natural de Joinvil· (hert flohr, lavradores, naturaes
�".,.1YV1 I \ t

; 'II! onde reside. d.e Blumenau, domiciliados e re-

BEL tEZA : II Ela, solteira, domestica, com sldentes neste distrito no lugar
R/J.{)IO \ \ vinte_e quatro ados de idade, Rio do SErro.

\\ alerna, natural da Allemanha, do· j á 31 10 3F __ ' d'S·.uOS \. '1· d ·d t araguc. , -. - 9.
,.."..,... ",w m.lci Ia a e resl en e neste dis-

IR/COT 1\ tnto a estrada Nova, filha legi- EDITAL N. 999
"MNAS rICA I tima de Heinrich Borchers, na-

AI . Cê-> �Gr,
21� \,' I tural da Alemanha rtlsidente .

fredo Stahl t! Mathtlde Ca- /' ,:')")@lrliil@](f,
'"'"� h�.J1. 'j. \ \ I neste distrito li estrada Nova, e

rohne Ballo.ck.. �"" ç c

11��====f:::_""='=:;;:.:=_==__ -'_1 Ide Helena Wilken Borchers fa- Ele, sol.teno, com vinte e

tres(Ú) � �
l!:

-

lecida.
' anos de Idade, brasileiro, natll- riIl11rt-fjíiffil1'1\ fF>� =

n "1GnRR r.i I jaraguá, 31-10-39.
ral

.

deste distrito,. d.omiciliado e I.!!I � l!�lil.llW II �iCll!Hr.;sl(!)
H LI t1 I, rl'slden}e ,?este dlstnto a estrada-- _ �

\ \�' "I Jarllgua, fIlho de Maltim Stahl,
__o •

ii��l......L i O anuncio e a alma com.:rCHlnte, natural da Austria -------- _._._-
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Séde da COlDlDissão
rica

inter...aane...

de neutralidade
o Rio de Janeiro será a séde deste orgam criado

pela Conferencia do Panamá

Informa o Serviço de
Imprensa do Itamaraty :

Telegrammes de Wa.
shíngton annunciam que
em sua reunião de 1 do
.corrente, o Conselho Di
rector da União Pan.
Americana resolveu que
8 Oommíssão Inter-Ame
rícena de Neutralidade
instituída pela Conteren.
eía do Panamá constara
de delegados designados
pelo Brasil, Argentina e

Chtle, Costa Rica, :Mexi·
eo, Estados .Unídos da
Ameríca do Norte e Ve
nezuela,idevendo Iunecío
Dar no Rio de Janeiro.
A ídéa de criação de

um orgão centralizador
.da politica emerícana de
:neutrlilidade foi unanime
mente apoiada. .08. Reu
nião das Republícas Ame
�icanas, realisada no Pa·
nam�.

A declaração geral de
l1eutralidade das Repu·
:blicas Am01'icaDas, que
,é a 5. resolução contida
na acta final da conte.
1'encia, encerra os pos
·julados por que se deve
,reger a attitude amel'i·
cana e indica dentro do
espirito enunciado a de
claração de que essas

republicas deverão man
Ier estreito contacto pa·
ra uniformissf, no possi·
vel, a applicação de sua

neutralidade e para as·

�egurar esta politica na

defesa de seus direitos
fundamentaes.
Outra importante reso

Jcção da conferencia é
li 7., que se refere ao

contrabando de guerra e

deverá ser applicada pra·
'ícam�nte pela Commis
tião do Rio de Janeiro.
fssa resolução oppõe· se
á inclusão nas listas de
,contrabando de guerra
,de produc,os alimenticio8
-e artigos de.vestuario

.,ara as populações civis,
nllo destinados directa
�u indirectamente ao U80

de um governo belige
rante ou de SU8S forças
armadas. São declarados
cOllsentaneos com fi neu·

fia. Exposição Finua!
do T/ôres O J1rfo
um Joinviffe
A se inaugurar, nos recintos da Sociedade Harmonia-Lira,

em 25 de Novembro, sob o patrocinio de distintas autoridades

federais, estaduais e municipaes.

F/ôres em geral, orquldéas e

vegetais de ornamentação.

2.a Secção: - Fotografias de pai...agehs bra'
si/eiras, por amadôres.

l.a Secção:

3,a Secção: - Traba/hos 3rtistlcos domici
liares.

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

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

Exposição prévia de jlôres, especialmente de orquidéas, a b e r ta

desde já ao publico, na Sociedade Harmonia-Lira.

I

a cerve a

Falará o Presi..
dente da Repu..

blica

Proprietario:
José Figuiredo
de Cordova

.t\ melhor casa no ge
nero. Padronagens fi
nas e bellissimas.

Apresenta o mais va

riado sortimento.

Proximo ao na ..

tal é ainda na
Casa das Case ..

miras onde V. S.
encontra asmai..
ores vantagens.

JOINVILLE

Optima Op[-:ortunidade!
Immoveis

VENDEM SE, livres e

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

priedade onde funcciona o

meu botequim.
Os interessados podtrão

tratar com o proprietario
sr. Emerich Ruysam.

E para que chegue ao conhe
cimento de todos passei o ,pre
sente edital que será publicado
poda imprensa e em cartorio on
de selá afixado durante! 15 dias.
Si alguem souber de impedi

mentos �cuse-os para fins l�gaes.
Artur Mueller

Escrivão Distrital e Ofidal do
Registro Civil.

MAX WILHE1
Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5.a Região Militar
São convidados a comparec�r, até o ?ia 11 �e

10.a CircuDseriçlo de Recrutamento .Novenrbro proximo, ás Sédes a ��.a Cl(�unscrt ..

Requerimentos despachados E D' I T Al L ção de Recrutamento ou ás Juntas' de Ahstame� ..

l.. )...... to MIlitar, todos os oficiaes' da res:rva de l a, L�·
Mez de Outubro - Dia 27 O Tte. Leonidas C. Herbster, Presidente da Junta do Alistamento MI- nha (La e 2.a classes) e da �.a Linha. Os referi-

Guilherme Strelow - Requer licença oara eons- lítar, faz; saber qua estando concluídos os trabalhos de alistamento no cor- dos oficiaes deverão ter C0!1S1go suas «CARTAS
truír um maosoléo na sepultura de sua esposa Berta rente ano, vão ser os mesmos remetidos a Junta de Revisão e Sorteio á PATENT-ES:. e suas «CARTEIRAS GE IDEN ..

S1relow - Como requer. rua. Marechal Guilherme n. 9, séde da 10.a Circunscrição de Recrutamento
Erich Prochnow - Requer licença para cons- Militar, acompanhados de todos 08 documentos e reclamações apresenta-

TIDADE,.
fruir um rnaosoléo na sepultura de Erwino Fischer. dos pelos interessados. Jaraguá, 7 de outubro de 1 939.

