
I, .•ae Ie achava Ia �tal da aepablica,
lo sr. Presidente'Getuliêi Varps.

segurança do trafego que
facilita o commercio, o di'
reito de 1ccomoção a op
pottunídade.das eommuní
caçõês. Creando escolas
abre largos horizontes a

intelligencia.
Cemprehendeu-tcdo o ar -

canee realista e dynamícc
dos governos do novo

.rasil. o interventor Nereu
Ramos.
Reorganisou em boa AO'

ra a Penitenciaria. Hoje pos

Despede4e do
99Correio do Povo"
e dr. J. Carmo Fleres,
director do Departa
mento de Estatistica

e Publicidade
Deixando o cargo de

Director do Departamento
ele Estatística e Publicidade
(1)0 Estado. onde procurou
tomar de facto efficientes
taes serviços entre nós, o

dr. J: Carmo Flôres, teve
a lembrança de despedir
.se do nosso director, • en

'viando e telegramma qne
se segue: ,«Director 'Cor
areio do Povo. - [arsguâ.
Ao deixar direcção Depsr
lam6nto Estatística e Pu'
hlicidade, para desernpe
nhar ttova commlssão em

Minas Oeraes, quero agra-
4'eeer-vos collaboração eí
ficiente emprestada minha
atlministratão, úfferecend()
ves meus prestimoe Bello
JIorizónte onde vou fixar
resideneia. Certo de que
continuareis prop u g n a r

crescente prosperidade es

tatistiea, despeço-me cor

liealmente. (ass-J J. Carmo
I'lôres, director est itistica.»

-

. Segundo communicação
telegraphica que teve a bon-

. dade de nôs dir.igir, tomou
p6sse do cargo de director
tio Departamento de Esta
tismä e Publicidade do Es·
tadtt, e snr. dr. Virgilio
eualberlo, l'lomeado por;
.ete do sr, Interventor fe'jaerat, de 27 de Novembro .-

find..
'

Pelle sensivel? Não
supporta o uso de sabo
netes commans t Porqt1e

; não eompra PEjAS?
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Marcatto I'Dr. Manuel
Karam FilhóIrmãos

•

É nosso. intuito venti- MEDALHA DE OURO a direcção technica do
lar nesta edição,

_
algumas nas Exposições, Munici- sr, Ricíere Marcatto, es

Dof.as sob�e as figuras de p31 de joinville (1926) e forçado e proficiente so-

mal0� pr?Jecção no com- Farroupilha (1935). do da mesma.

merel,? e industria locaes. Na relação dos merca Ao outro socio da fir-
�Ol no afan de melhor dos acquisitivos de seus ma, sr. João Marcatto, es

realisar a tarefa a que nos productos, destacam-se tá affeda. a direcção da
propuzemos q�eJ pr?cu- os estados de São Paulo, fabrica de chapéos que
ramos, outro dia, a firrna Paraná e Rio O do Sul, deu motivo a ésta nota,
Marcatt? Ir�ãos - uma seguindo se o de Santa e á quem queremos agra

da� I�als Importa�t�s. e Çatharina, do qual é a decer a maneira cavalheí.
,CI ed�tadas do MumClplo firma MarcaUo I r.mãos, re�c� com que fomos aco- f
- afim de obter alguns fornecedora exclusiva. Ihidós . I

�3dos inherentes á sua A importação de ma- I
índustria, e q.u� aqui ap- teria prima - palhas. ci
parecem colligidos, pós, etc. - para o fabrico
Dedica-se a firrna Mar. de chapéos é. em parte

catto Irmão�g ao fabrico feita do Ceará e Rio' G'Ide chapéos de palha des- do Sul, empregando, en
de o anno de 1923, 'epow tretanto! a referida firmá,
ca em que para aqui se em mats larga percenta
transferiu, de Bento Con- gern, a palha da cache

çalves (Rio O. do Sul) é ta catharinense.
onde a referida industriá Outros mteresses possue
de ha muito vinha se de a firrna Marcatto Irmãos

senvolvendo. em Mogy das Cruzes
_ (São Paulo), onde se de-

.

Os .seus productos. cu dica 8, industria cerarni
)� vanedad� de modelos

ca actualrneute em Iran
sao confeccH;mados com co' desenvolvimento e sob
palhas seleccionadas, des-
te e dos estados do Cea-
rã e Rio G. do Sul, pos O sabonete PEJAS é
suem um acabamento pri inexcedível 110 banho das
moroso e foram porisso creanças por suas quali
mesmo premiados com dades antisepticas !

.�

Têmos hoje a satisfa
ção de estanipar o cli
ché de Manuel Kararn
filho, distincto pharrna
ceutico radicado nesta

r,

cid" de a figura de .alto
. -

.

destaque em nosso meio
social. E, Manuel Karern
filho r ocio da firme Ka
ram Bt Souza, que actual-
mente dirige os öestinos
da pharrnacia oi Estrella �,
um dos mais antigos e

concituados estabeleci
mentos no genero, em

nosso Município.
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Instituto "Bom
f

Jesus'"
Estabelecimento livre de ensino secuadário
OFiCIALISADO",Com inspeçãoPERMANENTE

do Govêrno Federal
PARA AMBOS OS SEXOS

__iiiiiiiiii -_iii__:uieiwiliiiii"Bj",.'_iP"P">_B: i��-=> ...�;::=:� ;"...óii:=;;;::��. F�������----'X

DR.LUIZDE SOUZA Ili� Casa E. Blos/eld M",IADVOGADO iII '.J

Escriptorio __ o Avenida Getulio Vargas IGrande sortimento de Brinquedos
Residenda - HorEL UECKER

!lfIIIIF Ipara o NATAL .. Pre§os baratíssimos

____ .__ . . __ . __ . -::.-=-:----:::--:::
..

_, Calçados, Artigos de Couro, Bolsas etc.
! Artigos eledricos, Motocycletos,
I Bicycletos, Peças e occessorios para

automoveis

Pneus" Brasil» e "Continental"

i;IOfficina Mechanica �
[ .Iit

.

_.�o�c�rto����:l=�!..�.t.::,<-,:,_ j
, l"���-�----- - .. --.--------.. --

AVI SO
IBseri,ãD par. Elames de Admissão 1.11 ('"U

De 1.0 a 10 de Dezembro, para o curso secundário.
De acõrdo com as novas instruções do Departamento Na·
cional de Educação, qualque.. candidato póde inscrever-se,
desde que tenha 11 anos de idade, dispensando-se, portanto,
a antiga exigência que limitava esta época, aos alunes regu
larmente matriculados 110 citado curso.

ANO LETIVO DE 1940
No próximo ano letivo de 1940, o Instituto «Bom je

.

süs>, funcionará com todos os seus cursos, sob fiscalisação
do Oovêrno Federal,
CURSO ESPECIAL PARA EXAMES DE ADMISSÃO

EM Z.a ÉPOCA
O Instituto «Bom jesüs>, manterá durante 3S férias,

um CURSO ESPECIAL para os candidatos a exames de
ADMISSÃO em 2.3 época. As aulas terão início a 3 de

Janeiro de 1940. .

INSCRiÇÃO PARA EX�MES DE ADMISSÃO,
EM Z.a EPOCA

Deverá ser requerida de 1.0 a 15 de Fevereiro de- 1940,
tanto para o curso secundário como comercial.

MATRICULA NO CURSO SECUNDARIO
De acôrdo com os regulamentos Federais do Ensino.

ter' inicio a 1.0 de Março e 'encerrar-se· á definitivamente,
a 15 do mesmo mês.

MATRICULA NO CURSO COMERCIAL

Encerra ·se improrogavelmente a 28 de Fevereiro e as

aulas terão inicio a 1.0 de Março-
TRANSFERENCIAS

De acôrdo com a legislação Federal de Ensino, de 1.0
de Janeiro até 14 de Março ade 1940, O Instituto cBom

Jesús» receberá e expedirá guias de transfert'l1cÍa para qu�l.
quer série do CURSO SECUNDARID e

.

e lode Janeiro
a 28 de Fevereiro para o CURSO COMERCIAL

Curso de Admissão
Conforme os Regu lamentos federais do Ensino, a ma·

tTícula do CUl':;SO DE ADMISSÃO, far-se á independente
mente da apresentação de certificado de conclusão do curso

primário, exigindo-se apenas -que o candidato tenha 11 .anos
completos e habilitação suficiente para acompanhar o CItado
curso. Os c�ndidatos menores de 1 I anos, igualmente po
derão m3trÍcular-se desde que apresentem certificado de con-

. cJusão do curso primário.
Joinville, 18 de Novembro de 1939. A DIRETORIA.

