
NATAL DE 1939 '", "ooaapo. .
dade cbrietl confraterDiea, ,em torno do

pinheiro symbolico do Natal, apresenta aGI se.. innumerol leitores e annunciante5 OI Ie... melhores votos de.BOAS FESTAS!

Uma divida de
o
honra a pagar.

)araguá precisa glorificar no bronze
o' seu grande bandeirante

[araguä tem uma grande ] ESSe monumento - syrn- .

divida a pagar. Na sua. f- i bolo de uma vontade que Direclor-preprielario: HOIOUIO lOYRI. Jornal Indepeadente e loliciosa Caixa PISIII, 12 Redactor: João· Crespo
volução histórica social, produzio o que hoje é
na transformação material nosso, - deverá ser con ANNO X.XII JARAGUA DO �UL - Sabbado, 23 de Dezembro de 1939 S. CATHARINA I No . 1.01_1por que vem passando, és seguido pelo concursode. _ "

ptt�lmen� de 1930 pua �dos os�rngu�n�s, co
�������������������.����������������=��������������5

cä, pouco, quasi nada foi mo de todos que aqui vi- Meu' contofeito que relembre os no- vem, embora filhos de ou-

mes dos bandeirantes, ou- tros Iogares.. Para a Sua

de. Natalsados e cheios de fé, que execução poden ser soli
lançaram Oi alicerces da citados acxílios da Prefei
obra de vontade e de es· tura e do Estado.
forço que é ainda Jaraguã. A idéa não é nossa, mas
Ha uma rua em nossa de todos que nella queiram

cidade, uma rua, apenas. vêr a razão de um preito
flue lembra o. nome de justo ás virtudes, ao smôr
Emílio Car los Jourdan. Ou- á terra de um homem que
tra, sem importancia, pe para cá veio, com raro es

quena, lembrando Domirr- pirita de renuncia e de
g(!)S da Nova. constanoíe, realizar uma

Isto, convenhamos, e grande obra de trabalho,
muito pouco em cornpa- construir O primeiro ran

fação ao que fizeram por eho e abrir no sólo vir
esta terra, descobrindo-a I gern sulcos para a primei
á;! colonisando a, os dois ra semente; afrontar todos
bravos bandeirantes nos- os obstaculos mas levan
ses. tar, ali na confluencia do
Urgr, pois, que se pense cJaraguá" o primeiro en

em pagar essa divida de genho. Orgulho desta terra,
honra, collocando em uma � como padrão de vontade e

das praças de nossa cida- firmeza de caracter nas

de, perp .. tuadas no brçn luctas que enfrentou para
Z':', essas duas figuras pri- engrandeoêla, com sacrifi
meiras da nossa historia cio de saúde e de haveres,
O bronze eternisa para - lembramos ainda a oro

a posteridade os feitos glo- ga,dsação de uma cornmis
I iosos do passado. E' no são de pessoas representa
bronze que deve ficar pa tivas do municipio, para
ra sempre immortalisada a conseguir; os recursos ne

»cção constructiva de Emi cessarios ao pagamento da
Ho Carlos Jourdan e Do- divida de honra que, ha
mingas da Nova. Trate'l sessenta e tres annos, Ja
mos, porêm, desde já, de

I raguá
contrahio com o de

glorificar o primeiro. Ama- votado desbravador de suas

nhi será a vez do segundo.] terras.
Construido o Paço Mu-I POL' nós sentimo nos sa

níeipal e ajardinada que I tisíeitos em lançar a idéa.
seja a praça da Bandeira, E aqui estaremos, a postos,
que melhor ;Iogar para re até vêla tornada realidade,
ceber a herma de Emílio no bronze que consagra
Carlos Jourdan ? para a historia.

Amanhecia.
No casebre feio e tris

te onde Mariazinha mo
rava com o pai, a clari
dade da manhã entrava
sem asco da miseria que

I
ali se plasmava eM tudo.