Como requer.. E psra que chegue ao conhecimento de todos, manda afixar na porta Leonidas C. Herbste!', Preso lA.M.
Carlos� Koepp - Requer hCén�a pa�a construir príncínal do Edifício ds Prefeitura Municipal e 'nos Cartorios de Registo de

IIum maosoléo na sepultura de ma filha Linda Koepp. paz dos DistrItos e publicar no «Correio do Povo', a relação geral das 1illlllllllllllllllill§lllllt]lIJ�lIIl11filll1li1liJlllliI
Çomo requer.. classes por ordem alfabetica dos Alistados. III EUTP.REEH�DIa 28

. Aqueles que tenham reelamaçöes a faze!", deverão apresente-Ias eom- IXI IGNACIO L . _. [II
A�ãO Maba - Requer licen,!a para .construir um petentemente documentadas a 10.a Circunscrição de Recrutamento, até 30 Da

.

..

I.maosoleo na sepultura de sua mae Serefma Maba - de Janeiro de 1Q40. iii
Como requer.

_ . .
Ten. LEONIDAS C. HEltBSTER ARTUR MU�LLER III N lo.a de Fazendas Arma.. -

Carlos
�

Heinzle - Requer licença para construir Presidente. Secretarío. IXI ova. h:l R ... fie�I!tas .

um maosoleo na sepultura de d. Maria Gomes de III- rln O e oupa� ,

Freitas - Como requer.
Numero de ordem - Nomes - Filiação .

!XI .

.

b·· 121

Dia 30 Classe de 1921. - 1 A\fred0 Carlos Guilherme Behling f. de Ouilher 121 Vende mUIto pnrqp.e veude orato, .
IXI

Max Hoepíner _ Requer alvará de cHabite.se» I me; 2 Alfr�do Behlíng r. de Gustavo ; 3 Alfredo Behnke f. de Alberto ; :4 It] Vende barato porque vende mUIto! I§J
para sua casa - Como requer.

Alfredo Gmlhelme Larsen f. de Alberto; 5 Alfredo Gandolphi f. de Perdi III Façam uma visita sem compromissos. III
Mez de Novembro - Dia 3 . nando ; 6 Alfredo Vogel f. de Joaquím ; 7 Alfredo Engelmann f. de Jorge; 8 LfiJ lIJ

João Emmendoerfer - Requer alvará de «Ha' Alfrede Lemk� f. de <?tto; 9 Alfredo Viri�simo Gabriel f. de Izidoro; 10 11:. Rua Abdon Baptista .. Jaraguá iii
íte-se- para sua casa recem construída - Como re Alfredo Severino da SIlva f. de José Severíno ; 11 Alfredo Larsen f. de Max; IX! 1AI1XI1XI!XI1X11X'i1'Xl�lXJrxllXIlXllXlt:XIlÃllAllAf
quer.

12 Alfredo Novsk f. de José; 13 Alfredo da Costa f. de Manóel; 14 Alfredo 1I1111lt1I11!X1�IXIIXIIXI�!XI�!XJIXI�IXIIXI!XI!XI!XI1XI
Victor Freygang - Requer redução do imposto Schlossser r. de João; 1ft A:ntonio Wilson Moraira r. de João; .16 Autonío -------------------

�redial
de sua casa - Indeferido de acordo com a Darem f. de Olga; 17 Antomo Fernandes f. de João; 18 Antomo Scheller

níormação.
I r. de Francisco; 19 Antonio Pinheiro da Costa f. de Athanazio; 20 Antonio

Leopoldo Grubba - Requer revisão do imposto da .Silva f
..
de Anacleto; 21 Antonio Ar�old� tia .Araujo f. de Jos�; 22 An-

predial de sua casa - Faça-se a redução do valor ton�o �� Sl_lva r. de �ro'pfeta; ;3 Antonío Pinheiro f. de Arbanazto : 24 An

locativo para 900$ anual. tOnIO SIlVeIra f. de Sílvíno : 2� Artur Raasoh r. da Hermann ; 26 Artur

José Graf - Requer transferencia dos impostos Stank r. de Carlos; 27 Artur Dallmann f. de Guilherme; 28 Artur Roberto

de seu engenho de assucar - Como requer. Bosshamm�r f. de Hugo; 29 Artur Wenzel Emílía Mischka f. de João; 30

Reinoldo Rau - Requer 'Iícença para construir Artur Scheid f. de �hlX; 31 A�tur. Kreutzfe!dt f. de Francisco; 32 Artnr 111. •• •

dois bungalows a rua Abdon Batista - Como requer, Gonçalves de AraUJO f. d� Benjamín; 3.3 Artur Beyer f. d� Alvtn : 34 Al·

C I dcom exeção do muro, qUI! devem, as partes de ma- berto Gnewueh f. de OUo, 35 Alberto R;lstow f. de Frederíco : 36 Alberto

a a O Sdelra, serem substituídas por tijolos ou vigas de ci- Pedrl f. de jacondu; 37 Alberto Oestereích f. de Alberto ; 38 Affonso Franz- ç.meato.
' ner f. de João; 39 Affonso Jacob f. de Alberto; 40 Alfonso João Valentim

Henrique Koppmann - Requer licença para cons- Adam f. de Gustavo; 41 Affonso Klein f. de Antonio; 42 Alfonso Sohn f. de

trução de instalação sanitária completa em sua casa. Pa�lo; 43 Affonso Eggert f. da Guilherme; 44 Adolfo Bibiano f. de Sera·

G hComo requer. phím ; 45 Aff?ns0 Wullf f. de E�gard; 46 Adolfo Specht r, de Gustavo; 47

O SCPaulino Natal Bonin - Requer licença para cons- Adolfo FranCISCO Born f. de Çlmlhet;_me; 48 Arnoldo T�uhn f. de Gustavo; « »
fruir uma casa de morada á rua CeI. Procopio.Go' 49 Arnoldo Teske f. de Gottlwb Joao; 50 Angelo Pradl f. de FerDliDder; 51

mes - Como requer, devendo as partes de madeira Angelo Lal.'sen f. de Henrique; 52 Ary Gruetzmaeher f. de Guilherme; 53

=!o muro, serem substituidas por tijolos ou vieras de Ary Kanzler f. de Wencelsu; 54 Alvino Frederico Guilherme Steinke f. de

cimento.
h

Germano; 55 AlviDO Voltolini f. de Paulo; 56 Augusto Moeller f. de Pedro'

Nestor G, Luz - Requer baixa imposto sua bio 57 Arno Sehuenke f. de Carlos; 58 Alexandre Steile in f. de José; 59 Ale'
dclets _ Como requer.

xandre Strelow f. de Carlos; 60 Alexandre Stammerjohann f. de Cs!'lo8'

Silvio Piazer!l - Requer licença para colo:::ar uma 61 André Przi.l"liezny f. de Miguel; 62 Andreas Randig f. de João; 63 AI�
inscrição em idioma estranjeiro no maosoléo de seu brecht Borck f. de Augusto; 64 Aloisio Candemio Freiberger f. de Augus
sogro. Estefano Ballock. to; 65 Ambrosio Lino Murara. f. de David; 66 Arduino Sbardell\tti f. d(; Luiz;

Ricardo Bugmann - Requer licença para colo· 6,7. Agenor �omes f.. de 9a�dmo; 6.8. Alvaro Beptoldi f. de E2genio; 69 Ar

car inscrição no maosoléo de sua filha A. Buermann. tIllO Bartoldl f. de VICtOrIO, 70 Abillo Borba f. de Romão; t 1 AlvBn Kars