JoinviUe, Rua Princesa Isabel ", Elcritono

WANDERER
A melhor
Bicicleta

carlos Hoepcke S.A. Ph:;;-;�i��;"N�����1
.
FiUaI: JoinviUe de ROBERTO M. HORST Ili que dispõe de maior sortímento na praça ii> ctíerece

!léUS.artigos per p r e ç o s van t II i \) sos. .

__ i I '

INDO A JOINVILLE
VISITEM A

ASA das SEDAS
,

_�� .
1._-- de IRMÃOS ZATTAR

Que encontrarão o melbor sortimento em artigos
da moda. Tambem encontrario uma grande seqio
de artigos para colonos por p r e ç o s mais baixos

RUA DO PRINCIPE )OINVILLE

•

..

o
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Municipio que se . recommenda pem operosidade de seu adminiswador
I Um relatorio conforme o Estado Novo I

•

Os relatarias de go< simples obrigação, mas rias dependencias e to' ceiros econormcos, rea- o prefeito Ferreira da
verno sempre foram mas' uma expressão do in das as demais reparti- lizados com segurança e Silva está plenamente in
sudos, inexpressivos, feio teresse commum, deve eões publicas federaes e real conhecimento das tegrado no prnorarna de
tos como eram antiga-/ espalhar-se eIp taes re- estadoaes (collect o r i a s,
mente mais para deleite latos por que constitue cartorios, delegacia espe
das traças e dos ratos, a vida das collectividades. cial, etc-), o museu Fritz I
nas prateleiras empoeira- Na rapida analyse que Mueller, como homena-
das dos archivos. estamos fazendo, esse do- gern ao colono sabio;
Como appareciarn, des- cumento real de força de o calçamento de diver

appareciarn. Com pouco vontade e de Intelligen- sas ruas; o edificio da

ninguém mais delies se �ia em prol de um ideal Intendencia do Rio do
lembrava. Nem mesmo de grandeza, - definiu- Testo ; as pontes sol, re

aquelles que os assigna- do a personalidade do o ribeirão Itoupava � o

vam e liam, em dias so- prefeito José Ferreira da rio do Testo, as obras,
lemnes, topicos apenas, Silva, define tambern Blu- do canal de 4:8am Re
sob applausos incondicio- menau de hoje. tiro»; a Feira Municipal,
naes.· Cem quarenta e duas para só citar estas, que

Hoje, porêrn, com a paginas de texto, irnpres- consultam perfeitamente
evolução dos costumes so em magnifico papel os interesses blumeneu
politicas e até dos mol- assetinado, esse informa- I enses e se impunham co

des burocraticos, os re- tive fiel e precioso de mo imperatives da pro
latarias convidam a lei uma gestão, comprehen- pria vida local.
tu ra e analyse: - são de toda a actividade de Como vimos nôs oc
leves, succintos ; dizem fado realizada - um cupando, 1:1 forma con

apenas o que é preciso anno de vida municipal cisa de se fazer compre
dizer; provam mais com _. illustrada por clichés, hender por todos, muni
algarismos que com :pa- expressa em quadros, o- cipes Oll não, tão pou
lavras, são, por assim di- bedecendo ao «sentido co usada pelos adminis- rzer, photographlas da simplificador> que resu- tradores passados, é a
acção dynarnica des di- me para melhor exprimir. seguida pelo prefeito Fer
rigentes. E' assim, entre As realizações que mar- reira da Silva. Em pou
outros, nestes dias de cam para Blurnenau e pa- (,0 menos de quatro de
Estado Novo, o apresen- ra o Estado a operosi- zenas de paginas. mos-
tado pelo prefeito de dade do prefeito Ferrei tra toda a situação de Prefeito José Ferreira da Silva
Blumenau, sr. José Fer- ra da Silva', podem ser ..

reira da Silva, e relativo apontadas como justa- u.m . �xer�lclo: a�pe�tos �
necessidades e possibili ! ordem e progresso que

significativos, ob)ec.Í1vos idades arnbientes Pode t constitue para o Estado
a 1938, ao sr. Interven- mente aquellas que es- claros, problemas fman. i se dizer, sem errar, queh administração sobre"
tor Federal, dr. Nereu

I
tavarn a requerer a atten-

Ramos ção de um espirita como I 'ma Instit
....

b
·

O municipio é urna, o seu, inteiramente vota- U J
. UIçaO anCll.rIa

cellula do organismo do' do á vida progressista -Ie renoma�o conce/·toEstado. Os actos; cujo da comarca que lhe foi UI UI
relato periodicamente é entregue. Entre todas que
feito e apresentado ») jui- completam a sua obra
zo supelÍor, são com· de até hoje, ahi temos
muns á vída de taes ar- o Palar:'.io da Justiça, mo
gãos administrativos. numental r;dificio, conlen·
O trabalho que cans·1 do, além do forum, a

tróe, tornando-se não uma I prefeiiu ra com suas va-
_-------------------------------------

Estado por,exeeJIencia em evidencia no com - recQão e lisura das ope
no tocante ao dest;�vol merciú e na Índu&tria tio rações que realiza. •

vjmento economieo e 80 visiono muoiclpio, desta- A. expansão verificada
progresso vertiginoso, S. caudo se entre dIes 88 e a repercussão desse
Catharina v.em se reve� figuras prestigioHH< de facto decorrente, veio
laudo em todos 088eeto· Alwin Sch.l'lider, Clll't He·

.

eiev&r o conceito que
res de actividsde e dei ring, WaJther Sehmírlt, õ::&fructú fi refe�jdo ban
xa surpreso quem Ilhe HermanG Mueller Hering, co, näo só entre os Sf;US
consulta os indices esta. Gustavo Tbúmseu, Artur accioDistas,como tambem
tisticos, verdadeiros fia· Fouquet, He:,eili0 Deeke nns praças ß5.cionües e

grantes photographicos e muitos outros, que não até extungeiras, com BB
do impulso extraordina nos oecorrem no mo· quaes mantem operações
rio das suas fontes de mento. desde longa data, para
productivo labor. Como era natural, o re I maior ambito de Hcçã6
Melhor que OB estabe- Domado efitabeleeimento em bsüetielo da. sua. e·

lecimentos bancarios, [ião bttncario foi extendendo a norme, crescente e eon-
existem thermom e t r ü 8 f' t 'i t Isua proveit'lsa acçãú aos

lan e Cl eu e a.
mais seguros e infalliveis E' opportunú publicar'
para medir os 'grãos eco· muuícipiüs visinhos, oode, mos abaixo exceJ'otos do
nomicos de cada região. por força das necessid3. ulHml' reli".torin uóresen
Tcmando.se por exem des, installou Uliaes. As· tlido em Assemblee. Ge.
pIo, o municipio de BIu· sim sendo, contribue, tarn fll I, rl�aJi8ad!:i a 25 de Fe
menau, auscultamos uma bem o Banco Agrícola ,. v�rf�iro do Ci11'I'tlnte ao:
instituição banoari9. ori- Commercial de Blume. no, onde os numerus sãu
ginaria do proprio coI nau, para o progresso d,. bem expre�g!vos, psra
lectivismo blumenauense, Hammonia, Jsraguã e confirmar 8 situaçã;> de
- o Banco Agricola e JoinviJIe, em cujas pra segurança. e n futuro
Commercial de Blume- ças goza de merecidas d\'lSStl importante orga·
nau - estabelecime'lto sympathia3, devido 8 cor- nisaçã.o bancaria.
que surgiu das imperia- DEPOSITOS Saldo em 31. 12.38 Saldo em 31. 12.37
sas necessidades domeio,
a prinCipio modesto e li- ci aviso previa 1.414:926$100 999:229$470
mit8do, para ir galgando

8 praso fixo 10.245.388$450 8.148:923$380
de fórma impressionante populares iimitadoB 3317:201$170 2.759:879$670
a posição de solido pres 14.977:201$170 11.908:032$520
tigio que hoje desfructa. O saldo de 31 dlj De. caução 8.359 titulos com·
Como se fosse uma ar· zembrQ de 1938 supera o merciues no valor de Rs.