" A doce criaturinha a-

briu os olhos espanta
dos. ComoP... Onde a

boneca ?.. Oh, tudo. tu-
do sonho r Sim, ela 90·

· nhava que Papà Noel -

o bom santo das longas
·

barbas brancas - deixa ..

ra sobre seus sapatinhos
· rôtos uma boneca muite
· grande e muito linda
que falava "ma-mã" e

'que fechava e abria os

olhos tal qual era o seu

desejo ...

Sonho enganador e

louco!
Mas Mariazinha bera

que se lembrava das pa
lavras do pai:

- "Desta vez, filhi ...

nha, . Papá 'Noel. trará
.mesmo tua boneca, seja
por bem ou por mal!"
Ora, se seu pai dissé

ra aquilo é porque o

I Velho,
tão amigo das

·

crianças, alguma coisa
prometera mesmo-v. Se
a casinha era feia e po-
bre, ela era obediente e

· bôa . Que ele entrasse
'- pobreza não péga -
'sem receios nem vaida
,des,

.

pensando somente
nêla ...

Sua mãi morrêra ao

da-Ia ao mundo e o

pai, velho operario de
uma .fabrica sem alma.
trabalhava muito para o

amargo pão de cada día.
E trazia sempre e dizia
ele respirando fundo -

trazia sempre uma <{õr
�aguda bem dentro do
coração, Aquele coração
cansado e triste interrom
peria, de repente, o seu

arrastado e fraco tic-tac
como uma luz que de

Servl/ço Ae- .Uma' -ac§iode�;des.. Guarda<ivO coadecor-a-d-o- subito se apaga ..

PRo, PREVENTOR IO reo Po'sfal' .wte na justiça
. Mariazinha pulou da ca-

. carioca O presidente da Repu- rei-a, á praia do Flamen- ma. O sol, claro e quen-

A campanha em. Doa ccmprehendendo a fina-
A ,VASP extende os

blica assignou um decre- go, no Rio,' no dia 18 te, entrava já, aos ger",:
kora encetada por illus- lidade dessa campanha, S��l�e����i�h; : JIC::�· Rio. -- Acaba de ser to na pasta da Justiça de setembro de 1938. guIões, .na casinha po�
'res senhoras da Capital, não lhe reg6,teia tambem rianopolis apresentada ao juiz da concedendo medalha de bre, pelas frinchas largas
visando conseguir recur· o Beu concurso. Não faz -

A ·Companhia de Via' 2 V C· J d I das janelas desbeiçadas.
S08 para a. construcção muito, por solicitação da çlo Aeres Sio Palo 8.A.·a ara

.

Ive , um1> segun a c asse ao guar- A producção Espiou, curiosa; Seu pai
tio «ProventO'rioll, onde snta. d. Irêue Gama de acaba de iniciar 3S Beus acção de desquite movi·· da t:ivil Euciydes Mendes

d ti" h i t t d
S81'40 recolhidO's e trata- Aqu.ino, thesour�ira �a serviços até 8 capital de da pe!o medico Gentillqlle, co!,!forrne diz o de- e man It; ca �e�: sa�a�n'h�:anr:t��d&s os filhos doslazaros, SOCiedade de A�81stencla I nosso Estado, o que é OChVIO, Coelho de Cas- creto, «num gesto huma· e que 10 ficaram fàra da porta,tem. alcançado os mais aos Lazaros, mtegrada de muita vantagem para tro contra . sua< esposa, nitario, digno de relevo
auspiclososcesultados em por iUustres dawas do O' trafego pO'stal, chegan, sra. Maria José Fonseca e exacta comprehensã0 De Janeiro a Outubro qUeenteMaarbiarl�uinhaE m:lnhsatodo Estado, que se aß roeb florianopolitar,o. a do üs appal'elhoB ás quIn'l de Castro, conhecida can. dos seus deveres, salvou do anno cotrente, o mu- m. '. SplC �useteia de coraçãe ti eSS8 s�a. d. Anesia W. Cres tas·feiras, ás 14,30 e ra-

t d b d" "d d OI 'B
. ".

d J
' depOIS a cabecmha olhlß-

idéa sobremodo digna e po, reso!vera angariar tO'rnando ás sextas feiras ora o roa· castIng ca- a VI a e ga erges ntClplO
.

e aragua pro- h rre alad'
'
- .

nobiUtante. Agora mes entre pessoas de BU8S pela manhA. rioca, onde se celebrisou prestes a perecer afoga- duziu 77.851 kilos de
hos: g lOs, maozm,

mo em Blumen8u foi oro relações, don.ativos para Os aviões da Vasp 6S- sob .0 nome de czezélda e de Albano Monte manteiga, 120.394 kilos aS rem� al�" f .

canisado um festival, eu- Bfluelle nobilltante fIrn. calam em Itajahye Join- Fonseca:..
.