Como requer.
b

teu f. de,�ernard?; 72 Arc!lio Bi'it�o t de Francisco; 73 Artstides Ribeiro

João Ballock - Requer alvará de <lHabite'selt f. de Jose, 74 Alcmdo Pauhno Morltz f. de Bertoldo; 75 Adão Mokwa f. de

para sua casa - Como requer. João; 76 �rdovin? FrBncis� f. de Cezario.; 77 Antonio Ewaldo Reinel't f. de

Alvino Wulff - Requer transferencia para seu AUrerto; /8 Avelmo CorreIa f. de AntOnIO; 79 Antonio Henn f. de Felix;
nQme dos impostos de Alfredo l\1ilczewsky - Sim.ISO Augu.sto Heck?lann f. de Augusto; 81 Arcilio.Valcanaila f. de Gr.:deoni;

Lß�ça se a transferencia solicitada. 82 AI'�uInO Pl.colh t. de Alexandre; 83 Alber�o�ttzberger r. de Thomaz; 84

Edmundo Kirstein - Requer baixa imposto Sa.- A��0!lIO Luy f. de Jose; 85 All3xandre VO,ltollDl f. de JC?ãô; 86 Albino Ber·

lltaria e Loj ß. de Calç&dos - Como requer. tOHDl f. de Paulo; 87 Adolf.o Fe�nandes (f. de Pedro; 88 Alfredo Keske f.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, de. Tec�oro; 89. Alfonso Wllh. RIchard Schullz f. de Albert�; 90 Alfonso

8 de novembro de 1939 Wllh. RIchard Prlebe f. de Hermann ; 91 Alfredo Ernst FelIx Duwe f. de

Renato Sans, Sfcretario. Wilhelm ; 92 Augusto Wllh. Alvino Hasse f. de Hesmann ; 93 Amandus Rud.
Arnoldo Eggert f. de Roberto; 94 Bernardo Frederico Wengrath f. de Gus-

1#
tavo; 95 Bruno Emílio Krueger f. de Henrique; 96 Bruno Gessnsr f. de

ancoAlrlcola e CODl'" Bruno; 97 Br�no Scheibel f. de Rudolfo; 98 Bernardo Mira f. de Antonio;
99 Bernado LIesenberg f. de Alberto; 100 Bertoldo Pommering f de Rein-

....erc.·ai deBlu"'enau holdo; 101 Bertoldo Roberto Becker f. de Emilio; 102 Bertoldo Bansen f.

... a.. de Carlos; 103 Bruno Doege f. de Fredel'i.Jo ; 104 Bertoldo GrahJ f. de Al-
fredo; 105 Beno Raduenz f. de Augusto; 106 Bernardo Reinholdo Sacht f.
de Guilherme; 107 Bruno Krueger f. de Emilio; 108 SODJfacio Car11ni f. de
João; 109 Bento Sebold f. de Henrique; 110 Caio RoseUa f. de Protto; 111
Carlos BertheIsen f. de Jens; 112 Ceslaw Wisniesky f. de Tomáz; 113 Clau'
dio Moretti f. de Victorio; 114 Celestino Pereira f. de Trajano; 115 Conra.
do Weiler r. de José; 116 Clarido Berlanda f. de Luiz; 117 Casemiro
Schwirkowsky f. de Francisco; 111:$ Conrado Pinter f. de Ambrosio; 119
Conrado Kanzler f. de Paulo; 12g Carmello Marutti f. da Carlos; 121 COD'
rado Eggert f. de Max; 122 Carlos Boeder f. de Henrique; 123 Carlos José
Bauer I· de José; 124 Carlos Hackbarth f. de Carlos; 125 Carlos Rudolto
Reichert f. de Gaspar; 126 Carlos Oscar Friedrich Eggers f. de Otto Eggers.

(Continua)
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Pharmacia Lyra �
de ROBERTO M. IiORST

Resfriado. a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece seus

��
do pharmaceutico J O ã O L y r a

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

1 .iIiI BANANAL .. joinviUe
Convalecença. �

VINHO CREOSOTADO W A
.

t dR' M
é um gerador de sa6de. »))BB)B'B � p:��a�â���s pehar�:���tica:dic�sp -;r f�:

CALrA..J...os .

I

.�
manas fmas - Artigos samtarios de

A palavra sagrada � ·U ultima palavra em· borracha, etc.

de um sacerdote! para senhoras e Elegancia!:.t.: PHARMACIA DE ABSOLUTA CON-

Exmo. Sm. Dr. _ Sin cavalheiros· Innumeros e bellos typos �. FIANÇA - A MAIOR DEBANANAL

ceramente convencido do C A L 6"A OOS·
E UMA DAS MAIORES DO ESTADO

quando serei util á humani � para crianças Pela probidade profissional de seu pro�
dade, escrevo lhe estas li· Cintos, Bolsas, Malas, Chinellos prietario a Pharmacia L y r a tem mere-
nhas, expressão syntbetica ARTIGOS DE COURO ·em geral 'd f

•

d t d
Ii;;;;;;;��=========..-=-=-=====;--=--=-=--=-;;;;;� da adrnira�ão que me �ae

Cl O apre erencla e o os.

na alma. elogiando sem á preços vantajosos, so na

II1IX1C1i:llXllX1lX1lX1lX1tilalXlIXIQlXllAllAilXllAIlX1lA1lXUXI
ideas reservadas, o seu

C FlXI!XIca�lXIlXlf'l;!IlXIlXlca 1XI1Xl1X(OOIXlIXIIX!IXI� poderoso espedfico deno- - a-sa r-ederiGo Vierheller
I

minado CONTRATOSSE. . .
I

CLINICA CIRUROICA Vi em pessoas de minhas Rua Ab2g.IlJ�apbsta .

1
do rela.ções o s_urprehend�!1te (fàf{ _

1: O R. R E N A T O C A M A R A effeito de tao magntflco
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE preparado.

J!>ocente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra·
Não vacillo, em recom� �!!Ji1!i!iiiD-!i!:-�----lClI==S!!!!'"!..!!!!II!!!!==· !!!iii

tiea na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhau� _de mendar O C�!'lTR�'.!-'O?SE

I8armbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de CUritIba como especIfICo uhhsslmo,

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE:SENHORAS, s�mpre qU(1 alguem se sen·

PARTOS
tu com tosse d: qualquer

. . natureza e p.ffecçoes de gar·
Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratono de Analises.

t· It d

I
Attende

_
. d gan i:I, pOlS os resu a os chamados a ctualquer hora do

Consult&s pela manha no HospIt�I, á tarde a,s I são certos, excellente e es·

2 ás 4 no consulf?rl<? á Av. ÇJetulto Vargas, e�qul' plendidos.
da noite.

na Rua José Bomfáclo, qu�sl defronte a Prefelturä. Pam-Peö.Ozames,CM.O. RtJA BRUSTLEIN - jARAOUA'
Fala alemao. firma reconhecida).

___,çwse::;zL!2!ZS2J. "'--< __ --<.'. 1!§4444 Q_.
I

prefeitura MuniCipal de
Jaraqua'

Matriz: BLUMENAU

I'iliaes em JOINVILLlE, JARAGUA'
e HAMONIA ICapital autorisado 2.000:000$000

Capital realisado e rese!'vßs 1.870:392$020
Total dos depositos' ca. 18.000:000$000

Faz todas as operações bancaria
no Paiz

como descontos e caução dß titulos da expor·
tação e outras operações de credito, passes

para aB princlpaes praças lio paiz, mediante
taxas modicBs.