ticulaçãomechanicamen, de 31 Ide Dezembro do 9.676:858$200. Omovimen
te ajustada, o Banco :A· anno anterior por Rs. to de cobranças confia
gricola e Commereial de 3.069:483$200. das aI) Banoo, attfnglu a
Blumenau, acompanhou Durante n exercicio Rs. 49.870:193$640, aon,
pa8so a passo o de.aen em. apreço, foram des tra 30.851:007$000.
volvimento da cidade em contadas, na Matliz e n88 O lucro liquido da con·
que fui fundado, e é pra· filiaes (Jonville, JarsguA ta cLucros e Perdas"
ticamente o rellexo de e Hammonia) 12.959 du- que montou em 1937 em
progre8so do 'importante plicatas e letras de cam- 193:425$400, elevou se no

parque industrial que a1- bio, no valor de Rs. exercido de 1938 ? Rs.
li. aos poucos 8b fez gi· 30.4,71:815$280, c on t r a 34:9:307'460, e, esse re.
gante, para maior gloria 7.019 titulos commerciaes sultado notave), permit
do pros.pero município jã no valor de Rs. . . . . . tiu a distribUição de um

conheCido. fóra das n08·. 16.125:652$900, no anno dividendo de 12 %.
15as fronteiras, como uma anteriot: em referencia. Finalmente, forom BUg.
das columnss mestrfl8 do Além ,das duplicatas e mentedoõ eonsideravel
Estadc,. letras acima foram des mente, os fundos: «de
A instituição bancaria oontadas 92 notas pro - Reserva", «para augmen

focalisada, venceu rapi-· JnÍs80rias num total de to de C p·ta). e «para
da e decisivamp.ote, apoi-,I Rs. 757:230$000, e rece· Prejujzos :ventuaes-.
ada p?los nomes mais bid08 para cobrança em .-. a::

I FermentoMedeiros

Rodolpho Kander

o (JIIU/I&ÚJ e a abtv.l
tliJ negocio.

Distribuidor de 1CARLOS RENAUX S, A. lMJ••II �

I
fiação e Tecelagem

BRUSQUE SANTA CATH A.RINA

Fazendas e Armarinho
por atacado

End. telegr. : ,KANDER· - Caixa postal, 14

IBLUMENAU SANTA CATHARINA

BancoAgrícola eColD..

Dlercial deBluDlenau

'I' MaUú:BLU�AU

l'iliaes em lOINVILLE, lARAGUA'
:. e HAMONIA
Capital autorlsado 2.000:000$000
Capital realisado e reservas 1.870:392$020
Total dos depositos ca. 18.000:000$000

Faz todas as operaçiJes bancaria
no PaizI

I como descontos e caução de tUulos de expor·
,tação e outras operações de credito, passes

I'
para a8 principaes praças do paiz, mediante

taxas modicas.
.

'

Abona em wtas correntes os· seuuintes juros:

·1
A dispssição, sem aviso, com retiradas li-

vres para. quaesquer importancias 2 %

Com avis'_' pn vio (retiradas com avisos
conforme a importancia a retirar) 4 %

Dep'lsitos Populares UmHa:!os (lité 10 con·

tos) depositos iniciaes a pHrtir de 20,
subsequente a partir de 5$000 4: 1/2 %

Prazo fixo de 3 mt:!zes e depois 2 mezes

de aviso para retiradas 5 %
I Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de

aviso para retiradas 6 %

o novo sabonete PE
JAS é especialmente re

commendado ás pessoas
de pelle �el1sivel, que.
não supportam o uso de
sabonetes communs.

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

. da8 131/2 ás 141/2 horas.
Sabbados: das 9 1/2 ás 11 1/2 horas.

Caixa Postal D. 65 End. telegr. «Caixa.

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

PASTELARIAS

modo dignificante do In rando. assim, em .' •

terventor Nereu Ramos 251 :200$000 a estimativa
Documento precioso prevista para 1934! Ver..

para os que se inferes- dadeiro milagre de ener

sam pela moderna vida gia creadora, de trabalho
catharinense, em uma das. fecundo, de devotado a

suas cellulas mais vivas, mor :í terra, sempre boa
resume uma phase de- e rica.
císiva da historia de Blu-
rnenau, - pelos object�· Eis, nesta rápida ob

V?S que enumera, reali -

servação, o relatorio do
zados. como pelos P!O- prefeito José Ferreira da

I
blemas _de. producções Silva, sobre a sua ges·
,q�e expoe a analyse dos tão de 1938. Dizer mais
vmdou!os..: seria contrariar-lhe o es-
AqUI sao estradas e pirito de marcante ponpontes abertas ao traíe- deração - que resume

g5>, favorecendo a e�l?a�Y para melhor exprimir -

I sao?e :an�s fe�l�l�sl" descrevendo sem adieeti
mas, ali sao edlf�cl�S vos perfeitamente dispen
q�e se e�guem, mais a- saveis. Se já alguma coudiante

.

sao es�olas pre- sa foi feita, resta ainda
parat'?;,as da Juv_entu�e muito por fazer. O sen-

I estudI0sa,. expressoe.s VI-
so pratico, a Intelligentaes da

_ mtenectuah�ade cia do administrador, es
I do Brasil de amanha.

. tão nesse relatório. Com-
_

«Em 193�,. � superíi- prehendeu como só tal
cre do murncrpro era de

vez o soube comprehen _

10.160 km2, e. a sua r.en· der Paulo Zimmermann,da .orça�entarla pr�vIsta que a sua missão con

d,e 1.175.000S.lt FOI, po- funde-sé com a historia
r�I?, nesse anno que se ve- de Blumenau- E só porrificou � pa�cellamento de assim comprehender po
s�u ternt�r1o_em 6 outras derá elle chegar aos seus

clr:umscnpçoe� autono-
objectivos, desenvolveu

mas. Apezar dISSO, �omo do a sua obra sem alte
talvez quere.n�o afflrm�r rar-lhe o sentido cons
a s�a prodigiosa s: tructivo, para maior gran.realizadora, em 19 8 a- deza da terra cujos de3-
presenta-se Blu m e n.a u tinos estão em suá!
com uma renda prevista
de 1.426:2009000, supe-

mios.

Produdo de alta qualidade para DOCES:
BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

I'erlllento Medeiros

TinIas; Esmaltes, Vernizes,
Pinceis.

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

pa!a serviços de madeira em geral.
Econumise tempo e dinheiro comprando na

Casa de Tintas
C. Zinderstein & Cio.

Rua 15 de Novembro 983 - B L UM E NAU
Santa Catharina

Clinica Especialisada do

Dr. Alfredo CinieUo
Medico E"pecialista com pratica no& Hospitaes do Paiz e daEuropa

DOENÇAS DE CREANÇAS e REOIMEN ALIMENTAR - MO·
LESTIAS DA PELLE e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA.
CURA RACIONAL DAS ULCERAS OASTRO . Duodenaes sem

operação. - REOULARIZAÇÃOSCIENTlfICA. DANATALIDAOE
(Methodo moderno para evitar a gravidez sem empregar meios

artificiaes e prejudiciaes ao organismo.)
Tratamento espeCialisado dlt.s Doenças Internas, Infecciosas, Tro·
picaes e Nervosas, principalmente, Epilepsia, Hysteria, Debilidade
Sexual, EspHsmos, Gagueira e de certas modalidades de ParaIysiall

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

FeranentoMedeiros
Producto de alta qualidade para DOCES,

mOLOSt TORTAS e quaesquer
PASTELARIAS
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acaba de receber

o Ihaior eIDais variad. IOrtilllent. eau artilol para as festas de na,ta)

•

/ aloeelat_
em tabletes, ein figut';JS, em

caixas de fantasiá,
"nboliS fiaoa (prali

aes) Massaple
em diversas figuras,

RAHA, .doce de Oergelin

Nozes, Avell.,
.Ameadoas,
CUtaabas,

Noz e I ameftca�
Dal'

PEDIDOS

peto
FONE sa

Pecegös
Figos
Al!acaxi
Carambola

Peras
Abmäo
Oeiabas
LafaAj:a

Co_pie•• serdmeDao
em conservas

J Maçãs

..

,•
Tutti·fmtti
Ameíxas
Coco

FRUTAS
cristalisadas

••

éioiahada OELEAS de
Marmelada Caju.
Banaßadli Marmelo
Peeegad. PecéaO.
t! outras AbaOlxi
mais aoiaha .

Pi ., ••fils «Ir. 'ttllerstt

VINHOS
".doa.a. e cz..

'

traaptros,
.....eos c tiatDs

I'ftltas seca-:
.au, MaIJ,: pu•••
Re." ·Ameixas.
.....

