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AllIanhã, nas COlDlDelDOraçÕeS=i!ft�iIS"'V1�' r�alizar, a alD1a na...

cional exulta, consagrando anais uana ves o syanbolo representativo
da Patria, ti... 5'auri...verde pendio que a brisa do Brasil beija e balança"

o celebre físico e- A íngenua imagem do
matemático Inglês Isaac grande sabío inglês deve
Newton definiu certa vez ser hoje subtltituida
a atividade dos investi- - sem se sair do campo
gadores clentificos, numa dos brinquedos infantis
brave. e pitoresca íma- ,- pela das erísneae que
gem: são como crianças brincam de cchieote quei ..
que brmeam na praia made» : cestá frio... está
apanhando toda espécie morno... está quente... ».
de conchas e que, SQ ra- Mas o objêto eseondldo
ramente, conseguem pôr acabará por ser encon

a mão numa de real va- trado.
lor. Foi precisamente o que

10 horas quando teve lo' e o decreto que dá nomes fioio Prefeitura solicito-vos Assim era há trezentos se deu com as investi.
gar, na praça da Bandeira, de velhos republicanos a representar este Departa- aBOS passados; hoje gra gações sôbre o Impalu
em terreno doado a Iara- diversas ruas da cidade. mento referida solenidade. ças aos elementos for. dismo e fi sua terapêu-
guá pelo saudoso Angelo A acht, antes de ser col- Saudações. _ ferreira Bas necidos pela flsica, pela tice,
Piazera, o solemne lança' locada na caixa, recebeu a tos, Director Geral do D. qulmíea, pela biologia, a Tratou se, antes de tu-
mento da primeira pedra assignatura das autorlda- A. M. observação continua e de do, de conhecer a causa
do Paço Municipal, obra des e pessoas representa-

. talhada dos fenômenos da doença, depois o pro ..

meritoria de uma gestão tívas do meio [araguaense. Fpolís, 14 - Apreserr. mudou totalmente o rumo cesso do seu desenvol·
que é bem credora da gra- Ao ser firmada a pri- tando os meus agrade- das investigações. Nada vlmento. Fez-se um eom
tidão de todo o laraguaen- meira pedra e após -os cimentos pelo gentil eon-: foi deixado ao acaso. O pleto estudo do parasito
se de boa vontade. No oa- hymnos cantados pelas cri vite que se dignou en- / investigador moderno ea- da doença e dos seus

Ianque armado quasi ao anças, usou da palavra o víar-me, afim de assistir minha com segurança, de agentes transmissores de
centro da praça tomaram snr. Mario Tavares da Cu' a solenidade do lança- dedução em dedução, ob- individuo a Individuo. Sc)
legar tres alumnos das es, nha Mello, tabellião de no mento da pedra tunda- servando, comparando, depois de conelutdos es
colas com bandeiras nacio tas da Comarca, A sua mental do novo :edificlo analisando para, afinal, ses estudos, que levaram
naes e as autoridades pre oração, como sempre cheia da Prefeitura de Jaraguá, concluir, ás vezes depois dezenas de anos, foi pos ..

sentes. Foram então tidos de verdadeiro enthusiasmo, lamento sinceramente de longos anos de traDa· sivel aos cientistas cou

pelo Secretario da Munici occupou-se especialmente não poder assistir, por lho, mas com absoluta parem-sé com a terapêu ..

palidade a acta organlsada da gestão Herbster, hlsto- motivo de força maior, certeza nos resultados tíca do Impaludíamo, A

I riando-a em faoe do mo- tão bela festividade que obtidos. vitóri!l veio, afinal, com-
,. mento do Estado. que é bem marcará para o seu pleta e glorIosa: foi ela

Vio ser Incorpo.. um reflexo do momento futuroso Municipio, uma J alcançada pelos Labora-
rados á esquadra nacional, Não esqueceil que época de grandes melho. ornaes e tório! cBayer. com a cria-

britannica a, constr�ção de um pre' ramentos 80b a sua pro· R· t çll.a da Atebrina. Multo
dlo condigno para a Pre- fi�ma adminfstraçllo. �

eVls as superior á quinioa, não
Londres (United Press, Agell' feitura fôra já -considerada Cordiais suadaçõas. ....;.. Recebemo8 esta Bema- apresentando efeitos se ..

cia Norte Americana) - A Pom· pelO sr. Waldemar Grubba, Cerlos Gomes Carvalho. na a visita de cO Ope- cundários nem eontra.in.•baixada do Brasil confirmou que d' I dica�ões d
o governo britanico devolveu já quan O a testa do Muni-,

. rarla» de São Borja Rio y, esse reme 10

áquele pais a soma que seu g(\- cipio, Q qual, seja dito, fpohs, 14 - Muito pe- Grande do Sul red�eto. interrompe � ciclo cho
verno havia abonado para a por inspiração do então nhor�do agra�eço·lhe o riado pelo sr. Delmar R, mem· mo�qultQ· homem»
construção de 6 destroyers nos Conse.lho Consultivo e se- a!e�closo co�vIte para as- Leal, e que tem como d� parasltQ do Impalu ..

estaleiros da fni'laterra, em vis· cundado por este, creou �lstJr a solentdade do .Ian- dI're"tor o sur Romalino dismo· A Atebrina cura
ta de que a guerra eliminára as t d d f d

v

d tobrigações contraidas em con- uma caixa especial de fun· çamen o a p.e, ra un a· de Azambuja. Esse nume. o oen e no periodo de
trato. dos destinados á construo m�ntal do edlflclO da Pr�. lO de «O Operado» o poucos dias, sem receio
Sabe-se que os tres navios já ção do edifício. I feItura, obra essa que m�l; terceiro do seu prim�i.ro de recaidas. O seu. em-

io�:����o�ri�:!ka.enTI�od��: Coube ao aCtual gestor I to recomend�rá. a �ua la anno de vida, traz nos prego é tar_nbem indIcado
denomina·&e ]avary. Recorda.se dos. �estinos . jara�uafnses I marc�I'!�� admiOlstraçao, Im· uma visilo do longinquo co�o profl�axio do Impa
que em 1914 outro destroyer posItivar ��s� aspiração. POSSibilitado .de compare.cer rincAo gaucho que viu ludl�mo. Nao apresenta
brasileiro de igual nome, cons· O MUßlclPIO vaf ter o I a essa �olentdade, deVIdo nasoer e8sa figura impar os Inc?nvenientes bem

!:�i��t�:g��g��er���Sir�o o p��� seu aço, magestoso pelo aos mUitos afazeres no De- de gnieiro nacional que co�hecidos dos sais de
Velrno pagou uma indenisação. aspecto, com accomüda., partamen;o, peço:lhe des- é o dr. Getulio Vargas. qUl!lina que, além do
o javary, passou a se chamar ções bastantes aos servi - culpar mio e accettar com cO Operario" vem es. malS, silo desagradavets
agora Hordy. ços da Prefeitura c do Fo' os meus parabens, o� ,va- tabelecer comnosco um de serem usados porque

rum, e cujo dispendio não tos de con?tantes felJclda· interCdmbio _ para nós provocam zoadas e ás

excederá,.de duzentos con d,es pess�al,s e na_ sua ope' muito agradavel e utn _
vezes m�l·estar.

tos de reiS, rosa. admtnlstraç_ao - A! de ideas superiormente _ A ComIssão de ��lá.
As palavràs do sr. Ms- tenclosas sau.daçoes.- t:Iel- dirigidas de convicções ria da Liga das Naçofls,

rio Tavares fOlam applau- tor B1l.lm, aSSIstente tecmco. que se' forta!ecem, de em o seu �. Relata!io
did�'i como, de resto, me· Fpolls, 14 _ Impossi- costumes que se dão a (1938), acentua II sup�rlO.
reclam. b'l' conhecer mercê das op-

ridade da Atebrlna Bobre
Umentada, então, com

1 Jtado de aHender ao portunl'd':des unl'cos da os das febres ,palustres_.
seu attencioso convite Ih <.

pleta!Dente a pedra sobre para assistir Elolenidad e imprensa, seja diSl'ia nu
a caixa com os documen· do lançamento da pedra nllo
tos! .0 snr. Arttll�r Mue!l�r, fundamental do novo adi-

.