Abona em contas corrtntes os seguintes juros:
dispssiçäo, sem aviso, com retiradas li- I

vres para quaesquer importancjas 2 %

Com avis0 previo (retiradas com avisos
conforme 8. importancia a retirar) 4 %

Dep'JsiftJs Populares Limitados (até 10 con-

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

Prazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes

de aviso para retiradas 50jo
Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de

aviso para retiradas 6 ojo

Suecursal em JARAGUA'
EXPEDIENT=:: Das 9 1/2 ás 12 e

das 13 1/2 ás 141/2 horas.

Sabbados: das 9 1/2 ás 11 1/2 horas.

End. telegr. cCaixa-

Bronchites

Escrophulose

DODa 'ffb.
. rosSkla.5

PARTEIRA LICENCIADA

___
i

_�__ !L�-==SZ:=:: ,.

---

···LZ2t

Fabrica de Calçados Gosch Irmãos

LOJ A: AVEN. GETULIO VARGAS
._ 1 _ ...

PETROLINA MINANCOßA
O Tonico capilar por excelencia!

Destina'se a manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.
Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destroi a
CASPA, por mais rebelde que seja. E' um
remedio súberatto con:tra ·toda e qu-alquér
.AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.
Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias.
Produto dos LABORATORlOS MINANCORA

Joinville

Deposito de produdos pharmaceuticos
dos mais conceituados fabricantes nacioD

naes e exlrangeiros.
Distribuidor dos afamados fabricados do
Laboratorio MEDEIROS, de Blumenau.
Pílulas Medeiros, contra malaria e se·

zóes - Pílulas C a f e r a n a e Pílulas
contra sez?es, 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.

c.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alteralio .... Estatat_ e IDudanp de DOlDe do
''Iport Oab Germaaia" Jara.., para "Sociedade "portiva Jaraguá".

118TATUT�S �a J'Sociodado Esportiva Jaragná"
EDITJU,·

IMPOSTO IERRliORlll
De ordem do Snr-'

Coletor, faço publico que
durante o presente mês
de Novembro, arreca

da-se nesta coletoria, o
emposto territorial, ref;) ..
rente ao 2-. semestre do
vigente exercício.
Todos os que não pa..

garem suas prestações no
praso acima, poderão
satísfazel-as no proximo
mês de Dezembro com

a multa de 20 0/6
A cobrança 'executixa

será feita no mês de Ja..

neiro com a multa de
200/0
Coletoria de Rendas

Estadoais de Jaraguá, em
1 de Novembro de t 939.,

O escrivão
Hsleodoro Borges.

________________---J

•

I. VI. sociedade, confiados á sua guarda.
Nome, Séde e fim da Sociedade Da Drrectoría Compete HO Orador:

Art. 1 - A Sociedade denominada «Sociedade Art. 19 - A Directoria ccmpor-se-hä de Pre- 1) fBUar em nome do Clube n8S ,solemnlda-
Esportiva Jaraguá. tem sua séde social na Cidade sldente, Vice-Presidente, 1.0 e 2.0 Secretario, 1.0 des e momentos deivdos;
de Jaragná do Sul. e 2.0 Thesonreiro, 1.0 e 2.0 Orador, Mestre de 2) acompanhar o Presidente ou eommlssão,

Art. 2 - Os fins da sooiedade são: cultIvó Gymnastlca, Mestre de Esportes, Fiel de Utensí que tenha que representar l!l sociedade em actos
de giDastica e de esportes em geral, para a tor- líos, os respectivos substitutos dos ultímos tres, para que tenha sido convidada.
mação e conservação das f rças fisicas e morais, mals 3 Vogaes, 2 revisores de caixa e um Biblio· 3) comparecer nas reuniões da Directoria e as'
tendo por lemna: Ser forte paza fazer um Brasil thecario. sernbléas,
forte. 1) Serão eleitos em assembléa geral ordlna- § Unico- As obrigações a que se referem acima

Uníco do art. 2 - São vedadas dentro da So- ria o Preslqsnte, o Vice Presidente, o 1.0 e 2.0 cabem ao orador em exereioio.
cledade discussões sobre assumptos eonlesstonaes Orador, os 3 Vogaes e os 2 Revisores de Caixa, Compete ao Bibliothecario :
e politicos.· sendo os demaís componentes da Directoria no- 1) comparecer nas reuniões da Directoria e as-

II. meados pelo Presidente. sembleas ;
_\dmissão de Sócios. 2) O mandato de cada Directoria eleita será 2) administrar e zelar peJa Biblíotheca, cujos

Art. 3 - Como 8'OCi08 podem ser admittidos de um anno, sendo permittida a reeleição. moveis e pertences ficam sob sua guarda, devendo
pessoas de ambos os sexos de fama proba sendo: Art. 20 - As eleições serão por escrutinio catalogar e numerar os livros, inventariar �os moveis

8) como activo quem tiver maís de 17 Bnn08. secreto e por absoluta maioria de votos dos so e pertences.
b) como gymnastlcos juvenis, moços de 14 cios presentes e com direito de votar. 3) ter em funcionamento um livro destinado ao

á 17 annos. Si nenhum des seetos votados obteve 8 maío, controle das retiradas e devolução dos livros da Bi
c) como discípulos de gymnasticorJ OB meno- ria absoluta de votos haverá votação entre os bliotbeca f.eitas· pelos socios, onde estes apporão as

res de 14 annos. ,dois maís votados. Em caso de empate decide a suas assignaturas e data;
d) como soeíos pasatvos, pessoas de maís de I Borte. 4) entregar ao Thesoureiro, no fim de cada mez

21 annos. . Art. 21 - Si para o-preenehímento de uma a relação dos socios, que tenham de pagar multa ou
Art. 4 - Cada admissão de socío será com- vaga houver uma só proposta, fi votação poderá indemnisação, por atrazo de devolução, extravio ou

munícada medíante anuncio na séde social. A ad. ser feita salvo, protestação, por aclamação. O so- damnos de livros;
missão sucede pela Directoria. A Directoria com- cio que 'não estiver presente na assembléa geral

.