...... e 1'1801'
em pacotes

a

.
DO,.iHCI LI'O

SaNI"'•• DaCl,Onaes
e eJdraacelras ENTREGA

Aspargô:s
Azeitonas
Petit�p.ois
Palmitos

Couvê flor
ehuerut
Pepinos
Feijão

Azeites JiI'3'
, danats e ex

trlllJgeiro_!
Camarão

FAZENDAS NACIONAES

Camas
Patente

Cssemiras, Brins, Riscados
Voiles, Pannos p. meza

Colchas. Cobertores
ROU!,3S feitas p creanças
Calças feitas p. homens
Roupas para banho
Camisas Oaunam e I ED (I le,iliMl si COII a faixa azul)

Chapeos Cury
Chapeos para senhoras !
Meias p. seahoras e senhores
SEDAS, variado sortimento
Oravata&:. variado sortirnentd
Linhas p. bordar e sergir
Algodões,Morinsj Armarinho

Visitom a nossa Exposi�ãO!
c:r!�::�!�asa �arlos 'Mey
Ainda em nosso ultimo liPl ARAnursero, tivemos oppcrtu- ..t"Inidade de fazer ligeira re

ferencia ás pessoas que,
zelosas dos assurnptos'inhe
rentes ao nosso Município,
não medem sacrificios no

sentido de contribuir. em

maior ou menor parcella,
pára o seu desenvolvimento.
Esse tambem o caso do

estimado snr . José Albus,
proprietário do Bar Catha
rinense e, agora, Mo Café
'e Confeitaria Catharinense,
novo e bem montado es

tabelecimento que, surgin
do de velha e imperiosa
necessidade, veio porisso
mesmo sanar uma lacuna
injustificavel n'uma cidade
p: ogressista como é Jara
guá.
Não podemos, pois, dei·

xar que passe sem devido
registro, a attitude do snr.

jo�é'Albus, principalmente
quando se sabe que reali

, zações dessa natureza exi·
gern temeridade por parte
de quem dellas cogita.

Dizemos assim porqne
lembramos·nos de outros
estabelecimentos congene
res, aqui abertos anterior·
mente, e que não sabemos
se por incuria oil 'nhabi
lidade dos respectivos pro
prietarios ou ainda por
lamentavel descaso do pu
blico jaraguaense. tiveram I.duração ephemer3.
'Queremos, comtudo, crer

que desta vez acontecerá
de modo diverso. Porque
é justo, indispensavel até.
que voltemos nossa aUen

ção para iniciativas como

essa des tinadas ao bem es

tar collectivO.
Ao deixarmös, aqui, es·

tas comiderações, o faze
mos certos de que com·

nosco opinarão todos a

quelles t1ue realmente se

interessam pelos problemas
que dizem respeito á nos

sa cidade.

o NATAL
GRANDIOSO

Sortimento de
BRINQUEDOS

EX TRANGBIRAS,

Fazendas
MARCA

«O L H' O»

601a5, Botões, l'i\1ellas
Capuehões, Casacos
Lã! Toalhas, Lenços
Artigos para encltovais
Blusas de seda
Combinações e jogos Jersey
Camisas de Jersey

lais um GRANDE CONCURSO inteiramente gratis!
,

Exija coupon numerado na ocasião de suas compras

. Credito Mutuo
Predial Artur Mueller, Escrivão e Ofi·

Realizou, dia 4 de De eiaI do Registro Civil do 1. dis-
trito da Comarca de Jaragua,

zembro, mais um grande Estado de Santa Catarina, Brasil.
sorteio de seu plano ne Faz saber que compareceram
mercadorias, o famoso em cartorio exibindo os doeu-

I b d
.

C di mentes exigidos pela lei afim
C u e e sorteios « re do de se habilitarem para casar-se:
Mutuo Predial>, sendo
contemplada com o 1. pre EDITAL N. 1002
mio no valor de 6:000$000 H::t���ur�. Carlos Kaerch er e

a caderneta n . 1.'075 per Ele, solteiro, tipografo, natu- domiciliado e residente na cída- Ela, solteira, domesticá, com
eente a Christovão Nunes raI de Candelária, 3' distrito da de de Joinville, filho legitimo de vinte e séte anos de idade, bra
Pires em Ftoríanopolis. Comarca de Rio Pardo, Estado Hermann Paul Keller, natural da sil-ira, natural deste distrito, do
==__---.---.......=

de. Rio Grandt do Sul, nascido Allemanha e de Wilhelmine Ma· míciliada e resideute no distrito
no dia 25 de junho :Ie 1915, do- ria Kunze Keller, domestica, na· de Bananal a .estrada Schroeder,Eu, tu, elle, nós, vós, micilíado e residente em Santo tural da Allemanha, ignorado a e sendo filha legitima de Reinhol-

e muitos outros artigos-presentes a preços ao elles! TODOS USAM André, Estado de São Paulo, fi- residencia. do Starke, lavrador, natural de
lho legitimo de Christiano Va- Ela, solteira, de profissão do. Blumenau, domiciliado e residen-alcance de todos SABONE.TE PEJAS! Ientirn Kaercher, cornerciario, na- mestica, natural de Joinvilte,do- te no distrito de Bananal a es-
tural do Rio Grande do Sul, e miciliada e residente neste dis- irada Schroeder e de Almlo a

�����������=-��-='-��=-=-���������������=deC�cl�EmmaAmaliaS�u- W� M �pr �reu �m� H��deyS���bk�Lbert Kaercher, domestica, natu- id dl 22 d bríl d 8ral da Allernanha, domiciliados
nasci a no Ia e a ri e

I
Jaraguá, 2 -11-39.

1913, filha legitima de Artur
é residentes no Estado do Rio Carstens comerciário natural E para que chegue ao conhe-
Grande do Sul, no distrito de deste Estado e de Angelina Pia. cimento �e todos Jlas�ei o .

pre
Candelária.

zera Carstens domestica natu- ! sente edital que sera publicado
Ela, solteira, domestica, natu- rat de Blume�au, domiciÍiados e I pela j,!,pr�nsa e em cartorio :mral deste distrito, Estado de S. residentes neste distrito no lugar I

de �era afixado durante �5 dla�.Catharina, nascida no dia 12 de Nereu Ramos. SI alguem souber d.e Impedi-
julho de 1917, domiciliada e re-

[araguá 24-11-39. I mentos acuse-os para fins legaes,
siden+e neste distrito a estrada' Artur Mueller
Tres Rios, filha legitima deCar· EDITAL N. 1004 Escrivão' Distrital e Oficial do
los Hort, lavrador, natural de Registro Civil.
Brusque e de Clara Bergoldt Bruno BeiHuss e Irma Starke.
Hort, lavradora, natural de Blu· Ele, solteiro, lavrador. com

menau, domiciliados e residentes vinte e cinco anos de idade, bra
neste distrito a estrada Tres Rios. sileiro natural deste distrito, do·

jaraguá. 16-11-39. miciliado e residente no lugar Ri· MEDICO ESPECIALISTA
berão da Victoria, sendo filho

EDITAL N. 1003 legitimo de Germau Beilfuss, Olhos, Ouvidos,
Paul HelmuJh Keller e Nany falecido e de Ernestina Block Nariz e Garganta.

Carstem. Beiolfuss, lavradora, natural de

Ele, solteiro, engenheiro, na· Blumenau, domiciliada e residen-I' Rua Principe. Fone 334,
tural da Allemanha, nascido no te neste dis�rito no lugar Ribei- jOINVILLE
dia 13 de dezembro de 1910, rão da Victoria. '� .._.

WALTER PROCHNOW
Rua Marechal Deodoro (proxima a igreja catholica)

Apresenta as ultimas creações da moda!

Nova collecção de modelos para o

verão proveDientes das gran..

des metropoles do paiz

Chapéos para senhoras
e creanças

ELEGANQA. ..

Preços verdadeiramente convidativ�s

FINO GOSTO

Rßforma�se chapéos para homens

/

RegisfroCivil . Forro paulista,
Taboas para assoalho,
seccas e de La qualidade, por preço razoavel

encontram-se na

CASA·RAU

de diversa� qualidades
estão em exposição Da
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CORREIO DO POVO 9-12-.1939
_,...,... W1i&d&

. DO����, �:!'���:aql'. \ NOZ �S A

representa�te em Joinville A fabrica Sudan lançan I preços vantaJ·OSOSda conhecida fabrica de oi- do «Neusa> marcou um \

1(0)
I

garras Sudan, receb?mos tento na índustria nacio I Rio..G�andenses .il.
.