«O Operario» é o tra
official do registro CI'Ç'tl, ficio da Prefeitura, peço b!i1ho, mental ou mate·

com.um golpe �e martel' asminhas escusas, acom., rIal, sempre ennobrece-
lo, disse que· f�rmava ao panhadas dos meus agra-

dor.
,

sr. ten�nte Leomdas He�b� deClmentos, dese 'ando- Muito gratos á vIsita
ster o htu�o de Benemento lhe feHz exito no

J
novo

do collega,
. permutamos

d� Jaragua, sendo a�plau: emprehendimento que
com prazer,

d_Ido por toda a asslsten vem de iniciar na tilua -=- _

cla.
.

,
brilhante administraçãoDe�flldram logo apos, marco que aS&jgnalará à

pel!! Cidade, de, no"o, au· sua passagem pelo go.torldades, collt'glOs
_

e po- verno de Jaraguá.
V?, �antando cançaes pa- Saudações cordeaes-
tnahcas.. Abdon Fóes Inspecto�.E assIm commémorou a

'

terra de Jaraguá, pedaço Fpolis, 16 - Muito me
Iináo de Santa Catharina, apraz agradecer·vos com'
a historica ephemeride cu - municação festividade s ahi
ja sentido e,stã bem gra·. realiz;:das commemorativas
vado no espirito de todos cincoentenario proclamação
os brasileiros, integrados Republica e bem assim so.
hoje no Esiado Novo. lemnidade lançamento pe-

-x- dra fundamental edificio
O sr. Leonidas C. Herb Prefeitura MuniciJ?al. -Sau

ster, digno prefeito muni- dações - Altamiro Guima"

cipal, recebeu os seguintes rães, Interventor Federal

telegrammas :
interino.

�d& /-'-----

Programmo das commemoroções do
Dia do Reservista - 19 de Novembro
11 horas - Concentração dos reservistas no pateo

da Sociedade de Atiradores.
12 horas - Homenagem a Bandeira, na Praça da 11,

dependeneia, - a) Hymno á Bandeira;
bJ Saudação á Bandeira por alumno do
Grupo Escolar; c) idem por alumno do
Collegio São Luiz; d) Discurso por a'l'
toridada da comarca.

13 horas - Desfile dos reservistas pelas ruas do cldade,
14 horas - Saudação aos reservletas no Salão da So'

ciedade de Atiradores.
Hymno Nacional por todos os reservis'
tas e povo.

Direclor·proprietario: HONORATO IOMEUH Jornal Independente e Noticioso

o
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Incoen en8flO a e U Ica
Está frio ... está quen e ...• •

:A vibração civica de Jaraguá na manhã de IS de Novembro de 1939.
Concentraçio de crianças. ,O lançamento da pedra fundamental da

Prefeitura, na Praça da Bandeira.
O tte. Leonidas Herbster, .... benemerit. de Jaraguá.

A manhã de quinze de se ... e caminha Pensa e

novembro trouxe nos, co- executa,
mo em todo o Brasil, mo- O Brasil, em 10 de no

mentos de enthusiasta vi vembro de 1937, realisou
bração ao recordarmos a a unica politica que lhe
gloriosa jornada de 89, os convinha. Hoje elle não é
vultos que a realizaram - dos Estados, como de 89
Deodoro: Floriano, Benja- até bem poucos annos ; os
min Constant, Aristides Lo Estados é que são delle.
bo -; e logo um regimen Nelle se encontram ener:

que se afundava na mys- gías, delle irradiam espe
teriosa noite da historia, ranças, por elle se torna
e outro que se iniciava, inquebrantavel a união na
sem sangue, sem luctas, cional.
rasgando para a brasilida- Por isso não admira es'.

de a sua verdadeira época, sa vibração civica que se

neste lado do continente. tornou, durante todo um

Não existem senão volu- dia e em todos os recan

mes destacados, sem con tos do paiz, realidade ma

tinuidade hi.torica, desses gnifica de fé, á luz 'dia
cíncoenta .annos de Repu' mantina do Cruzeiro.
blica. Não admiram já crianças
Foram cincoenta annos e adultos cantando hym '

de regimen livre, com a nos patrioticos pelas ruas

disposição de animo ctu? r da ciC!ide, nos dias de fes
torna o trabalho feliz, não ia nacioaal. A �volução do
importando já o divorcio Brasil não foi só politica.
de consciencia entre go· O «sentido" nacioRal- e9'O
verno e governado; foram luio tambem.
cincoenta annos em que Jaraguá soube testemu'
almas e corações, senti- nhar o seu enthusiasmo e
mentos e caracteres s�nti· o seu patriotismo. Pela
ram se irmanados, apparen - voz das suas crianças e

temente ou não, porque o das suas autoridades, vi'
Brasil sempre foi um só e brou civicamente, no dia
a sua união e o seu pro· 15, tocada por essa reali·
gresso não somente nos dade magnifica quê é o

ultimos annas deste meio Brasil de hoje.
seculo, mas em todo elle A con�entração de crian·
dt::vêra constituir - o '!Que ças e adultos na praça «7
hoje constitue - a supre' de Setembro», sob a chuva
ma preoccupação de seus miuda e impertinente, "a
eventuaes dirigentes. leu por um attestado de

Hoje, sem pensarmos fé patriotica. Hasteado o

que esses cincaenta anuas Pavilhão Sagrado pelo sr.

de regimen republicano não tenente Leonidas Herbster,
constituem um capitulo u- prefeito municipal, ao som

no e perfeito da nossa his do HYl1no Nacional, alum
taria, em seu aspecto po· nos do grupo escolar e do
lítico, social e mesmo eco Collegio São Luiz decla- Dentro de breves dias
nomico, abrimos - não maram lindos versos allu' nossn cidade receberA
para o passado - mas si"os. a visita do sr. Encarre
para o presente que vem Estava prestado o culto gado da 4a zona de FIs
de 10 de novembro de 1937, á Bandeiia e aos heróes calissção do Ministerio
os olhos maravilhados. E, da jornada redemptora de do Trabalho, Industria e

queiram ou não as paixões, 89, Organisou se rlepois a Commercio, o qual ha
encontre ou não motivos passeata pelas principaes tempos já aqui esteve
a disposição natural dos ruas da cidade, indo á no exercicio de suas

espiritos, sômos levados a frente os srs· Juiz ele Di- funcções.
reconhecer que estamos. reita, Promotor Publico e A nova visita prende.
n'um Brasil mais nova, fei, Prefeito Municipal, carre· so � á fiscalisaçllo das firo
to a imagem e semelhança gando o symbolo sagrado mas commerciaes e in
da propria consciencia na- da Patria- dústriaes deata prB�a,
cional - o snr. Getulio Apezar da chuva grande em relação á execução
Vargas! foi a massa pepular q�e das leis trabalhistas em

Sente-se que o Brasil não se desleou e caminhou ru- vigor, e, tambem, objec.
está mais deitado em ber mo á praça d:i Bandeira. Uva promover a expe
ço explendido! Levantou·1 Seriam pouco mais de diçãQ de carteiras pro·

fissionaes obrigatorias,
pura_ os empregados e

operarios que ainda nllo
as possuem.
Os srs. empregadores,

para ,facilidade da ins
pecção l'efer ida, devem
desde já tomar as pro'
videncias/devidas no sen
tido dos seus emprega.
dos ou op�rarios muni.
rem-se em te_mpo, das
respectivas photographi'
Sil (tyP;) omcia!) para as
carteiras referidas.
A identificação e:o for.

necimento dos dados ne
cessarios, são imprescin
diveis á expediçao da
carteira profiSSional, e
si feitos por occ8sillo da
vIsita annuciada, evitará

I
a08 interessados viagens
Ia Joinville para essa fi-
nalidade.