5) scientificar a directoria de toda e qualquer oc-

pete a rejeição ãe pedidos de admissão, sem [us não póde ser eleito como membro da Directoria. correncia verificada neste departamento do clube;
t.ttcaçäo. Ao rejeitado assiste o direito de apela- Art. 22 - A admlnístração da Sociedade com. 6) não permittír a retirada de jornaes e revistas
cão para a assembléa social, sendo necossaríos pete so Presldente, Secretarie, Thesoureiro e seus mesmo a titulo de emprestimo,
tres quartos dos socíos presentes paea ser con· respectivos substítutos, e quanto a direção supe' 7) estabelecer o dia e hora para retirada e de
cedida. a admissão. Cada admissão será levada ac rior da parte esportiva será confiada ao Mestre volução de livros pelos socios, como para consulta
conhecimento da assemblés social. da Gínastlce ou Mestre da Esporte, Fiel dos Uten- de obras, afixando para tal fim, na propria sala de

Art. 5 - A joia e as mensalidades, cujas im- síllos e seus suhstítutos. Bibliotheca, um aviso.
portaneías serão estipuladas em aasembléa geral, Art. 23 - Eligiveis para participarem da ad- 8) observar e fazer observar rigorosamente o re-

devem ser pagas pontualmente. mínístraçãa da SOCiedade são sómente socios de gimento interno da Blblíothecs ;
Art. 6 - Compete á Directoria fixar a [oía, maioridade civil, que se acharem no direito de l 9) prover a Bibliotheca, de accordo com a Díre
Art. 7 - Tudos os filhos de socios até 17 an- agir livremente e que cumprirem totalmente seus toria, de jornaes e Ii'9'ros, e apresentar ao Prêsidente

nos säo isentos de joias e mensalidades, podendo compromissos para com a socIedade. para o seu relatorio geral de fim de anno, uma expo·
estes, quando quiz.,erem, contribuir para a caixa Art. 24 - Nenhum socio poderá ser investido sição detalhada sobre o dispendio. receita, estado e

da 8ociadade. de dois cargos de responsabilidade na Directoria, desenvol�imento da Bibliotheca, a frequenci3, fates
Art. 8 - Só podem ser discípulos de gymnas· nem poderá fazer parte da Directoria o socio que principaes e fazer suggestões, que julgar necesBllTias.

tica e gymnastico8 juvenis filh::>s,J.de se-cios. pertencer a Directoria de outra sociedade que ti· 4rt. 27 - Deputações commissionadas terão di-
§ Unico - Ficará ao crHerio da Directoria ver os mesmos fins esportivos. reito á indemnização pecuniaria pela .caixa da sociedade,

admittir ou nilo como discípulos �de gymnastíca e Art 25 - Os membros da Directoria tem VIU.
gymnasticos juvenis filhos de pessOH.s, que não sempre o direito da votar e a todos elles assiste Socios Honorarios.
sejam socios da sociedade. o direito da fiscalização de todos os treinos.

.

Art. 28 - A's pessoas que tiverem prestado ser'

III. Os cargos da Dil'ectorià são honorarios e viços relevantes á sociedade e que tiverem protegido
Demissão e Eliminação. nAo serllo remunerados. de forma eficiente a ginastica ou o esporte, póde ser

Art. 9 - Cada sQcie póde se retiraT da so- VII. conferijo o titulo de Socio Honorario, mediante pro-
ciedade em qualquer época. Socios que estiverem Competencia da Directoria. posta em assembléa geral.

..- em atrazo, por tres mezes, éom üB suas mensali- Art 26 - Compete ao Presidente: A proposta deve ser apoiada pelo menos por 3
dadas e não pagarem quando til'erem recebido um 1) representar a sociedade em juizo e róra quartos dos membros da Directoria.
aviso por escrito, serão eHminados da lista dos delle; prestar jllltlmento em juizo; firmar con· Os socios honorarios tem. direitos iguaes aos dos
súcios. Outrosim cumpeie a Directoria eliminar o tractos e mandar executat, por ttes membros da saciai. contribuintes, são, porém, isentos das contri-
socio por comportamento íDdevidr/, fatta de düsci Directoria, os contractos firmados. buições.
plina, ou si elle prejudicar, provadamente, are· 2) manter e proteger a sociabilidade entre
putação d.a sociedade. os socios;

A Directoria decide sobre a eliminação do 3) superintender 8 observaçã.o dos estatutos
socio após previa averIguação da accusação e de- e ordem de ginastica e esportiva, por parte dos 80.

"feza do accusado. A Directoria leva a eliminação cios;
ao conhecimento da primeira a88�mbléa que se 4) convocar e presidir as a&Bembleas;
seguir. Sobre OB motivos da eliminação 8Ó poderá ii) autorizar, em ea908 urgentes, e nllo haven-
ser discutido em assembléa si o eliminado assim do assembléa, pagamentos até a importancia de
desejar. duzentos milr�is;

IV. Ao Vice-Presidente cilmpete:
Deveres e Direitos. substituir o presidente em seus impedimen·

Art. 10 - E' obrigação de cada laocio defen- tos, salvo representação em Juizo.
der os interesses da sociedade, de conformidade Ao 1.0 Secretario compete:
com este8 estatutos, � : 1) a redação das átas e do expediente das

1) participando nos ensaios oficiaes glnasti- 8ssembléa8 e sua leitura na assembléa seguinte;
C08 e esportivos, nas assemblélls e nas reuniões 2) ter a seu cargo toda a escripturação e

familiares sociae8. eorrespondencia da sociedade;
,

2) pagando pontualmente á Caixa social as 3) convocar, por ordem do presidente, as a8
suas mensalidades. sembléa8 e presidi.las no impedimento dos presi-

3) colaborando eficásmente no desenvolvi- dentes;
mento da ginastica e do esporte. 4..) apresentar aDnualmente a 8ssemb!éa ge·

Art. 11 - A cada socio activo assiate o di- ral relatorio minucioso de aua gestäo.
reito de participar em todas 8S secções. de gim· Ao 2_0 Secretario compete.
nasticas e esportivas. substituir o 1.0 Secretario, em seus impedi.

Cada socio exerce a ginastica ou esporte 60b mentos, e nas assembléas.
sua. propria responsabilidade. Ao Thesoureiro compete:

Art. 12 - los socios activos é, sob pena de 1) ter sob sua guarda e registrar Oß bens da
exclusão, prohibido ii exercer numa outra soeie- Sociedade, exceptuando aquelles que estiverem
dode 08 mesmos 6S;JOrtes cultivados por esta so· sob a guarda do Fiel dos Utensillos ;
ciedade, salvo previo consentimento da adminis· 2) escriturar um livro .do movimento dos so

traçA0 esportiva. cios e arrecadar a8 importancias devidas a so-
Art. 13 - O direito de votar n88 assembléa� ciedade;

assiste a cada SOCi9 de sexo masculino, Ique te- 3) pagar BS contas que tiverem a autorisáçllo
nha mais de 18 annOB e que cumpriu seus deve- do Pt,<:,sidente;
res de tlocio constantes do art. 10 dos �presentes 4:) prestar Ei. 8ssembléa geral· conta de SU8
estatutos. E' commum o usufruto ,das installações gestão.
da BorJedade. Ao 2.0 Thesoureiro compete:

V. substituir o 1.0 Thesoureiro etn seus impedi-
Das Assembléas mentos.

Art. 14 - O club reunirá os -seus Bocios em Aos revisores de caixa compete:
8ssembléas, sessões ordínarias e extl'aordinarias.

.

1) Reunirem-se, pelo menos 1,lma vez pO'r an·
Annualmente no mez de Janeiro haverá uma a8- no, para procederem ao exame do balanço aDnual,
semblea geral ol'didaria, na qual se procederá a comunicando á Directoria o resultado, por escrito
leitura do relatorio da Directoria, discussão do 2) Si elf:'s assim acharem por eonvenlente,po.
balanço social e eleição da Directoria. AsaembJéas derão p�oceder a revh!õos extraordinarias, depois
extraordinariRs podem Cser convocadas pelo pre. de preVIo aviso de 8 dias, dado' ao Thesoureiro

• sidente ou se 15 SOCiOB assiIn proporem, devendo para o arranjamento dos livros.
a proposta ser a.presentada por escrito ao prell- 3) Em- caso de retirada imprevista do Thelou-
dente. reiro a commissão revisora, junto com o Pres!.