.

um pscor-
. .cl cigarros nal de fumo e seus prepa- �cNeu!'f.:", deliciosa mistura rados. eNeusa> tem um sa- -

udem!l.lmO'n:UgeO;I'arenCOtme· : ����r���i��TI?oin;}:�21Z • e em p r e S tacÕ e s
u ü I de <Neusa», que teve a

li
bondade de nõs rnsndar. I Vende'

--

G sr. Waldemar Rau II _I-'-�_: REINALDO RAU Vend e os se..
é um ncgoci.'nl:e moço, I B ri nd e a prqos modicos

talvez o mars moço . I
•

t t
.

do município' . ,Recf·bem(.)s .do sere- gUIIl es errenos e casas:
Começou ha muito ditado este beleClme�to de B. GRUBBA

pouco ternpo. Deu-lhe Bananal e. Phar�·13cl;J. LY· .
Um terreno situado na rua Barão do Rio Branco, nesta cidade, com

amparo o seu tio snr. ra«, de propriedade 00 diversas casas de habitação, fazendo frente a mesma rua com 250 mettos

Reínoldo Rau, pass�ndo- snr. phal'm�ceuHco �oão e extremando .nos fundos com diversas propriedades; tem 'urna ärea de

� lhe por compra, em cön- Lyra, l!ma linda folhinha ------�----------- 15.000 mettos quadrados.
.

.r

para 1940, que muito i!lmmiQV MD Um terreno com casa na mesma wa,' tendo uma frente de 220 rne-

i agradecemos. Escritorio de advocacia tros, 100 m de lado, os fundos extremando com diversas propriedades,

I tendo uma área total de 12500 m2.
'"

_ PEJAS- é o sabonete Dr. Marinho Lobo
para todos! PEJAS jâ

Na mesma rua, rnais um terreno com casa, fazendo frente á mesma

gosa.. da preíerencia de Diariamente atende-se neste escritorio pata
rua com 20, m, ncs lados 25 rn e send es fundos de. 20 rn.

tO'dDS'!' Por isso: PI;JAS .serviços judiciários e administratives I Um terreno na rua Abdon' Balista, com 120 m de frente, 60 m de
- e nada mais l

.
.

Faía.se portuçuez. alemão e italiano fundo, com duas casa� estilo bang::dó' .

1 ��c�;>�"i�Tar: � f�Z� m� i (Das 7 ás 17 horas) Om terreno na rua Domingos R da Nova (pröximidades da Igreja
i i,��,"'�" ",.f:'& � � Iii) l1*<Lâ\\J (" Católica), sendo a frente de 395 m, r-s lados' de 100 m e os fundos de

,: . 'P'lí) ���p� �1;f:\Blrr.llr� Jaraguá .. Rua Mre�hal Deodoro, 348 rn ; contendo uma area de 37.100 m2
.

'li> ," 'WI_U II .�M .. liliv Edifício Emerich Ruysam

I S'�lId�<Ih:m;ül<.'I!IUll-�8a!b!r;i I:llJl EfH AU_illre" AS Ud iM Um terreno com casa de material na ma Abdon Batista, com 16 m

I Czaaa Disposto P.ml TlldQ de frente, 60 m de lado e 16 IT! de fundos

I �,��ol'�, :':�M:.�()(:�;, ��;:���::'d:!i;;ii;:' nnormo.Ol"jnl\l'IllnQOI'QQOOQO(\:;OOOQO�00(100;·H'lQOrír.!o Um terreno com casa de materi, I, Iaz-ndo frente a rua Abdon Batis-
t S�,� a h)lis não cone ltvrereentc, oa "\IM)lU lJK� li! Y \J)( \J y .,\,1 }l

t t ' I d B R' B
I ��,i,�'"."n!�. n:�.e�ãoin��:�:d�: :st�,;��;'�: G

P A D A R I A "N' O VA"
O a e ex rernanco num e .,0 com a rua arão do 10 ranco.

I t:"':)1'",,cm a príeãc de ventre. vúc� Q .'
.

.

a Um terreno no centro da cidade, na ma Epítacío Pessoa, com 21 m
I eento-ae abatido e como que euveuena-

QI do. Tudo é amargo e a vida á UUI Q de fre te t d f d io Itaoocú1,.,,, .. t vr!o.' .
.

O
de ALfREDO KLUp

O·
.: nte, (cem o nos un es com (1 no apocu.

I 111;lU simules evacuação não tocará R M D d d f J' A R A O U A'
a cuu sa. Nada ha como M Iemosee lia .irechal eo oro a onseca. - Um terreno na rua Brurstlein, com frente de 70 m, tocando num
PiIlul"" CARTERS para o Figado. n O

.
., I paru urna acção certa. Fazem rorrcr \Í Grande sorthnento de hdo corn a Ponta Jav'''gua' e nos func.J.o'" com o rI'o Itapocu'

dições vant2]OSa� a hllal !!vrernenL� ••se litro de bilis, _e voe! O l1 c, .... '" I ,'J •

, sente-:jc dIsposto para tudo. Nao CflU- D' B- �,t11lt.-4.". f" \l
U t

que mantinha fm Ri:tor' sam �mno; .ão .uav"," e co!,�udo MO (\ oces e ISI{:"U1JIi.'U'S IDOS O m' erreno com cpsa de m:;terinl, fazendo frente á rua Epitacio Pes-
maraYllh0&8.1 para fazer a 1uhs oorrM' \l

cida livremente. Peça u. PiHula. GAR- O todos os dias O. soa com E 8 m, extremando num lado com é! mil D Pt�diO II com 115
• TERS para o Figado. Não ..coei'"

Moço e intelligente, i.... tat;Õ<Is. �3�� O Acceita.se encomm��"das de qu�lquer quali, O metros; area total 11965 m2.

cnm pratica que adquiri- �
dllde e quantidade tai'nbem para o interior. O Um terreno na rua D. PedI' II (' . rl·

.

�r t' b I' t d
OOQI"iOO OXQl'Il'H'II'(QQQOOOOriQOOOOO 0710000:'

.0 , �om ...Ut:l.S Ci.l"El.S IpO anga o, en o

'!l �omo gerente da fi- A publicidade bem com. a 00 !J o \.j \I \..n'� J \l o o a frente 30 m e os lados 50 m.

hai, começou lego Or'S- i
preenduia é força admi, . Um terreno com casa de madeira nas proximidades da estação da

env�lvendo os seus ne ravel com a qual deve CASA SONIS Estrada de ferro.
goclos a ponto de. ser t

'
.

h
.

11 I' l'd' d
con ar ,vosso �omerClo ou Armarinhos e roupas para �riail"'as Um terreno nd estrada Francisco àe P,mla pfrto d linha

ale, naque J c ca I a e
vossa mdustria. ..

'.
3' a

a principJI firmfl Ab" '.,J d'
ESPECIALIDADES em m)h!lE� e h(l�� dI": lã, seda da Estrada de ferro. Frente 305 pl ; f...ndc�: 272 rn; area total :')6250 m2.

E· t b --t '

e . p� llClua e e parlf algiAào. crú e mel'('0:rl:58dü, plln; qu�»lquer trabs.· E' e t t 't
' '. ,

It 't
m ::,eu eS.3 e eClm � uma Izrma o que o alt: Ibo manual ou g m?('hln:�_ '

s ,e e:reno mm <? propr!o parz op�râ.flos e agncu Orf..-'S, por ser mUi o

to, conf�rme annunclO mento e para o corpo. Variadíssimo sortimento em C(;l'ßS 6 qUtilidadfs. piamo {: sItuado proxlmo á clc12de. Vende-se tambem em pfquenas extensões.

que publIcamos em ou- AVENIDA GETULIO VARGAS Um terreno situado na estrrlda HapocL1zinho com um:! área t.otal de
tro local desta edição............... (em frente a f'rl1çH 7 de SHNnbrc. ,JiHI!guá) 60.000 m2. Terreno p!'Oprio para plantações de arroz, aipio1 e Címfi.

�;���r':kgr��den:er�' Papa0 Nonl aBiftUZ_lh__êtm
--- ------- . --

.;----�
..... -. ---_ .-

co� �:� t�:��n�en�5�ggg ��Ja�,g��'it:O te:i���Ja�!�S����S o d�i�:t��
Compra e vende to- () (} I'eranento Medeiros quaIsquer plantações, por ser na sua maior p:nte coberto por mata v!rgem.

dos os productos .

colo. Um terreno sito no IUg'Jr Putanga, distrito de Bananal, municipio
Itiaes e tem em deposi· da afamada marca: Produdo de alta qualidade para DOCES, de Joinville, com 250 mil metros quadrados. .

to material para qual, LACTA BOLOS, T0RTAS e quaesquer
.

Um terreno no lugar Rio Branco (Rio Ponta Comprida), com 189

quer especie de constru' PASTELARIAS II mIl metro52·

ção. Pralinés
eontinuando como vae I

Um terreno com casa de material

Situ.adO na cida.de de Joinville
Chocolates finos frente á rua Campos Novos e fundos com o quartel do 13 B. C.