Pintura da bandeira na ..

cional no casco dos
navios do Lloyd

8rasileiro

'A Gazeta"

. Rio, - Por determina..

çllo do almirante Graça
Aranha, seu respectivo
director, o Lloyd Brasi
leiro começou a adotar
a pintura da bandeira
nacional em todos os
s�us navios,
DEJixou este porto, com

destino aos portos dI)
norte, @ «Campfnas», que
já se apresentou com o
nosso pavilhllo pintado
nos dois lados do casco.

Inaugurou dia 3 deste
mez, com grande solem.
nidade, o seu predio de
oito andares, na capital
paulista, o grande diario
do dr. Casper Lià!lro, «A
GazetalO. A bençllo do
predio foi feita por S.
Ex. Rev, D. José Gaspar
de AUonsscs e Silva, ar·
cebispo metropolitan"O, e

á noite, no vasto e sump·
tuoso auditorium t&'Ve lo·
gar uma conferencia de
Olegario Mariano, sob I)

thema «Abolição da es·

cravatura e o homem do
norte·,
A's solemnidades este

ve presente todo o mun

do oUicial de 8. Paulo.
Galardeando o merlto

dos' que realizaram até
hoje a sua grtiDdeza, «A
Gazeta. distribuiu aos

seus funccionario8 meda
lhas de ouro, prata e

bronze, conforme 08 an·

'tiuS rl� f{,\rviço.

Sementes gra..

tUitas,
de optima variedade de
arroz, encontram·se á dis
posição dos agricultores
interessados, na Prefeitura
Municipal e recebidas dO'
Serviço de Experimentação
e Fomento da ProducçãO
Vegetal do Estado.

------------_ --J

.OR. J. A. ROCHI LOURES
MEDICO ESPECIALISTA

Olhos, Ouvidos,
Nariz e Garganta.

Rua Principe. Fone 334.
JOINVILLE

Carfeiras
profisslonaes

"PREllILECT!"
Fpolis,16 - Felici ações

pélo novo melhoramento
com o inicio da construo
ção do prédio da Prefei -

tura. - Saudações. - Fabio
Nogueira de Uma, Director
Secção Engenharia.

Fpolis, 14 - Rogo re'

presentar·me solemnidades
lançamento pedra funda'
mental essa prefeitura,
Cordeaes Saudações - Al .

tamiro Guimarães, Interven
tor interina.producto especial, como typo unico que

está fabricando em cumprimento ás dispo·
sições ao governo feder?!. Fpolis, J4 - Agrade

cendo cpnvite assistir sole'
nid 1'Ir" Iançamento da pe·

.

imdamel1taI novo edi

o anuncio e a alma

-'
n Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Correio do· Povo
Assignaturas annual 12$000.

Pagamento adiantado.

Redação e officinas:
Avenida «Getulio Vargas.

Annuncios: de accordo com a ta
bella de preços em vigor,

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

Originaes embora não publica
dos não serão devolvidos.

A redacção não se responsabili
sa pelos conceitos emittidos em

artift"os assignados.

"R O MEU I'

ELIXIR DE NOGUEIRA
o remedle que tem depurado
o 5.ngue de trcs gerações!
E.pregado com exlto nas:

Feridas

Eczema.
Ulceras
Manchas
f?rthros
Espinhas
Rheumatismo

��'11
Escrophulas

lliil syphilitices
SEMPRE o MESMO I .' .

SEMPRE O MElHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grende Depurativo do Sangue

,.•..-
SE GOSTA DE 'BOA LEITURA

Adquira semanalmente

c O Cruzeiro»
PAGINAS DE FINA LITERA

TURA - GRANDES
REPORTAGENS - CINEMA

HUMORISMO
MODAS .� OPTIMA SECÇÃO

FEMENINA
64 paginas .de agraiiav-el lei

tura, por l$íOO

«O Cruzeiro»
A revista que acompanha o

rythmo da vida .moderna.
Assignaturas

Annuai 75$ - Semestral 40$
Rua do Livramento, 191

RIO DE JANEIRO

CARLOS MET Rua Brustlein ITelephone, 15

OENEROSALIMENTICIOS DE la.QUALlDADE I�::::::::::::::::===================

FABRICA DE BANHA e SALCH1CHARIA

Pomada M 'i nan co ra
E' .a ramada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto'
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
JGUAL!! !

A Farmácia Cruz,
de Avaré,(S. Paulo),
curou com a -MI- �

NANCORA:. ülce HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES

�ras que nem o 914 devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com

conseguiu curar. escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-seDa. Carolina Palhares, de [oinville, curou com. de inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora contra-

�UMA SÓ lATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS! tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de
Têm havido centenas de curas semelhantes!! ! capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas, coman

dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agricola,Adotada em muitos hospítaes, casas de saude penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer

�e clinicas particulares. natureza, assim como requerimentos.
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira ePOMA- HORARIO: das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.

com seus sempre DA M1NANCORA:t nunca existiu a não ser em
novos figurinos 4La suas latinhas originais com o emblema simbólico Dr.W�ldemlro Mazureeben

��Scuela Moderna» e acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira M E D I C O
It I A

.

MINANCORA em sua latinha original I« a 0- tnertcano> r. Clinica Geral - Molestias de Senhoras - Partos.
o seu ultra -moderno REPAREM BEM AO COMPRAR! �
systhema de côrte E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA:t Consultaria e Residencía :

derã til de JOINVIllE.po era ves 1 -o COir. «Hotel Wensersky:t - Rua Abdon Baptistaelegancia ebom gas- (ENTRADA INDEPENDENTE)to, dispondo tarn- I
b d

-

d XIlOlCXx:::u::::;.lClIlCIIlCIIlClIlClIlCIIlClIlClIlCIIlClIlClIJC:::;1IlClIlClIlIOlX
-: - .' •em e varra o sor- lO •• O Atende chamados a qUiilquer hora do dIa ou da noite.

timento de caserni-
ras. linhos p a I m -

beach, etc. etc.

ASecção de artigos Grande sortimento de. relopos,
pára homens. e ardgo. de ourivesaria, beuoa

:�::� �O presen��=:.:a:nbores. DuHrkoppAvenida Ibdon Baptista CO.CEITOS DE RELOGIOS Serviço garantido
------ � Rua Abdon Baptista - Jaragua

NSD
\

W hEUa em começo��;:;; -

.

e rsport
Eis o meu estado! D'o e n ç/a I ano-retaes, varizes e

NSD O IAssim se expressa quemaii I

econselho do illmo. sr, dr. Con- er s pe a sua cura.

p�a��r;8RAtsD���õicC:p� Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA
-

LOTENSE, conseguía escapar
de uma morte certa. Abaixo trans
erevemes ipsis verbis a sua car-
ta ao depositario geral. • ,
Prezado senhor. - Lhe escre

Yf.ndo, cumpro um dever. Ataca·
do por uma tosse terrivel, dolo.
rasos eram os meus dias, num Proprietario J CARLOS HAFERMANN
escarrar sangue que era um

A 'd' G I' Vi I
nunca acabar e que dava o com- vem a: etu eo

.

argas,
plemento para a obra que a tos. Drogas nacionaes e extralIleirasse preparava. cA tisica 'em co-

---I.um- d- mais afamadOlmeço« eil o meu eltado. A eon- &'"Cõ..a·! _ ....

selho de meu tio o dr. Conrado
Mueller dos Campos, primriJ)iei Attende ao serviço nocturno
llsar o PEITORALDE ANOICO 1 _

PELOTENSE, e no 8.0 vidro fi- _

lIuei curado, robusto e forte. - II===============�===�I&;om alta estima, VOSIO patrício,
Publio Oampo Carvalho.
Confirmo este attestado.

Dr. E. L. ferreira de Araujo
(firma reconhecida)
Licença N. 511 de 26 de

MaJço de 1906.