Art. 15 - A redação da ata oe cada assem dente, tomarão a si a cafxa, os livros e os com-

bléa, ata que deverá ser assina 8 pelo me· provantes, entre�ando· os, após previa verificaçllo,
no por tres membros da directoria, e sua leitura ao 2.0 Thesourelro, G d t' t d B' d
na assembléa seguinte, compete ao secretario. @ompete aos Vogaes: ran e sor ameD o e rID!lu.e os

ArL 16 - Todas as a8sembléas extraordina- Auxiliarem a Directoria na execução de Buas para O NATAL .. Preços baratlsslmos
rias convucl1,;das de dccordo com 88 disposições funcções.
destes estatutos tem força deliberativa, se com- Ao Mestre de Ginastica. e Mestre de Esporte Calçados, Artigos de Couro, Bolsas etc,
purecerem no minimo 25 soci08. Não comparecen compete:

. '. Artigos electricos, Motocycletas,
do este numero de socios será convocada nova 1) a dIreção techmca da SOCiedade; S.cycletas Peças e aCGessorios paraa8sembléa com um inBterti�io (h:; pelo menos 5 �) a preparação e execução technica dos

.,

automoveisdias que entäo deliberará com qualquer numero festeJOs esportivos da mesma,.
de socios presentes. Ao Fiel �os Utensllios compete: Pneus «Brasil:& e «Continental:&

.
Art. 17 - Compete ao presidente das assem 1) u admmistraçäo de todos s aparelhos e

bléas excluir das mesmas cada Bocio que pertur moveis pertencentes á. sociedade, tendo elle que III Offl'C I· na Mec h a n I· c a II
bar a ordem. tratar da boa conservação dos mssmos e sendo II

dos v���/8
- As votações requ6rem a maioria resP02jS;:::l�r r:���;o de todos os objectos da,W�éo���..�!���!!C'lC�.:!!�t�;..�

Perdeu-se
um medidor de pressão do
automóvel, no trecho dd
Certurne jaraguâ, até a I»
greja catholica. Pede se a

quem o encontrou entregal
o no Cortume jaraguá.que
será gratificado.

Revista doBrasil
UmaRevjsta a s�rviço da Cultur•.

SCIENCIA
ARTE

LITERATURA
OS nomes em maior evidencia
no mundo Intelectual do Paizae
do Estrangeiro collaboram para

REVISTA DO BRASIL
Preço Rs. 3$000 -

Assignatura annual 36$000-
Semestral 20$000

Rua do Livramento n. 191
Rio de Janeiro.

Pharmacia de Plantão
Está :Ie plrntão amanhã a'

Pharmacia cAurora:).
_______________3ß'

IX.
Alteração dos Estatutos.

Sementes gra..

tuitas,
de optima variE\dade de
arroz, encontram-se á dis
posição dos agricultores
interessados, na Prefeitura
Municipal e recebidas da
Serviço de Experimentação
e fomento da Producção
Vegetal do Estado.

Art. 29 - Estes estatutos só poderão ser alte·
rados por resolução de uma assembléa geral extraor
dinaria co!!vocada especialmente para este fim. �Nessa
assembléa géral, para o effeito da votação, será obe·
decido ao que estes estatutos determinam a esse res

peito.
X

Da dissolução da Sociedade.

Art.30 A dissolução espontanea ou alteração do' Prefeitura ]v1.unicipal de
nome da sociedade só poderá ser deliberada por ein- Jaraguá
coenta votos de socios no minima em assembléa ge-

Edi4 Ir�l extraordinaria, convocada para este fini. .a
Em caso de dissolução involuntaria ou coata da De ordem do sr' Preftito Mu....

sociedade, ou só as funções da mesma forem te po· nicipal, faço publico que até o
.

t' t 'd f' , d" t
- r dia 30 de Novembro do corren-

ranamen e m errompl as, lcara a a mmls raçao e a" I' te ano, todos os proprietarios.
cação do patrimonio social a cargo dos !mcios que cu o�!1pantes de terrenos são
compuzerem a Directoria na epoca da dissolução da obrigados, de acordo com a lei
sociedade e que só poderão aplicar o dito pátrimoni'J n. 53, de 24 de junho de 1937 a:

para nns ginasticos e esporti'9'as e caso extremo ven 1. - Roçar as testadas das'

dido e o dinheiro doado a uma in�titLlição de caridade. ;!��i�ú�I:�i�amd�i�ifa�efr�s �i:
Jaraguá, 22 de outubro de 1939. ambos os lados, não sendo per-

mitida copoeira em altura supe-
Arno Pedro Hoeschl, presidente rior a 1,50 metros.

Alf d K V· P 'd t 2' - Limpar e carpir as vale·'
re o· rause, lce-. rest en e

tas, drenos, sargetas, carregos e

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce ribeirl'ies, afim de darem eacoa..

S t·
.

t
. mento ás aguas.eere ano In êrmo 3. _ Derrubar as arvorei fru-

Erico BIosfeld, 1. Thesoreiro. tiieras, uma vez que prejudi-
Carlos Walter Jansen, 2. Thesoreiro quem a projeção do sol nas es�

tradas. .

Hans Mayer, Vogal 4. - Podar as cercas vivas

Paulino Natal Bonin » em uma altura maxima de 1,Stl
metros.

Affonso Ktiekeldorf, Mestre de ginastica 5' - lançar, no mesmo dia,
os detritos e vegetaes da limpe
za, para dentro .dos terrenos nu ..

ma distlllcia nunca inferior a Z
metr<ls.
A metragem fixa será de 600

metros, por lote, sendo que tt
Prefeitura subvencionará por
metro excedente com 20 reis,
quando de um lado e 40 reis
quando em ambos os lados.
Aos infratores das disposiçl'ie.

acima, nrão multados na impor
tancia de 30$000 a 5')$000 e du-
plicadas em cada reíncidencia,--,_

)Ciiiiiiij;''õiiiiiiiõ7iliõiiii"'õiiiiiiiõ�� ;;;;;;;;;;;''iiõõiiiiõ;;;;;;;;;;;'-� 'iiiiiiiiii" além da indenização de que tra'"
'

II Casa E.�Blosteld I� �:ß':;;á�' ,d'd' '�::,:::d::
João B. Rudolf, fiscal.

Reconheço verdadeiras as firmas supra de Arno
Pedro HoeschJ, Alfredo Krausoe, Dr. Godofredo Gui·
Iheme Luiz Luce, Erico Blosffld, Carlos Walter Jan
Sl!ll, Hans Mayer, :Paulino Natal Bonin e Affonso
Krickeldorf, do que dou fé.

.

Em test. (signal publi O) da verdade.
Jaraguá, 6 de Novembro de 1939.