I

f) sr. Waldemar Rau vi· .I0Il

rá a ser em fublfo não I BOTEL BECKER II Um terreno cem casa, no lugar Nereu �amos.; area total 25 mil me-
Presentes para osmaridos: t d dfiistante uma das princi·

I
RUA CEl.. EMILIO JOURDAN -:- JARJ,GUÁ DO SUL

I
ros qua ra os.

paes firmas cornmerciaes, ISCaqu.e�oa: tintel'"o Está !ituado no lpclhor ponto. da cidade. Quasi vis,a·vis á Um terreno na cidade de Blumenau frente rua São Paulo com 62
.a ' ,. • Estaçao ferrea. Dispõe de optJmas accomodações e offerece t d f

'

'

aO mumclplO. pOlS. para Charutos o maximo confortQ aos SI'S. hospedes, Banhos q
..

uentes e frios. �,ex reman o nos _undos, co�), a lm�a da �strada de ferro Santa Gata-
tanto não lhe faltam ha- Cachimbos HYGIENE,. _ CONfORTO _ PRt:STEZA rma ; este terreno nao �sta SUjeito ás mundnçoes.
bilidade e experiencia. Canivetes Linha de Omnillus á �ortll. Preços rnzoavei� I. Um terreno em Curitiba, Estado do Paraná, sito no lugar Ahú, cmD

Estampamos. com sa· Navalhas. Appare- Proprtetano: Carlos Albus. 112 m de frente e 43,63 m de furldo.
tisfação, o cliché de jO" lhos p.barbear,etc.
vem negociante e felici' na CASA

tamos Retorcida. onde J II B DOU 8 R I W a
se está fazendo �erItir a . Avenida Getulio Vargas
sua actividade.
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RETORCIDA Sto. Catherine
------�====��!======�-----

FABRICA DE BANHA E SALSICHARIA ,_'" COMPRA._'lill.&VR E EXPOR",
TADOR DE PRODUCTOS COLONIAES

Agente da The Texas Conipany (South AlDerica)· Ltd.
Productos de

PETROLEO TEXACO

Variados

Generas Alimentícios
Bebidas

Fazendas
Armarinhos

e completos

Louças e Vidros
Ferragens
Drogas

Medicamentos

es t o que s d e: '

Material de CODstrucção
Material Escolar

Perfumarias
Brinquedos

Brins
Riscados

. Xadrezes
Zephires
Chitas
Algodões
Morins

Alvejados
Cretones

Colchas
Cobertores

Carnizetas
Camisas

Gravatas

Cintas
Suspensórios

Ligas
Meias
Unhas

Botões
. Lenços

S O r tim e ri t o v a r i a d o de:
.

Chapéos de lã para creanças e rapazes,
CHAPEO'S de .Feltro .. ultra modernos III

para' homens, da afamada marca "Meisa"

(o chapéo de confiança)
Ultimos typos e padrões!

Grande sortimento de:

•

Guarda.-chuvas e Sombrinhas, pretas e eiD cores, 4e todos es preços e muitos outros artigos
a preços vantajosos. ,. Aproveitem, pois, fazendo suas' compras de Natal na

CASA WALDEMAR RAU
a que constantemente recebe novidades Abatimentos em todos os ardios

Preços verdadeiramente baixos �

.'\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na esphera dos ho- flectir em nossa econo-

e com razão mens que vêm contribu- mia e, ainda mais, quan-

I
Porto Alegre. - Illmo. sr: E- indo para o engrandeci- do se sabe que taes pro-

dua�do C. Sequeira - Pelotas. bArnig» e Snr. mente econornico do nos- duetos, á par de ela. o-
I Ha muitos annos que em mí- SO Municipio, salienta se rados com matérias pri-
I nha casa nune.. deixa de estar a
mão o excellente PEITORAL de modo. invulgar, o sr. mas exclusivas do Mu-
DE ANO:ÇO PELOTENSE que lzmesto Czerniewicz, ca - nicipio são, em sua to
me tem prestado relevantes ser-

viços, pois não só eu como mi- valheiro e indústrial dOSj talidade, exportados para
nha mulher e filhos temos usa- rnais acatados no meio o Distrícto Federal, mer
do frequentemente com o me-

lhor resultado possivel em casos jaraguaense. I cado cons u m i d O r dos
de bronchítes, tosses rebeldes e Cuidaremos, aqui, es- rnais exigentes no ramo.

';
resfriados,

� Lendo frequentemente os ato pe€Íalrr�ente do industrial, I Queremos, entretanto',
ítestado.s publicados nos jornaes, em Cup citasse occupa deixar expressa nesta no-

, precouísando
as verdadeirasrna- fravilhas .reHlizadas.por t�o popu-

O snr. Ernesto Czerníe- ta a magni ica impressão
'lar medicamento, Julguei derneu wicz lugar de inconfun por nós colhida na de
dever dar-lhe tsmbem um attes-

f tado, que é ao mesmo ternpo divel destaque e onde, morada visita que Iize-
u_rl1 agrudeci?1ento p�los magni- por certe, rnais exnressi- mos ás installações fabris
ficos resultados colhidos com o

I
.

d E r-
.PEITORAL DE ANGICO PE- vamente vem se fazendo o sr. rnesto t.zerrne-

LOTENSE., o qual não cesso, sentir sua dynarnica 8r-1 wicz. onde rios foi dado
de recornrnendar a tcdas as pes-I •

- I bs: .. r'
• f'

.

soas d.e minhas relações. ' tusção. O sc:Vär O unCClOna-

S0!I com. perfei�a estima de I Até ha poucos annos i mente do moderno ma-
Vrncê. PatnclOObngado =Erite . I' I'

-'

L1.td��ig. - (da casa Chaves & I atr.az
a industria de ma- C�In<"r10 -- todo elle na-

Almeld�). deiras compensadas se I cional .-- e as interes
Confirmo este attestado, Dr,E. -

d
. I .

L. Fen.eira de Araujo (firmare-I n20 e�a esconhecida en- I santes e múltiplas pha-
con�eclda).. tre nos, pelo menos es- I Sf�S de elaboração por
LIcença N' 511 de 26 de Mar- " -

• -

ço de 1906. capava as cogitações aos que passa a matena pn-
nossos innumeros indus- ma, antes de chegar ao

Deposito: Laboratorio Pei- triaes. Coube ao sr. Er- seu acabamento final.
teral de Angico Pelotense nesto Czerniewicz a hon- felicitamos, assim, o

Pelotas - Rio Grande ra dessa iniciativa, quem sr. Czerniewicz pelo seu

V d
do Sul. I do, em meados de 1935; esforço em dotar o Mu �

en e-se em toda parte, ,.. i I'
- -

d
.

daoqumnoo um comp e metpro e uma as suas

ODdu�ação t? l1_lachinéi, j:) VIl tal m,ais florescentes indus

pa.�m·�D f'
firn, installou em [araguä trias, cooperando, desta

1""iI=====================
-

'llj;jj. U.l en. e! (1 primeira íabrica de com- arte. na formação do
.. � O'

I
<

P tJ P Salao di! Ursula 6rueckhelmer pensados. hoje de uso nosso já evidente e fu-

I InaSIO ar fi e fi o n aranaenSB á ru» José Boniíaeío (prédio generalisadiss irno no"fa- turoso parque indústrial.
vv�. Breiihaupt) é on�e ás e_x: brico de moveis finos -._.......

.

«ob inspeção ft'deral permanente) ma� senhor.. s e senhoatas seraoD - - I .

Situado no ponto mais central da cidade - Preferido pelas D' t
. O L i A'b I C Id'

attendidas com 3 m.aior promp I
csnecessano dm:r se, SABONETF. PEJAS

pessoas de fino p"lad
Ire or . p<. 1.1 Z nl . a a eran tidão Serviço garan1ido

.

A
•

It
-

dii ar RUA COM. ARAUJO N. 176. _ FÔNE 1.1.9-2 Tra'b"'lho que �'a:o '. quaS!, Ga maneira a a· ven e·se em todas as
:c:::I

.. queima e
t'

-

-f" 'b
Secca-o de Bon'banl'ere

Estã.o t;_m pleno funcionamento as aulas de nã.o prejudica o c�bello, resti- men � Slgnl ;IC,itlVtl como loas casas. Pr.:ça sempre
admlss80 a Ia. série do curso Fundamental tumdo-o_o seu blliho natural. essa Industna se f'-'z te" PEJAS I

•
•

.,
Ondulaçao permanente

'-.

Permanente stock de Nos mezes. de Dezembro e JaneIro as (g!l�antid.a por um anno) 20$0'10
aulas deste curso são GRATUITAS. E Mela caoeça 15$000

R�..t'!",nt, in;��:����: 00°,"'"' P'� FaCuldade.(E��OI�':=:lO ParaDáI-:ACOS E ANEMICOS'

.