Deposita: LaboraleriD Pei·
laral de Ingico Pelllease

Pelotas - Rio Grande
do Sul.

A VENDA EM TODA PARTE.

I CLINICA CIRUROICÁ
do

TEC I DOS Chitas, Algodões. Morins, 1 O R. R E N A T O C A M A R A.,,-,!»»-- Algodão alvejado, Cretone, DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE
� V. S. certamente que tem em seu guarda - Voile, Brins, Casemiras, Sedas,Chapéos, Sombrinhas Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra.� roupa alguns ternos usades que, embora quasi & OS de CosiDha Lour�s tíca na Univ. Frauenklinik (Berlim) e' Allg. Krankenhaus de

novos, eiStão desbotados e perderam a elegancia. ,� Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

E provavel é que mesmo com bons_vestidas Ferragens Arame farpado para cerca OPERAÇÕES, DOENÇAS DE:SENHORAS.
de sua exma. sra. aconteça a mesma cousa.

'
PARTOS

Trata' se de temos ou vestidos que, apezar Cimento da afamada marca "Mauá" Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboraterio de Analises. ..

de boa fazenda serem confeccionados. só Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das �
pelos motivos acima não mais podem �er

I HER I 2 ás 4 no consultoria á Av. Getulio Vargas, esqui· I
usados. quando tanto dinheiro custaram. HOTEL BEC na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

.,.Mas, para isso, hoje ha remedio !

I
RUA CEL. EMILIO JOURDAN -:- jARAOUÁ DO SUL Fala alemão.

Na TI'nturaria e lavanderia Catharinense, la- Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-a-vis á 1------------.-------
Estação ferrea. Dispõe de optimas accomodações e offer.ece

vamo se e timgem ·se chimicamente ternos de
o maximo conforto nos srs. hospedes. Banhos quentes e fnos. 1II111111r111§)1II12111J1il1il1ilfi11i1111111r111111111111i1l11

I
casirriira, palha �:d:�1�, e�:ho, vestidos de. HYGIENE - CONFORTO - PRESTEZA

1Ãl1iI1II IGNACIO LEUTPRECHT IIJIJReformação de Chapéó;s em geral. Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis IZI
Proprietario: Carlos Albus.

Tinturaria e Lavanderia catha.rinense �---_......._--------�-

de Angelo Benetta, Rua Abdon Baptista fi Nova loja de Fazendas, Arma.. II--,-,,- PADARIA "COROA" III rinho e Roupas feitas lIJ
------

iii Vende muito porQue vende ÍJaralo, III
de Roberto Horst - ·Jaraguá -,- Rua D. Pedro n III Vende barato porque vende muito! 11
Fornece os melhores pies e doces III Façam uma visita sem compromissos. II

. de. �o�a. as quaUdades '

I fi Rua Abdon �ap.Usta .. Jaraguá IIIENTREGA � DOMICILIO
1õllõJIiIIIJlilliJlilliJliJlilfilllilljllillBiJIilllllllllHl

Pharmacia
Macbinas de Escrever

Macbinas de costuraCentral
ltateriaJ electrico em geral

Para ráiOI platinados, prateados
e Dickeladoa

Lothar Sonnenhohl.

ffinásio Pafhernon ParanaenseI (sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
RUA COM. ARAUJO N. 176. - fÖNE 1-1·9-2

Estão em pleDo fUDcioDameDto as aulas de
admissão li Ia. sél'ie do curso FUDdameDta/.

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as
aulas deste curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comércio do Paraná
(Escola Remington)

fiscalizada pelo Governo federal
CURSOS: Proptdeutico, Perito Contador e Auxi,

lia,. de comércio. Internato e Externato.
CURITIBA Paraná

WANDERER
A melhor
Bicicleta

carlos Hoe�ke S.A.

Filial: JolaviUe

\: \.:.' .... \..
'- , " ...... ,. �

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

Aviamento de Receitas Medicas - Es

pecialidades pharrnaceuticas -. p. e r f u

marias finas - Artigos sanitários de

borracha, etc.

PHARMACIA DE ABSOLUTA CON

FIANÇA - A MAIOR DE BANANAL
E UMA DAS MAIORES DO ESTADO.

Pela probidade profissional de seu pro
prietario a Pharmacia L y r a tem mere-

cido a preferencia de todos.

Deposito de productos pharmaceutic;os
dos mais conceituados fabricantes naCIQ-

naes e extrangeiros.
Distribuidor dos afamados fabricados do
Laboratorio MEDEIROS, de Blumenau.

Pílulas Medeiros, contra malaria e se

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

ludismo agudo e chronico.

Verrnion, contra os vermes intestinaes.

fermento Medeiros, para toda e qual
quer pastelaria, bolos, doces} tortas etc.

- ----lClI-...oII!�.!!!!I!!!!:i!!Iil!!!:�

1- DoDa

-

Th. 6rossklap ·.1.PARTEIRA LICENCIADA

I·
Attende chamados a qualquer hora do dia

j:..

da noite-

RUA BRUSTLEIN - JARAGUA'
:=:l\!i!iiii!i!!�..........._-:iiiiilCll· , �

BancoAgrimla eColD...

Dlercial de Bluanenau
Matriz: BLUMENAU II'illaes em JOINVILLE, JARAGUA9

e HAMONIA.

Capital autorísado 2.000:000$000
Capital realísado e reservas 1.870:392$020
Total dos depoanos; ea. 18.000:000$000

Faz todas as operaçies bancaria
no Paiz

como descontos e caução de tuulos de expor
tação e outras operações de credito, passes
para as príncípaea praças do patz, mediante

taxas modicas.

Abona em contas correntes IS seguinles jaras:
A dlspssiçâo, sem avíso, com retiradas li-

vres para quaesquer Imnorteneíss 2 o

Com avíso previo (retiradas com svísos
conforme a importancia a retirar) 4 %

Deposítos Populares Limitados (até 10 con-

tos) deposítos íníeíaes a partir de 20,
subsequente a partir de 5$000 4 1/2 %

Prazo lixo de 3 mezes e depois 2 mezes
de avíso para retiradas 5 %

Prazo lIxo 1 anno e depois 2 mezes de
avíso para retiradas ,6 %

}Succursal em JARAGUA' I
EXPEDIENTE: Das 9 1/2 ás 12 e

I

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

Caixa Postal n. 65 End. telegr. -Caixa,.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COQR!!IO 18-11-1939-:-

Decreto D. t3Minlsterlo da Guerra
5.a Região Militar

IO.a Circunscrição de Recrutamento

�EDITAL
•

Calçados
«Gosch» .

FRACOS E ANEMICOS!
Tomem:

VINI:lO CREOSOTAOO
Do Ph. Ch. João d. Silvo Silveir.

ElOprescdo COII 1liiio ... :

Tosses

Resfriados
Bronchitel

Escrophulo...
Convalecenc;••

VINHO CREOSOTADO
é um ger.dor de lalleI••

.

O Tte. Leonídas C. Herbster, Presidente da Junta do Alistamento Mi-
Iítae, faz saber que estando concluídos OB trabalhos de alistamento no cor
reute ano, ão ser 08 mesmos remetidos a Junta da Revisão e Sorteio á
rU.li. Marechal Guilherme n. 9, séde da 10.a Circunscrição de Recrutamento
MIlItar, acompanhados de todos 08 documentos e reclamações apresenta··dos pelos ínteresaaäos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, manda afixar na porta
principal �o Bdltíeío da Preteítura Municipal e nos Cartorios de Registo de
Paz dos DIstritos e publicar no «Correio do POVgllO, a relação geral das
classes por ordem alíabetíea dos Alistados.

Aqueles que tenham reclamações a Iazer, deverão epresente-Iaa com
petentemente documentadas a 10.a Circunscrição de Recrutamento, até 30
de Janeiro de 1940.

Ten. LEONIDAS C. HEltBSTER ARTUR MUELLER
Presidente. Sec.retario.