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO
Tabelião.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jaraguaenses !
.• �queles que dispensam toda a sua admiração, ínteresse e sa

c�lfICIO por este bélo recanto, e que não pouparão esforços por ter
diante de seus olhos os belíssimos panorarnas descritos pelo vale
d? Itapocú e do Jaraguá, e pela dedicação e esforços de seus ha
bitantes, certamente comparecerão á I
festa Popular I

que terá logar a man h ã, dia 12 de novembro, n o pa t e o da i
Igreja Evaßlelica local

em seu beneficio, pela inauguração das escadarias que dão acesso

parte superior da torre.
Para esse fim foram organizados inumeros divertimentos, como

Tiro ao alvo, Rifas, Jogos de arremesso, etc.

Não faltarão Dr. Marinho Lobo
Bebidas, Churrasco, Doces, Café i

Rua Dr. AbAdodnVOBga:dsta° .. Jara-uá
tudo o rnais indispensaveI a urna boa refeição. - Durante a festa, !§I �ã"da manhã á noite, tocará a ORQUESTRA PURNHAOEN. iii '

ta (ás sextae-fetree) Predlo Emerich Ruysam
Convida-se,

esp=�Cin'eOdeon

Conforme os -novos es

I tatutos que publicamos em

nosso numero de hoje, o

Sport-Club Germania pas
sob a denominar- se «So
ciedade Sportive Iaraguä».
De s.ua directoria :tazem
parte pessoas altamente co

nhecidas em nosso meio,
figurando entre ellas, como
presidente. o sr, dr. Arno
Pedro Hoeschl, digno Juiz Di� 15 de Novembro, as 10 horasde Direito da Comarca. -

felicitando á neva Socie Mais um grande film da Warner, todo collorido, desenrolan-
.do-se na mysteriosa China, com. Pat O'-Briendade Sportiva [araguaense, O·leo para ·as Lampadasauguramos lhe todas as fe-

licidades para c alevanta- da Chjna
mento do sport no muni
cipio.'

João 00 Mueller
.

Rua D\'. Abdon)3aptista - Telephone 24

Engarrafador de aguardente
marca "TRAGO" e vinhos na ..

cionaes ," D e pos i t a r i o do
Vinagre Especial

CASA DE SECCOS E MOLHADOS
Exportado.. de Cereaes

Clinica Especialisada do

'Altre o . tlaie1lo

Constituiçio do
Sport-ClubGer-:na..

nia em Sociedade
Sportiva Jaragua

Medico Eapecialista com pratica nos Hospitaes do Paiz e da Europa
DOENÇAS DE CREANÇAS e REGIMEN ALIMENTAR - MO
LESTlAS DA PELLE e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA.
�URA RACIONAL DAS ULCERAS GASTRO. Duodenaes sem

�peração. - REGULARIZAÇÃOSCIENTIFICA DANATALIDADE ---------
(Methodo moderno para evitar a gravidez sem empregar meios

artificiaes e prejudieiaes ao organísmo.)
Tratamcnto clpecialisado das Doenças Internas, Infecciosas, Tro·
Ficaea e Nervosas, principalmente, Epilepsia, Hyoteria, DeJgilidade
Sexual, Espasmos, Gafueira e de certas modalidades de Paralysias

Consultas DIarias em Gaspar
(Via Blumenau - Conducção a toda hora)

Afinal e felizmente está r�sol
vido o caso! Realisou-se o so·

nho de muitas senhoras de Ja-
raguá com a chegada das novai

•

1Irmãs-Enfermeiras,entre as quaes Marcatto IrDlaI'Wosduas partei�as ;3raticas,de agora
em diante sempre á disposição

I
das senhoras gestantes. FabricadeChapeos' dePalhaPensae bem, exmas senhoras,
nos graves incommodos e riscos. Premiada com Medalha de Ouro na Exposição MunicJpHI de
que terão em casa; pensae me- Joinville :m 1926 e Farroupilha de 1935
lhor ainda nas vantagens que en-

Icontrarão nessa bem equiparada Endere."o telegr�ph. ic�:-: M-A R C A T TO"secção de Maternidade, onde se- .'0:

rão tratadas com especial cari- Rua Dr.'Abdon Baptista - J'!!_3gu4nho.
Q.:aartoõ reservados, exclusiva- _

mente destinados ás senhoras
gestantes.
Tratamento esmerad" e aUen

cioso
Sob a direcção do Dr. Renato

Camara, illustre medico e chefe á rua José Bonifacio, (predio Vva. Breilbaupt).
do Hospital_ londe as exmas. sras. e srtas serão attendidas

.

No int�ito de generalizar o ha·
com a maior proptidAo.

.

bJto do mternamento das senho-I .

ras !:testante!, como ma!or ga- Servjc;o esmeradu a garantido.ranha ás maes e aos filhos, a

direcção do Hospital S. José re

solveu estabelecer a seguinte t .. -

beUa de preços para a secção
de partos: I. Classe 140$000

lI. • 120$C00

Im.
.

- lUO$OCO
N. B. - Estel preços dão di

reito ao INTERNAMENTO DU
RANTE 8 DIAS e Bisistencia ao

parto nonnal
Visitem, pois, o Hospital São

José, toxmas. senhoras; infor'
mem-se lá com a Rtv. Irmã-Su
periora ; depois disso mais se

guras e convencidas sllhirão de
I que Jaraguá possue uma mate�
i nidade á altura de suas necessl-

Oleo virgem - Insuperavel pelo seu sabor • Insu-I dades. .

_

.

f. - Fala-se portuguez e allemao.
peravel pel� sua esmerada re maçao. Assistencia gratuita aospobres.

App. pela Ins. de Alimentação - RIO - sob n. 12782 - Analiae 711 A DIRECÇÃO.

Virgem
de WETZEL & CIAr

lã. eslrague a sua cOID!da AzelOte SaladaIse s6IBente o coabecldo

Hospital
São /osé
Sec:§lo de

Maternidade

Social

o SABÃO

"Correio'IOLLUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia - HOTEL BECKER

Anniversarios o jovem Moacir Bfßvenutti,
residente em Orleans.

- Anniversaria proxima
quinta-feira o jovem Anto:
nio Arnoldo Schrnitt. filho
do indústrial, sr. Arnoldo
L. Schmitt.

VERSOS, .. c

No tanque, que a lua banha
De moles clarões, nadava
Alvo, cysne, que sortava
As aguas sem as turvar...

Raras estrellas fixadas -

No fundo dessa bacia,
finham tal mslancolia
Que pareciam chorar!T.;/·n tas Esmaltes,. Ve_rnizes.J I I. , Pinceis.

Todos os a r tigo s para pintura e construcções.
Mordentes e Anilinas

pm a serviços de madeira em geral.
ãconomtse tempo e dinheiro comprando na

casa de Tintas

C. Zinderstein & Cio.

LUIZ DELfINO.