C���
celtos de hIgIene - Serviço rapldo e esmerado FISCalizada pelo Governo fedtr:ll Tom_em:

(A N N E X O A O B A R C AT H A R I N E N S E)

'1
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Auxi. VINHO CRI:OSOTADO

� .
. � liar de comé1·cio. Internato e Externato. Do Ph. Ch. Jooo do Silvo Silvei,.

, CU R ITIBA _ Paraná Emprcscdo coa C>CIto .... :

Dr.Waldemiro Mazure�beB

Clínica Oeral _. !'1!t�sId� �C"horaS - partos·1i-C--:1a'· I ç dos I�Consultoria e Residenc;ia:
«Hotel Wensersky:o - Rua Abdon Baptista

Alende c�:::::�:��r�:o��:Ed:T�: ,ia nOil•. 1 «GO SCh »

CORREIO. DO POVO

MACHINAS PARA �OZEß
" "

CARLOS HOEPCKE S. A.
. ',', -,

\

� :".,', ,

. I', :.
- �"', .: .... ' "1 .;.., J

'Café Setecto

Pa/aceJfotel
Fabrica de Calçados Gosch Irmãos

LOJ A: AVEN. GETULIO VARGAS

Pomada Minancora
E' a romada ideal I

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNOA EXISTIU
IGUAL! II

A Farmácia Cruz,
de A,.varé, (S. Paulo),
curou com a cMI
NANCORA- úlce
ras que nem o 914
conseguiu curar.

Da. Carolina Palhares. de Joinville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes! I !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude
€ clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA
DA MrNANCORA,. nunca existiu a não ser em

suas latInhas originais com Q emblema simbólico
acima. Recusem imitaçõts! Exijam a verdadeira

.

MINANCORA em sua latinha original I
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios cMINANCORA:t
de JOINVILLE,

.

de MARTINS JARUQA
'Rua Barão do Rio Branco N. 62

Todos os quartos e appartamentos cof!1 agua.'
corrente, qun�te e fria.

Elevsdor,fdgorifico, - Casinha. de Ia. ordem:
Salas de ;,ffiostras para OB sors. viajantes.

Al.l'tomovd na 'Estação ICURITVBA _:_ PARANÁ - BRASIL

����������o���������
I

IC c e as
MARCAS

'Gritzner' e 'Jaraptá'
Preços antigos sem augmento
Papmeato em prestaçies

ttptima O p p o ri uni d a d e para o N a t a I

CASA RAU

� 12 1939

o Moinho Joinville
communica á sua distincta freguezia que adoptou a farinha marca

"Predilecta" I
producto especial,

. com? typo unico que está fabricando em

J.cumprimento ás disposições do governo íederal,

= -_.�-

Um enthusiasfa Ernesto Czernie",icz

Tosses

Resfriados

I
ultima palavra 681

Elegancia !

Bronchites

Escrophulose

P;::;If� senhoras e

cawdheiros - innumeros e bellos tvpos

I C -A:L çAOO S para crianças
I CIntos, Bolsas, Maias, Çhinello5

.

I ARTIGOS DE COURO em geral
I á preços. van�ajosos�. �� na

i Casa FrederICO VlerheHer
,

Rua Abdon Bápthta

Convalecenças

I
BERNARDO

�

MEYER & CIA.
;

Endereço telegraphico: «Meyerber:ll
Caixa ,postal, 310

c:x

Rua J o S é L o u r e i r o, 541 .. 5 53

Curityba

FILIAL JARAGUA'l

. Esta40 de Santa C3tbarina

Fabrica de Lacticinios, Caseina e

Cola Fria pára .madeira

•

)l

'1'-1

(

t
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GOSCHI_M1l0S

Fobrica: Ruo Brustlein
FOAE!- 14

Lolo : Avenida Getulio VOf"Qos '

rone 23
/

-

A G'RAN DE PR'ATIC,A, de f'abricaçlo de calçado,.,
COlD DlachinislDO moderaissilDo, laraatean. D, __a q Da I i d·a d 'e

,
,

superior a PREÇOS BAaA TOS E CONV IDAT'IVOS

Visitem nossa loja: Av.GetulioVargas: .

. ,
.

onde IiquidaDlos a preços de fabrica.
todos OI calçados de outras Dlarcas

,
,

, _', " i
,,�\ '!, ,,,:r.r, � " t, '�', '1 :'< 1 ' , I

�--------------�

.

PARMACIA ESTRELA
de KARAM 1:1 SOUZA

oferece' a sua distinta fregnezia um variado sortimente de

drogas e medicamentos
inclusive algumas

especialidades centra o im,
paludismo, verrrnnoses, etc.

Seção de per'fu rnarias
nacionaes e extrangeiras

Escropuioso aviamento de recei tos
por peritos manipuladores

Pr�ços sem competidor
f a ç a m uma v i s i t a para certificarem se

Plantio noturno

Avenida Getulio Vargas - Fone 43

.Jãraguá - Sio. Catarina
_._-------------_.....

Rua doPriacipe, 335 ,_ .JoinviUe'
A maior Casa de artigos para homens no Estado"

APRESENTA o MAIOR E MEHOR SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA HOMENS, COMO SEJAM:

C�flSA.S, CHAPE'OS, CALÇADOS, GRAVATAS, MEIAS, PERFUMARIAS, LINHOS e CASIMIRAS
Completo SOrtimento de ARTIGOS ESPORTIVOS .- Depositario ezdusivodosafamados cllapéolCURY

PREÇOS �UE NÃO ADMITTEM CONCU�RENCIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Social'
e:�x _

Socisdade deMraÜnr8s Jàraguá· IICorruio"
25 de Dezerat ro

Baile Publico de Natal

Dr._��noel Lobão
Moniz tI�Q�eiro�

Gasamentos
Na visinha capital para

nsense realizou-se dia 27,
o enlace matrimonial do sr.
Edgard .Mazzei. conceitua
do índustrial nesta praça,
com :'I srta. Marina Bore-es,
fino ornamento da socie-
dade paranaense. .

foram padrinhos, porparte
jo noivo, os srs. Guerino·
Soffiati, Walter Becker e'

respectivas senhoras, por

parte da noiva, es srs. &.I
turnino Soffiati, Alcides
Barros Cassai e suas se

nhoras.
O -jovem casal vem de

fixar res idencia em nossa

cidade onde está recebeu
do innumeras felicitações;
ás quaes juntamos prazei
rosamaute as desta folha.
- Teve. legar dia I: do

corrente, em Rio Negro, O' o

enlace matrimonial do snr.
Nelson de Miranda Couti
nho' commerciario, resi
dente em [oinville, com a

srta. Clemencia Cassou,
prendada filha do sr. José,
Casson e de sua esposa,
d. Haidea Casson, residen-
tê'! naquella cidade.

.

- Hoje, na igreja ma'

triz, realiza-se a cerímonía
nupcial da sr ta, Mariqui
nhas Verissimo dos Santos,
professora do Rio doSer
re, e filha do casal Manoel'
Virissimo e Clara Brasil
dos Santos, residentes em,

'Í'ijucas, com o sr. Germa
no dos Santos, professor
em Rio da Lu z.

Ánniversarios
Anniversariou dia 30 de

novembro o illusue rra

gistrado, sr. dr. Lucas Bhe

ring, integre juiz de dir ei
to da comarca de S Frsn
cisco. S. S. veio a Jara

guá com sua exma. esposa
passar o seu anniversario
em companhia de sua filha,
sra. Dyrce Bhering Piazera,
esposa do snr. Edgar Pia
zera.
- festejou o se�; natalício

dia 3 deste rnez, & interes
sante menina Valeria, filha
dilecta do casal'. Diva Sa
bino-Mario Tavares da Cu
nha Mello, tabellião de no
tas da comarca.
- fez annos dia 8 ja

vem Loreno Marcatto, aIum
no do Oymnasio Cathari
nense e filho do ROSSO a

migo snr, João Marcatto,
da importante firma indus
trial Marcatto Irmãos, des
ta präça.