Numero de ordem - Nomes - Filiação
Classe de 1921 - (Continuação) - 127 Oeslaío Szwerkowski f. de An

tonio; 128 Carlos Behnke f. de Carlos ; 129 Conrado God�redo Holdorf f.
de Daniel; 130 Daniel Guilherme Germano Hamman f. de Otto; . 131 Do·

• míngos Sansen f. de Domingos; 132 Daniel Naegel 'f. de Benjamin; 133 Do
mingos Silveira f. de Mathías ; 134 Domingos Rocha f. de Firmino; 135 E
«uardo .Langer f. de Antonio 136 Ewaldo Guilherme ISchlegel !. de Jorge;
137 Ernesto Enke f. de Alberto; 138 Ervin Linzmeier t, de Eduardo; 139
Erieh Kamehen f. de EmUio; 140 Erico Knester r. de Alberto; 14:1 Ewaldo
Hornburg r. de Ricardo; 142 Erico Paul f. de Max; 143 Ernesto Emílio Kath
f. de Alvin; 144 Ervino Seidel f. de Ernesto; 145 Erich .Marquardt f. de
Germano; 146 Ervin Rueckert f. de Fritz; 147 Emílio Bachmann f. de Au
gusto; 148 Emilio Padarats jnr, f. de Emílio; 149 Emilio Kuester f. de Gui
lherme ; 150 Egydio Vcltolíní f. de José; 151 EdmuDdo Carias Ballock f. de
João; :152 Eugenio Udo Herberto Lorenzen r. de Reinoldo; 153 Emmerich
Watzko f. de Mathias; 154 Eugenio Mueller f. de OUo; 155 Emília Kaníes Requerimentos despachadosf. de Ricardo; lö6 Egydlo Girolla f. de osé , 157 Emilio Uber f. de Camil Mez de Novembro - Dia 11
lo; 158 Erich Friedel f. de Germano; 159 Emilio Pavanello f. de Andrea! ; Augusto Persuhn - Requer licença construção160 Edmundo Fiedler< f. de Gustavo; 161 Ernesto Germano Gutz f. de Er· instalação sanitária - Como requer- ,nesto; 162 EstanlsJau Czwirkowsky f. de jgnacío ; 163 Emílio Berto f. de Herd. G. Walter - Requer alvará de cHabite.sell
Con8tant� ; 164 Euclydes Borba f. de �oml1o.; 165 �rich Hermann Albert� para sua casa - Como requer.

.

Stemmerjohann f. de�CarloB.; .166 Erich Wllhelm Glelow f: de Oermano, Arnoldo Krueger - Requer transferencia irnpos-167 Eduardo.Adolf� Hans Ltnsínger f. �e Gregor; 168 ErvIno. Rich. Ernst los de seu botel e botequim - Como requer.R.ux f. da WIlhelm, 169 Fr8.�cisco Emiho Guen!h�r f. de Willy, 170 Fran: Alvino ZIpf _ Requer licença abertura uma ofi
CISCO Hreisemann. f. de José, 171 Fredolino Ma.hlas Martins. f. de Mathias, cina de sapataria - Como requer.172 Frede.rico QuIlhe.rme Roh!baCher f. de Jacob; : 73 Fr8.nCls�o Knetsch f. Alice Wasch - Requer alvará' de cHabite.sell
de Pedro, 174 Franc�sco. Me.l"hert f. de Francisco, 175 Fredohn R�dol� Au-

para sua casa - Como requer.gust �ecker f. de Frtedrlch ; 176 Fr!ln8isc�.Schuesse� f. de LudQvl(��, 177 Herbert Krueger - Requer licença abertura u.

Franc�sco B.erto�do Zoz f. de Paulo, .178 _Ides �8.t�las f. de Paulo, 179 ma casa de brinquedos - Como requer.
F�anc�sco FlUh.elro da C08ta f. de MartInho; .180 Fldehs S.tinghen f. de Fran· Emitio Stein - Requer alvará de cHabite· se» pa-
GISCO, 181 FelIx WolU f. de João, 182 Ferdmsndo. Schmldt f. 'Oustavo; 183 ra uma de suas casas - Como requer.Francisco Born f. de Wilhelm; 184 Francisco Klug f. de Francisco; 185 Dia 13
Felix Schewinski

.

f. de JOJé; ,18_? Francisco �.a8ka f. de Francisco! 18� Eduardo Kellermann - Requer licença para es- Grande sortimento de Brinquedo.Faastin.o Demarchl f. de Antomo. 18B FranCISCO Mokwa f. de FrancIsco, tabelecer.se com um descascador de arroz - Sim. ... ••

189 Francisco Sa�ino f. de J::>ão Pedro;. 190 German? Ricardo Miszka f. de José Emmendoerfer _. Requer revalidação de para o NA.TAL - Preços ..aratlSslmo.
Germano; 19.1.Gmlherme VOlgtlaender f. de Augusto, 1?2 Gustavo Martszat uma planta - Como requer.f. _de Leopoldo; 193. Gustavo l�rnesto Selke r. de FrancIsco; .194 Ger!Dano Dia 14 Calçados, Artigos de Couro, Bolsas ete.
Haufe f. de Ernesto, 195 Go�t.leb Schumacher f. de Fer�ando, 196 G�IIher. Max Wilhelm - Reque( .licença para reformar Artigos eledrieos, Motoeycletas, .

mce Kuester. f. de Guilherme, 197 Guilherme TomazeJlI �. de Primoj 19� telhado e construção uma plahbanda - Como requér. S· I t Peças e aeeessorios papelI Geraldo Crlspfm Bertoll f. de Adolfo j 199 Germano .Kresm f. de Alberto' Hilario Paterno _ Requer alvará de cHabite-se» leye e as, \.
.

200 Gabriel Sc�euer f..de M:athi�s: 201 Oilio Clarin Lenzi f. de. Franc�eco; para sua casa - Como requer.·. a�tomovels • fi/!'!.202 GeraldQ Khtzke f. ue P..lulo, 203 G�rm�no Bold�an f. de Ricardo, 204 Heim: Marquardt - Req':ler alvará d� cHablte· Pneus «Brasl» e «Continental :t

G�raldo Doubr�w8. r.
.

d� Walt�el.'; 20!? Oméslo M�l��lro f. de Leopolpo �e- sell para sua cas� - Como requer.
• •

..
reIra Ma;�ei.ro, 206 IIe��uth Sc�!oeger f. de EmI�lo, 207. He.lbe�t Schm!dt Alois Stueber - Requer alvará d,e cHabite·sell IIR Offl· ,Mecban I C a. IIf. de Emlho, 208 l1e!01.10 �aza.w f. de Augusto, 209 H.llarlO LombardI r. para sua casa - Como requer. II .

. C Ina. '.

IIde João; 210 HermlDlo d� LImB f. de Thomaz; 211. Hartwig Bor�hardt J. da Alfredó Jung - Requer liceriça abertura paralll Concertos de ßicycletas etc. IGustavo; 212 Herbert Alvm Erdmann f. de �a.r1os, 213 Harry Vla!brantz f. uma oficina de alfaiataria - Como requer. . ,,==-============_�. - Ie
de Otto; 214 Haroldo Moraes f. de Antomo, 215 Harold Schnélder f. de Secretaria da Prefeitura Municipal. de Jaraguá 16

... Otto; 216 Herberto Rahn r.,de Guilherme; 217 Heinz Hesse f. de Ricardo; de novembro de 1939. ,'.
.'

.,

C'
.. I

218 Hartwig Viergütz f. de Roberto; 219 H�rduino Fl"ance.8ch.i f. de Cezar; Renato Sans, Secretario. AL6"ADOS ultima palavra em·220 Henrique Beck f. de Alfredo; 221 HenrIque Gustavo Fran? Gumz f. de �.
Frederico; 222 Heleodoro POllCiafiO Velozo f. de Ponciano; 223 Herbert EJegancla !
Oswald-o Kuehn f. de Artur; 224 Herberto Wendt f. de Emilio; 225 Herber.