Rua 15 de

Completou mais um an

niversarlo dia 3 a senhori

I ta Irlauda Machado, pro

l
fessora normalista, residen
te na capital do Estado e

Novembro 983 - B L UM ENAU' cunhada do sr, Leopoldo
Santa Catharina Reiner, �ropriet�rio da r-- Viajantes

pcgraphia Avenida.
- Dia 5 festejou mais - Esteve esta semana

um natalicio o sr. pharma em aossa cidade, a serviço
ceutico João Lyra, estabe- prcfisslonal, o dr. Glari·
lecido em Bananal. Espiri- balte de Vasconcellos Gal
to moço, cheio de enthu vão, provecto advogado.
siasmo e confiança na pro-

- De Joinville, em cula
fissão que abraçou João parochia exerce o cargo de

Lyra tem vencido pelo seu coadjutor, esteve alguns
esforço e pela sua vontade" dias entre �ós, ° �evn:o,
sendo hoje a cPharmacia pa�re Fldells To.mehn, sr

Lyra- uma das melhores e mao do nosso director Ho
bem �freguf'zadas do Es norato Tornelin. O io.vem
tado. sacerdote teve a genh!t;za

- festejou lIia 6 o seu de visitar a nossa redacção,
natal a senhora professora concedendo-nos algunsmo
Haydia Gomes Silva, que mentes de palestra, que
já integrou o corpo docen muito I?ôs enc��to�.
te do grupo escolar 'Ab - Vindo da Capital, pas
den Baptista>, e actualrnen seu por Jaraguá tambem
te em Canoinhas continua esta semana, o professor
a 'sua missão de' ensinar e João Romaria, culto e de

educar com o mesmo ca dicado inspector do De
rinho 'e dedicação que lhe oartamento ge Ensino do

reconhecemos aqui. Est�do. O mspec�or Ro·
- Dia 7 festejou mais mano, que se destina aos

um anniversario, ° sr. José munícipíos do norte, de

Maffezolli, proprietario da r�gresso deve!á fic�r algun.s

se 'e lia 'I'ypographia Maffezolli, de dias entre nos, aíim de VI

II Hansa. sitar os estabelecimentos
- Tambem a 7 anniver- de ensino da cidade.

S8 iou a senhora Edy Klein,
esposa do Sr. Pedro Klein.
- Ainda dia 7 festejou

seu anniversario a aenho
ra Martha Stulzer, esposa
do sr, Alidio Stulzer, íunc
cionario da Empreza Ca
tharínense.
- Dia 8 anniversariou

S bb � HOJE e D
.

a aUo,. Amanhã· oIDlngo
O maior film da Columbia com Jean Arthur, James Stewart

e Lionel Barrymore no super-film que faz rir e faz pensar!

Do mundo
nada

Será esta a melhor e mais gosada comedia que já vimos. O mil
lionario convencido acabou adherindo a philosophia da gaitinha.
A maior realização de Frank Capra, o genio latino de Hollywood,
aos que gostam de rir e terão um film que os fará rir do come

ço ao fim.

Major Antonio Gomes
Rosa

Acaba de fixai' residea
da entre nós, o sr. major
Antonio Gomes Rosa, es

forçado representante dg ..,..
afamado Laberaterio Cathe
dral de São Paulo.

Lactas dantescas dos contrabandistas com Il policia mari
tima. Este film nos mostrará o quanto é perigoso cahir no des

agrado deste povo chinez e o quanto elle é persistente em suas

persiguições. Um film prohibido para as pessoas que não podem
ter emoções fortes.

oroxrmo do CéuMais
O film que, na tarde e noite I (> logo em suas �entes ine-e

do dia 22 deste mez selá foca- nuas se fotma a Imagem que
lisado na tela do CINE ODEON, vemo� sWgir n� tela e!que �em ....
_ em beneficio das novas con- poderl�mos afflrmar que e o

strucções do Collegio e Casa pr?prio cvisinbo. da plac!da al
Parochial jaraguaenses, - e cujo dela e que todos respeitam e

titulo suavemente suggestivo estimam.

encabeça estas IiUh'IS é uma a· Desse modo, passo a passo,

d;Jptação para ·11 tela,' da mara- são �ostrados os f�cto� qu�
vilhosalfabula deMal c Commolly, culmmaram com � DlIuvlo JUSI
especialmente escripta para o· vesal, quan�o Noe e seus.ft1�os,
deslumbramento de todas as foram pr!;muldos, por sua YlrW

crianças ja Terra. des, construindo uma Arca, sCi-
Conta, essa linda fabula, á gundo es conselhcs do t ��nh"r,

; 11 ingenua e encantadora concer· i �alvando·se com sua famlha, da
ção que tem uma menina d�'

.

'".Jrte certa.
. ,

aulas de um catechlsta, que tn· j, L todo o fil!" e um desenrC?
ta a religião por meio de exc:m- lar �e sequenclascada qual mais
pios e comparações com aquJilo subtlt e envolve!?te. ._

e aquelles que a menina conteve Aguarde"?,. p�I�, a prolecçao
na vida real. desta magmflca�mta da Warner
Transcrevemos aqui um resu- na tela do Odeon, no dia 22

mo do escript. lIessa admiravel proximo.
fab1.lla que a .Warner. em tão
boa hora, tran' portou para o

celluloide:, A"enr=o-O Céo é assim ... Um formo- •• �a
so jardim florido em que são Aos 80cios da Socieda-
premiAdas nossas boas' acções, de de Atiradores Jaraguá,recebendo os bons o que m8is tdesejam, em meio de uma bella que expontaIleamen � me

festa em que tQdas as diversões auxiliaram no melhora
são pnmittidas-, - f4la o ca· meDto da rua que conó1ílz
techista.. .. , ao SslâcI comml1nico q1ile.E a memna lmagma o Ceo delqlle I 'tO t ·b· - "
falia o çatechista surgindo,então, a respec lva con II UIÇoO
na tela, o quadro maravilhoso da de cada um está a B1iIß

gloria. do Senhor, como �quelles disposição .

se�es 1t�r,cenuos e respeitadores REINOLDO RAU.
a 1magmam.
.0 Senhor é um Ser de bon

dade infinita, placido, sereno e

piedoso, assim como aqui, o vi- ESPORTESsinho, que tanta caridade �prati-
ca e é tão bom e simples cllm

todos nós,
Ao ouvir taes palavras, os

meninos imaginam que a saude
e a felicidade, que gozam, pro
vem da vontllde de um bom
Senhor, como o «visinho., de
sobrecaslca negro, chapéo de
feltro, calmo, de olhar bondoso

FerDlentoMedei os
Produdo de alta qualidade para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer
PASTELARIAS

Ondulação Permanente
de URSULA ,BRUECKHEIMER

Seguio hoje para Ca
noinhas, onde enfrentará
awanbA no lorte conjun
cto do' Athletico Canoi
nbense, o Estrella F. C.
de Retorcida.
O quadro do :Estrella

entrará em eampo assim
formado: Sueco; Schio
chet e GuilhtrDH�; Mi
�hiliD, Zecca e Eugenio;
Bogste, Irmão Curuja_
Zé Maria, Re18mpago,
Bonequinha de Seda; Ba
nana da Terra.

Casa Sanis
Armarinhos e roupaB p. crianças
ESPECIALIDADES em linhas e fios de : lã,
sedá, algodão, cru e mercerisado, para 4ual·
quer trabalho manual ou a machina. Varia
díssimo sortimento em cores e qualidades

.•Avenida Gefullo Vargas
-) Jaraguá

Falleceu o Profes
sor Belizario

Pena
Rio. - Falleceu hoje nesta

c�pital o professM 'Selizario Pe
na, ficura de grande projecção
no scenario scientifico brasileiro.(em frente a praça «7 rie Setemtro'

- �JOJNVILLE (Malca registrada)
LOUMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