31 de Dezembro

Baile Publico de S. Silvestre
Orchestra : eCararnurú» - Joinville

Realísou-se día 27 de
novembro p. passado a

. quarta sessão ordínarís
------.----

ao Tribunal doJury des

Ganhe 11$ diarios ta comarca, 80b a presí
denclo do snr. dr, Arno

Ernsua própria casa, nas Hoeschl, Juiz de Direito,
horas vagas, na mais ren dr. MaDoet Lobão Muniz
dosa, original e artística de Queirúz, premotor e

industria domestiea. Faeil o escrivão sr.Ney Franco.
para arnbos os sexos. In' Foi julgado t) reu Ma·
formá-se gratis. Deseiando- .noeí Felipe, sendo con-

h
se amostras e catatogos demnado a dois annos de

gen o de an oz e lacti· ilIustrados do trabalho a prísão.
cinios, nesta cidade, e executar, remetta 3., rnes O conselho de senten
filiaes em Peto.cida, Han- mo em sellos, a f. Mari ça esteve formado pelos
sal Bananal e Porto U.- nelli

- Rua 15 de Novem- snrs, ,Germano Gascho,
nião .. No meio cornrner _ bre, 312 • Caixa Postal, Henrique Píasera, Ber.

.

I
.

d tri I'
. 2436 - S. Paulo. nardino H. da Silva, G .

.

ela e In us na jaragua-
ense é sem favor de me

recido relêvo a posição

Rodolphe Fischer, Otto
Wagner, Walter Proch
now e Oswaldo Buch ...
Processadas 8Ei forma

lidades regalares, foi da.
da a palavra ao dr. pro
motor publico, que pro
reríu a accusação.

.

Serviu de advogado do
accusado, o dr. Luiz de
Souza, fazendo brilhante
detez».

D. Joaquim Domingues
de Oliveira

A cata de 4 deste mez

assignalou o anniversario
de S. Exa. Revma. D. Ioa
quim Domingues de Oli

Pharmacía de Plantão veira, virtuoso bispo me

tropolitano.
A figura do illustre pre-

lado tem merecido relêvo,
pela sua invulgar cultura,
nos :1110s circ..los catholi
cos do paiz, o que consti
Iue para o nosso Estado
e especialmente para a

grande familia catholica ca

tharínense, um justo mo

tiva de orgulho. Demente atropelado
<Correio do Povo> sen Na manhã de segunda-

te se feliz em poder teste- Ieíra ultime, quando se

munhar mais uma vez a guía turno de Blumenau,
S. Exa. Revma. as expre s nas proxírnldades ds re

sões do seu affeeta e do sidencia do lU'. A.rnoldo
seu respeito, regando a L. Schmitt, por um auto·
Deus para que prolongue movei guiado pelo snr.

por muitos annos ainda José BODilacio Schmidt,
, tão preciosa n'i.�h:ncia, i,' foi atropelsdo o demente
lúmin!lda sempre pflos ela-. Henrique Paul, de Hausa;
rões da divina graça. : neste municipio.

.

ApÓiS o 8ccldente, com·
Enfermos pareceu aG )oe81 o snr.

Acha se dps1e a semana delegado de policia, afim
passada, n colhida a um de lCiwar as providencias.
quarto particular do HOB

. que o caso exijia. O de

pital Municipal de JoiMville, mente, pura os neCt:ssa

a sra. d. WaUy Dornbusch riüs curatives, Ioi trsDS

Batalhá, esposa do sr. dr. portado 80 Hospital São
Alvaro du CGsta Batalha, .José e em seguida, para
din clor do Hospital. dI'

1
a c;deia publica da cl·'

Massannduba. Ao escre daGe, onde se encontra

vermos esta nota soube- aguardando destino.
mos- que a distincta senho·
ra, após soffrer melindrosa Companhia de Trans
intervenção cirurgica, acha· portes Brasil Limitada
se felizmente fóra de perigo. Segundo noticiu8 da,

Capital já se acha devi-
Viajantes damente registrada na.

Até'a capital do Estado, Junta Commercisl do Es
onde terá curta dfmora, tado, a nova firmlI, eia.
seguio terça feira ultima, de' Transportes Brasil Li
acompanhado de sua exma. mUnda, que vat:l (xplo
esposa e filho, o dr. Arno rsr OB serviços de trans
Pedro Hoeschl, djgno juiz porte de cargas e pas
de direito da comarca. sag�irüs '?m todo o nos-
- Esteve esta srmana 130 territori(l.

entre nós, em visita a sua Ofl omnibus da nova

familia, o sr. Armando Du- empreza, com todo o con

tra, funccionario da Syndi forto para os passagei·
cato Condor Ltda. füS, säo inteirflmente COD-

- De sua viagem a forme aOR usados em ou

MiChae Iis Ponta Orossa, onde fôra tros Estados, e iniciaram

;

a n_egocios, regressou o sr. esta semana &8 viagens

JOINVILLE,Joao O
..Mueller, acatado. regular�s �ntre fi Cspi

commercJante desta praça. tal e JomvIlle.

QU4ndo precisar de sa·

bonetes, peça PEJAS e

nada rgai�! ..PpJ�S é o

sabonete preferido por
todos..

Estará de plantão a

manhã a Pharmacia No
va,' a ruaMeI. Deodoro.

NunesVarella
Collou grau esta se

Reg.·s4ro CI.V.-.mana na Faculdade de I.

Direito de Ftoríanopolís, Artur Mueller, Escrivão e Ofi
O nesso jovem conter. cial do Registre Civil do 1. dís
raneo Antonio Nunes Va- trito c!a Comarca de Jarllguá,
relía, filho do sr. Boaven- Estudo de Santa-Catarina, Brasil,
tura Varella· lt

faz saber que compareceram I
-r � qqe mu 08 em cartorio exibindo os docu-

annos residlO nesta ci- memos exigidos pela lei afim
dade. de se hHbilitarem para casar-se:

Militando com marca0' EDITAL No. 1005
te reJêvo ns imprensa Otto Cario.,; Alberto Schwarz
barrigli verde,

.

onde o e Ouilhermina DrewsBehüng.
S"U � é;spirito moço dfl Ele, viuvo, Illvrador, com qua·
!uctadb'r conseguio UI' renta e sete anos de idade, na·

t
tural de BlUmenau, domiciliado

Dlar uma e apa cheia de e residente neste distrito II es.

primfciás, foi Nunes Va trada Itapocú, filho de Augusto
relIa escolhido para a Schwarz e d(' Guilhermma Sie·

Ädirectoria. da Associaçêo fert Schwarz, lavrador�s, natur.aes _-.
Cathárinense de Impren

da Allemanha, e ambos falecidos. t,
I

Ela, viuva, lavradora, com qua· I t\BS, uuc eo que congrega renta e sete anos de idade, na-

I ���"!:::-��t'
as maie lidimas .

expres- tural
.. �e Blumena!!, brasileira,

Bões de classe em n08So domiCIlIada e reSidente neste - \�
1::stado.

distrito a estrada Itapocú, filha I ,)

,_ de Gustavo Drews e de Ana IConclue agora
.

o seu Rämthum Drews, lavradores, na
curso, o dr. Nunes Va' turaes da Allemanha, ambos fal- -

relia, sempre eom appro-
lecidos. Ivações plenas, justo pre

.

Jaraguá, 29-11-39. -

mio de suá for91.1 de von· E para que chegue ao conhe· f
tade e do seu talento. cimento de todos passei o pre· i

Daqui !ormul"m08 80
sente edital que será publicado !

iii pela imprensa e em cartorio on· i
jovem bacharel jaragua- de será afixado durante 15 dias i
ense as nossas melhores Si alguem souber de impedi
felicita:lções e os votos mentos 9Cllse-os para fins legaes.

Artur Mueller
4e todos os triumphos Escrivão Distrital e Oficial do
na carreira que abraQou. Registro Civil.

Attenção!
Quando V. S. pretender fazer suas

�ompras para o Natal, nio esflueça
de anta fazer uma visita á

CASA RAU SÃO PRODUTOS DA GRANDE FABRICA .......��[.Af:.��

.em compromisso algum, pois aD -ta
- '. H

-

mesma pode offerecer..lhe as maio- epos. rio •

.

e.nz
res vantagens, devido ao facto de Rua IS de Novembro N. ]81 .. 404
paarnecer seu stock por compras di..
rectas das maiores' fabricas do paiz.

Recentemente recebido:
Para Senhoras

Grande sortimento· Iem sedas, .linhos deiseda, IDeias, etc.
Para Senhores

)
.

_

casemiras, bri�s, O'SC
gravata$, chapeos,

bonés, etc. 'I
Fazendo V. S. uma compra de 100$,
á vista,haverá um desconto de 100/0!

..

I

e'nezlanas Cortinase
de

(Fundada em 1917)

Santa CatarinaJARAGUA' DO SUL

EI::;;ii��;---------"'�O�S�A:BÂ�O�------�"'------�----.u------------------------------
Virgem Especiali'dade

de WETZEL & elA - -10INVILLE (Marca registrada)
CONStRVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA fACILMENTE E COM RAPIDEZ

l <::>p.ßÃ���RC(At .

.

ESPECIALIDADE

I
"

(

......
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