I
oara senhoras e .

to O.hf f. de Daetlef; 226 Hary Bl�edorn .f. de Alberto; 227

�i.ld.ebra.ndt A.l.. ·Dr. Marinho Lobo ' cavalheiros a

Innu.meros e bellos-typos'
fredo Klug f. de Alfredo; 228 Helmuth FIscher f! de Alberto, 229 .Herberto

Advogado
,.A L çADOS p·ara crian--asEngelmann f. de Frederico; 230 Huherto Engelm8.l.ln f. de Frederico; 231 " ." .!J

Reiberto Raduenz f. de Alberto; 232 Helmuth Lareen f. de João; 233 Hen·
Cintos .olsas Malas Cbinellosrique Prziesng f. de Miguel; 234 Harry Gaedke f. de Guilherme; 2.35 Hefnz Rua Dr. Abdon Batista .. Jaraguá AR'T·IG'o'Alfa DE 'cou"•..·0· '. ..

.

.

'I d
Weber f. de Max; 236 Harry Adolfo Carlos Mueller f. de FrederIco; 237 "... .. ,em gera
."Harry Reinhold Aug. Ru(ioUo Schmidt f. de otto; 238 Harry Helmuth Au·, ·(ás sextas·feiras) Predio Emerich Ruysam á p�ços v�mtajosQs, so na

.

gusto Kanzler f. de Wenzel; 239 Hercilio Vieira. f. de José; 240 Honorio
Menegerio f, de Carlos; 241 Helcilio Reis f. de Frederico j 242 Irinßu João easa Frederico Vierhellerda Veiga f. de Joio; 243 Ingo 'Greuel f. de Paulina; 244 João Kuehl f. de .-------�-----------
Carlos; 245 Jo�o Rodriguez f. de Luiz; 246 João Gueths f. de Guilherme;
247 João Verbinen r. de Jol1o; 248 .Toão Ferreira f. de Manoel; 249 João
de Carvalho f. de Frederico; 250 João Pedro Wilzesky f. de Antonio; 251
Joäo LeDcowicz f. de Antonio; 252 João Jose BedoU r. de Jôão; 253 Jol1o
Zapella f. de BOl'tolo; 254 João MathiaB Verblnen r. de EmiJio; 255 João
Cleres f. de Pedro; 256 João Watzko f. de Miguel; 257 Joio Glrola f. de
Joaquim; 258 João gorges f. de Antonio; 259 João Steile in f. de Francisco;
260 Jol1o Camillo f. de Joio; 261 Joäo Ja'luario f. de Lydio ; 262 João Leo·
nardo f. de Sotero; 263 José Fernandes de OHvelra t. de Pedro; 264 José
Henrique Gorges f. de Henrique; 265 José João Felisbino Borba f. de Joao;
.266 José Freiberger f. de João Mathias; 267 José Schwanitz f. de Francis.
CO' 268 José Correia f. de João; 269 José Letzkl f. de Valentim; 270 José
Belri r. de Leandro; 271 José Martins f. de Ezequiel; 272 José Amilcar
ferreira dos. Santos f. de Joaquim; 273 Jorge Schewlnski f. de Pe�ro; 274
Jorge KUl'olli f. de José; 275 Jorge Berta f. de José; 276 Jorge Eduardo

Berllar,lO Oru.bbaRaboch f. de João; 277 Jl)rge Salomon f. de Miguel; 278 Jotge Randig r. UIde Antonio; 279 Julio Beng f. de Henrique; 280 Jacob Jorge Paulo Winter
f. de· Bertoldo; 281 Ju.stino Fraileisco r. de Diogo; 282 Jacintho Machado f.
de Manoel; 283 Jenuario Pincegher 1. de Joaquim; 2tl4 Jayme. Machado r. recebeu e affe .. ece a preços de /::;/QUIDAÇAO
de José' 285 João Sabiuo f. de João; 286 Julio Rosa f. de Maria; 287 José
Borck 1.' de Germano; 288 José Pedro lannig f. de Elisabetha; 289 João Si.
queira f. de Adolfo; 290 José Generoso f. de José; 291 Jol1o Pereir.a f. de
Sozino' 292 Leopoldo Vierbrantz f. de Frederico; 293 Lino Bertoli f. de A·
leixo; 294 Leopoldo Larsen f. de Emilio; 295 Leopoldo ßerri f. de Carlos;
296 Ludowlco WE;liler r. de João; 297 Leopoldo José da Ross f.. de OUmpio;
298 Luiz Feiler f. de Luiz; :!99 Leonardo Linzmeier r. de Paulo; 300 Leo
poldo Bisoni t. de Benedito; 301 Leopoldo Lewerenz ,f, de OUo; 302 Leo iiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii_iiiiiií.!
poldo Bartel f. de WilIy; 393 Leopoldo Stahl f. de Martim;

(Continua)

Fabrica de· Calçados Gosch Irmãos

LOJ A: AVEN. GETULIO VARGAS

•

Dá novas denominações a diver
sas ruas da cidade.

O Tenente leonidas Cabral Herbster, Prefeito
Municipal de Jaraguá, no uso de suas atribuições e

de acordo com o n. II do art. 12 do Decreto-lei n.
1.202 de 8. IV. 39, e

Considerando que a data de 15 de novembro de
1939, comemorativa do cincoentenario da Proclamação
do Regimem Republicano no Brasil;

Considerando que é um dever de brasilidáde,
reviver, consagrar e homenagear os grandes homens
que honraram e engrandeceram nossa Patria nesse

memoravel feito ;
Considerando, por fim, que a grande data acima

referida, deve ser comemorada condignamente dando
se o nome de valorosos vultos republicanos a diver
sas ruas desta cidade;

MARCAS

'Gritzner' e 'Jaraguá-
Preços antigos sem au{mento
Pagamento em prestaçoes

Optima O p p o r tun i d a d e para o N a t a f

CASA RAU
��.������o�����������

Marcatto IrlDios
Fabrica deCbapéos dePalha

Decreta:
Art. 1 :_ As ruas abaixo passam a ter as se

guintes denominações:
Marechal Floriano Peixoto - o trecho da atual

Abdon Batista desde o entroncamento Com a rua

Preso Epitacio Pessoa até encontrar a Av. GetuJio Vargas;
Marechal Deodoro da Fonseca - da avenida a

cima referida até o fim do perímetro UIbano;
Benjamin Constant - o prolongamento da rua

Brustlein - que passa a denominar se Abdon Batista,
no inicio da curva alem da ponte direção a Joinville;

Quintino Bocaiuva - a atual c9 de Outubro».
Art. 2 - O presente decreto entrarà imediata

mente em vígor ; revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Jaraguá, 14 de novembro

de 193� ----------�------------�----�-----

Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Municipal de
Joinville em 1926 e Farroupilha de 1935

Endereço telegraphico : «1\1 A R C A T T O li

Rua Dr. A.bdon Baptista .. Jaraguá

ass.) Leonídas C. Herbster
Renato Sans. :i

� João O. Mueller
Rua Dr. Abdon Baptista - Telephone 24

Engarrafador de aguardente
marc:a "TRAGO" e vinhos na..

c:ionaes .. D e pos i t a r i o do
Vinagre Espec:ial

CASA DE SECCOS E MOLHADOS

Exportador de Cereaes

M-----------�-::iú�-Cas�E.-Blos/eld •

Rua Abdon Baptista

Rão estrague a sua com!da Äzel"t·e SaladaUse sõmente o conheCido .

'

r��-�--==-�
'.

.

-�-�::::.::�
A CASA COMMERC/AL

r

I
Cem' (100) peças' I
deSEDAS �

FEBRES
(Sezões, Malárria, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira),

Curam-se rapidamente com

"Capsuas Antisezônicas
Minancora"

Em todas as boas Farmácias
E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina. oleo virgem - Insuperavel pelo seu sabor - Insu
peravel pela sua esmerada refinação.

App, pela Ins. de Alimentação - RIO - sob n. 12782 - Analise 71
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A maior Casa de artigos para homens no Estado
���o������Q���������������o�

APRESE 'TA o MAIOR E MEHOR SORTIMENTO DE ARTtGOS PARA HOMENS, COMO SEJAM:
CA�IISAS, CHAPE'OS, CALÇADOS, GRAVATAS, MEIAS, PERFUMARIAS, LINHOS e CASIMIRAS

Completo Sortimento de ARTIGOS ESPORTIVOS _. Depositario exclusivo dos afamados chapéos CURY
PREÇOS QUE NÃO ADMITTEM CONCUKRENCIA.

Rua doPríncipe, 335 .. Joínville

o Cine Odeen, vem fazendo Col!egio e Casa parochial locaes
annunciar para a tarde e noite Já nos occupamos, em edição
do liia 22 proximo, a exhibição anterior, deste film, transcreveu-

P
.

d d
da soberba pellicula da Warner, do alguns trechos do resumo do

roprle a e «Mais proximo do cse-. mag- -scrípt- que serve de argumento,
nifica adaptação, para a tela, da Os que abaixo se seguem, são

Vende-se, livre e desempedida, famosa fabula de Mare Connoli, um complemento dos trechos ja
uma propriedade localisada em e que será focalisada em bene- publicados e por elles vemos:
S.lto á margem do rio Itapocú ficio das novas 'coustruções de -Com 'tue scenas humoristicas
e afastado 12 kilometros da vil- nos é apresentado, sempre atra-
la de Bananal, dispondo de en-

ReGI·sfroCivil vez da imaginação infantil, que
genhos de canna e farinha, es- D ouvem o dominical, como com-

tabulos, pastos, cercados de ara- seguiu Noé fazer entrar casaes

me, etc. Artur MueHer, Escrivão e Ofí- de animais de cada especie, na
O terreno da referida propríe- cial do Registro Civil do 1. dís- pequena Arca, o que a tela

dade tem 100 morgos e presta' trito da Comarca de Jaraguá, mostra em amplo, panorama on
se para a cultura de cereaes em Estado de Santa Catarina, Brasil, de tudo é realista e provoca ri
geral. Faz saber que compareceram -

At t
. .

em cartorio exibindo os doeu.
so e emoçao. ormen a que mI,

Dispõe ainda a propriedade de cia zorn o Diluvio, o desespero
4 casas em bom estado de con· men!os exigidos pela lei afim dos peccadores, que fOlem
servação. de se hllbilitarem para casar·se: cheios de terror e todo a espe.

á J é B iI i ( di V B ith t)
Tratar com o snr. Galdillo EDITAL N. 1000 ctacular ação dessa crise, querua 08 on ac o, pre o va. re aup, Prl1ctuoso Vieira em Bananal. •

d tI· d
'

onde as exmas. sras. e srtas. serão attendidas Willy Bu�ci e Hilda Pomme. preee e a to a mun ação, e crea·

Ph i P ã ring. da. na tela, com sequencias de
com a mator proptidão. armac a de lant o dEle, solteiro, lavrador, com gran eza sem par.

Está. de plrntão amanhã a vinte anos de idade, natural de Quando a! aguas baixam, surge
Pharmacia «Nova." Hansa, domiciliado e residente a Arca. A Humanidade vai ini·
____ _ neste distrito a estrada Itapocn. ciar, de novo, limpa de todo

---------------------�

5 '7)
•

h f1h I·ti d j i peccado, porem, em breve come·

C
-

,/ >.i>Ir;;lllí\.§) �
sm o, 1 o egl mo e o O

çam novas lutas e vemos que o

ure seusmales e poupe o seu bo �u uul9J o Buaci e de Paulina Petersen Senhor so veA na necessl·dace jedinheiro comprando na Bucci, lavradores, naturaes deste

Pl1
•

M O hli distrito, domiciliados e resíden· enviarMoisés "ara libertar :)s Is·

armaeta O I.Ta 1'1/1 I'Iffililt?\\ 1Pt15)t?fll1r.'�� t I B d S I d· raelitas da escravidão a que 05

IV' I I!!I IIlJlfW II ��I!!I �'W t��on�e If::an:�ço ou, IS· tinbam condemnados os Egyp·
fia, solteira, domestica, bra. cios. Mais tarde a peregrinaçio

sileira, com dezoito anos de ida. á terra de Canaan, a corrupção

, de, natural de joinville, domi. Babylonia e a batalha de jerichó ...
» Ar-tTI-SÁRM TELL « ciliada e residente a estrada Em seguida o Senhor volta lio

Schroedu, distrito de Bananal, Céo e percebe.se que para Ter·
filha legitima de Carlos Pomo ra se dirige Jesus e ouve os

mering e de -Alvina Hadlich comentarios dos homnes, que

Pommering, lavradores, naturaes combinam sua crucificação e a

de Blumenau. domiciliados e re.
serena palavra de Christo, indio

sidentes a estrada Schroeder, cando que morerá na cruz, para
distrito de Bananal. redimir a Humanidade.

J
O Senhor, no Céo, sente !umaraguá 9-11-39. irresistivel impulso de perdão e

EDITAL N. 1001 de bondade, emquanto os anjos
Ozorio Raymundo Ferreira e

entoam o «Aleluia... Christo,
Cezarina dos Santos. Deus de Amor e de Piedade...» 1. Pela Belleza Phisica da Raça. - Sup. naco

Ele, solteiro, operario, com
Cahe It tarde... O professorda 2. Bombeiro VRlente, comedia.

vinte e UI7J anos de idade, natu· Doutrina termina sua predica. 3. A grande producção do cColumbia. com
ral de llberaba, Estado do ParR. Os meninos regressam a seus H
ná, domiciliado EI residente na

lares e os sinos anunciam que Jack olt
cidaâe de Mafra, neste Estado, é a hora da oração, emquanto O B ,I _,I
filho ie José Ferreira e de Ade. Sol se occulta .e.a paz reina so· anuo uo
laide Henequim Ferreha, natu. bre a Terra ....»

raell do Estado do Paraná, do- Esse é, em sinthese, o enredo

Pl1 tmici1iados e residentes em Cu- do film grandioso e ineommum
• an 'asmarityba, Estado do Paraná. que e Cine Odeon levará, na te· "'

Ela, solteira, domestica, com Ia, quarta.feira proxima, para
dezeseis anos de jJade, natural !llegna e regalo de todos os Cada dia uma entrevista com o romanee;
deste distrito, .domiciliada e re. )araguaenses. cada noite um rendez vous com o perigo. O jo-
sidente nesta ciliade, filha de vem policial trabalha dia e noite. para descobl'ir
Manoel dos Santos, natural tde Optima Opr..ortunidade I. o chefe de um temível bando, descobrll-o - 00-
Paraty e de Belmira Borges na· r ? ui d

.

d I t f
tural de joinvil1e, domiciliados e Immoveis mo . ? • n e aJu a -o em tão penosa are a.

residentes nesta cidade. film de extraordinaria acção e emoção.
J 39 VENDEM SE, livres e
. araguá,. 10-11-. desembaraçados, algumas
E para que chegue ao conhe· �a8as de aluguel e terrenos QUARTA· fEIRA, dia 22 - o grande film sacro

cimento de· todos passei o pre·· M
· ·

d";;'sente edital que será publicado proprlOs para construir. ais prOXllDO o�u
pó!la imprensa e em cartorio on. Veade·se ainda uma pro-
de será "fixado durante 15 dias. priedade onde funcciona o :film como este, muito raro apparece aqui. Não
Si alguem souber de impedi· meu botequim. deveis pois perder a opportunidade, de assistir a

mentos ,���-:sJl::eil��s Iegaes, Os interessados poderão tf[o linda exibição. E sendo a renda em beneficio
Escrivão Distrital e Oficial do tratar com o proprietario da nova Casa Parochial, espera-se o ajutorio de

Registro Civil. sr. Emerich Ruysam todos.

Comunidade Evangelica de Jaraguá

Agradecianento
Por este meio, nesses sinceros agradecímen

tos e a benção de Deus á todos aquelles, que com
suas espontaneas dadívas e Ineançavels esforços
maís uma vez prestaram os seus valiosos auxílíos
e apoio a festa da nossa igreja, dando assim pro
va de amor e sinceridade â Deus.

Com o coração repleto de graças olhamos
espacialmente para essa nossa festa de 12 do cor
rente, cujos aacrífícíos superaram as demals até
hoje realtzadas. .

Em gratidão a todos que nôs auxiliaram com
dadívas � se sacrificaram com seus grandes es

Iorços oferecemos a palavra de Deus -; Psa. 50,
- 23: «AQUELLE QUE OFERECE SACRIfICIO DE
LOUVOR ME GLORIfICARÁ; E AQUELLE QUE
BEM ORDE�A O SEU CAMINHO EU MOSTRAREI
A SALVAÇAO DE DEU�. e 2. COf. 9, 7: PORQUE
DEUS AMA AO QUE DA ALEGR!A.»

Outrosim tornamos publico o resultado do
sorteio em beneficio da igreja, que é o seguinte:

1. premio D. 901 - um terreno situado nesta
cidade. - 2. premio n. IIJ22 - 60$000. - 3. pre
mio n. 170 - 40$000. - 4. Ei 8. premio ns, 526,254,
1059, 823, 331, cada com 20$000. - 9. a 18. pre
mio ne. 766, 1113, 908, 654, 1146, 461, 1065, 430 ca
da um com 10$000.

Os premíos deverão ser reclamados na resí
deneia do sr. Pastor Evaogelico, nesta cidade, o

maís tardar até 31 de dezembro de 1939; após
terminado esse prazo os premies não reclamados
recahlrão a comunidade evangelíca.
Em nome da Or munídade EV8ngeUca de jaraguä !

O Presidente O Pastor
W. BEHLING. R. H. WAIDNER.

Producto de alta qualidade para DOCES,
BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

Ondulação Permanente
de URSULA BRUECKHEIMER

Serviço esmerado e garantido.

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

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

Clinica Especialisada do

Dr. Alfredo Cíníello

Social

B
.

d I'
Varias '(Tezes pelas co-

rio e. lumnas do -Correro do
�ecebemos. da Campa- Povo", publicamos este

nhia de CIgarros Souza anno, avisos aos reservis
Cruz, com deposito em tas e candidatos á forma
[oinville, alguns maços. de ção de turmas do Tiro de
cigarros da marca cA�I�o· Guerra 406, com respeito
na>, muito bem aconeílcio- ás suas certidões de idade
nados e agradaveis ao postas á disposição de ca

gost� do mais exigente a· da um, visto que os do
preciador. cumentos não mais ínte-
Aco�selhamos aos nos- ressavam áquella unidade.

sos leitores esta neva mar· A maioria däs certidões
ca da acreditada Souza referidas já foram entregues
Cruz e agradecemos a lern- aos respectivos donos,�fal ..
brança da offerfa. tando apenas, procura�em

as suas· as seguintes pes
soas:

HILARIO SPENGLER
JOÃH GERENT
CONRADO EGGERT
RENO KRAMBEK
GERMANO GODDY e
WALDEMAR OTTO

LERSCHE.�
Os interessados, devem

procurar o Snr. Osorio
Saraiva até o dia 25,dokor
rente, (defrontt! ao dentis·
ta Marquardt).

--4.

IIPor""'O"DR.LUIZDE SOUZA '" I , �.

I

Loja oas
Gasomiras
Vestirá V. S.
comapurado

gostO!
.«\ melhor casa no ge-
nero, Padronagens íi-
nas e bellíssimas.

Apresenta o mais va-

riado sortimento .

Proximo ao na..

tal é ainda na
Casa das Case..

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

Proprietário:
José Figueiredo
de Cordova

Rua 15 de Novembro, 416

I JOINVILLE

ADVOGADO

,Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia - HOTEL BECKER

A: NUVEM
Alva, suspensa no ar, flutuando atôa,
No ephemere equilíbrio da agua inerte
Ella - fumaça - aos poucos se converte
Em ruina ... em pente ... em cuspide ... em corôa.

Extasio-me <;m vêla ... ella revöa. ..
Mas, quando menos minha vista o adverte,
Parando as mutações eil· a, solerte,
Que, em pleno azul, tenuissima, se escôa,

JOSÉ OITIClCA.

•

CASA SONIS
Armarinhos e roupas para crianças
ESPECIALIDADES em linhas e fios de : 111, seda,
algodão, crú e mercertsado, para qualquer traba-

lho manual ou a machina.
Vertadíssímo sortimento em cores e qualidades.

AVENIDA GETULIO VARGAS
(em frente a Praça 7 de Setembro Jaraguá) major Antonio Gomes Ro

sa, representante do Labo
rataria Cathedral de São
Paulo, nesta cidade.

Anniversarios
Fez annos dia 12 a srta,

Regina Niccollini, proíes
sora municipal em Retor
eida.

- Amanhã festeja mais
um anniversario :a senhorio
ta Leontina Piske, filha do
sr. Reinaldo Piske, proprie
tario nesta cidade.
- Também amanhã an

niversaria asnra. d. Olga
da Costa, esposa do snr.

João da Costa, commer
ciante am Itapocuslnho.

- Proxima quarta-feira
assignalarâ a data anniver
saria do nosso amigo, sr,

Jln "as Esmaltes,. V�rnizes,14 I Pinceis.
Todos os a r tigo s para pintura e construcções.

Mordentes e Anilinas
paia serviços de madeira em geral.

Bconomise tempo e dinheiro comprendo na

Casa de Tintàs
C. Zindersfein & Cio.

Rua 15 de Novembro 98� - B L UM E NAU
Santa Catharina

Viajantes
Passou por [Iaraguä, a

passeio, esta semana, o

major sr. Oswaldo Guima
rães, digno commandante
do Batalhão Sapadores Mi
neiros, sediado em Lages.

Certidões de
Nascimento
em poder do
TIRO DE
GUERRA 406CéudoMais

-

proximo

CineOde'on
AMANHÃ - 19 de Novembro - DOMINGO
Em duas funcçiies, á tarde e a noite

Um bom e variado programma.

EDITAL
IMPOSTO TERRITORial
De ordem do Snr.

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

da-se nesta coletoria, o

emposto territorial, reh
rente ao 2.. semestre do
vigente exercido.
Todosos que não pa

garem suas prestações no
praso acima, poderão

Casa deTi ntasl�:Jr�:��Jr�:�A cobrança executixa
s�rá feita no mês de Ja..Unica Casa especialisada em artigos de pintura, como: neiro com a multa de

nntàs, Ve'rnizes, Pinceis, etc. 2Q%

OFPICINA DE PI N TU R A SEM G E R A L Coletoria de Rendas

I Estadoaís de jaraguá,
em

Attende chamados para f6ra.
J de NovembrQ de 1939.

ARNUSS WITTITZ I O escrivão
Rua do Príncipe, 536 - J O I N V ! L L E Heleodoro Borges.

Medico Elipecialista com pratica nos Hospitaes do Paiz e daEuropa
DOENÇAS DE CREANÇAS e REOIMEN ALIMENTAR· MO·
LESTlAS DA PELLE e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA.
CURA RACIONAL DAS ULCERAS GASTRO - Duodenaes sem

operAção. - REOULARIZAÇÃOSCIENTIPICA DANATALIDADE
(Methodo moderno para evitar a gravidez sem empregar meios

artificiaes e prejudiciaes ao organismo.)
Tratamento especialisado das Doenças Internas, Infecciosas, Tro·
picaes e Nervosas, principalmente, Epilepsia, Hysteria, Deltilidade
Sexual, Espasmos, Gagueira e de ce'rtas modalidades de Paralysias

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

LAVANDO-SE COM O SABÃO

Virg.em Especialidade
de WETZEL & elA. - JOINVILLE (Marca registrada)

ECONOMJSA·SE TEMPO E DINHEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