Junior e Carlos Silvino, de iJueijo e 192.476 de
"d

el1 pai f'lhe- ah lrroara:;;0 pre�ucto se destina a 'fille, cujO's campos estAo E d" - cl
.

d t t
A

d I"t escance I ln a que
eSS8 grandios8 obra de As contribuições coo· com iuas &bra8 de ap

ssa eClsao
'_
o me· quan o en avam soccor- creme· e

.
el e.

o Velho trará me�m a&ssistencia aos infelizes seguidas sommam 8. im parelhagem em concluo dico foi tomada ,em vir- boneca mais linda
o

dolilllos de lazaros. Jaragt,Iá, portancia de: são, e em Curity.a, SAo tude de ter. Zeze Fonse>
XC:X1lCXC:ll'C:ll�mtOl!ICC*':"XICXC'C:lCltClt:C:::»c::ooIiS I mundo ...

"

Lista ti cargo de d. Olinda Piazera Sá 101$000 Paulo, Rio e Beno HO'ri ca faltado a sua promes· O U A "r d d
idem, id�m de d. Martha dO' Rosario 70$000 zonte, com linhas lamaes sa d" não mais voltar a

ij ER BOONEKAMP O
mais 10 a o mun-

idem, idem de d. Hilda Piazera 17$000 para Ribeirão P r e to. actu,a� no mic.rophone WAUN",. O
do. aNve.m Pureecfisava tanto.idem,.tidsm de d. Anssia W. Cresp6 391$500 Franca, Ubaraba, Uber·

apo5 o enlat.e. O �ast a q echasse os

579$500 II�ndiIR, Araquary, Cata.

� l\,
olhos e mu!'murass�:

l.I.('), pamery, AlInepoJis, \l "Mã-mã"...
::e�e�:d�fid:e� d:��ez� ���$500, liquido w3rifica. �:i.ania e POÇöi de Cal. daeja a todos os seus a_._ Q Espiou melhor. Ele? ..

vale postal n. 846 e le- E' mais uma eontribui. Toda eorrerpondeneia IR. 1. I. RICII LOIIES e consumidores D Como? .. , Não! Não com.
�&tro, d'ltado de 2Q do ça.o do munieijtio para a deverá ser apresentada MEDICO ESPECIALISTA

�.
D preendia 11ada! Era de-eürrente,

. foi envia.da a grandiosa obra, ji em na Acenei. Postal loeal Olhos, Ouvidos, BOAS I'ESTAS E FEI ..IZ O c,erto um sonho! Um8- sra. d Icêne Gama de vias de conclusio, wra· até quint .. ''''ira á nOI"te Nariz e Oar-allta. �.. .... '"
, •

.. ""'NO NOVO
sonho horrive"U Sacudl·u-o.Aquino, thesoureil'a da ça8 à reconhecida bon- afim de aleançar o aviA0 �SOGiedade, em Floriano- dada do nobre povo ca· de sexta-feira pela ma.

Rua Príncipe. Pone 334.
n n Puxou '0. Gritou ... Nada.!

l'0liE, a. importancia de tharinense. nlll. jOINYILLE ik:AJC?�OC:::::C:XCOlDiIC*:;,c�JOCR::Xr.xlOlCltd Seu pai estava morto ...

,As' Rendas Federaes nos
� Estados "

O boletim estatístico Sergipe, Paraná, Bahia,
da Directoria das Rendas' Santa Catharina e Goyaz.
Iaternas do Ministerio Quanto á ascenção a pri
da Pszenda, estampa dis rnazia coube aS" Paulo
criminadamente as cifras com 126.178:137$ se

aas arrecadaeões das u- guindo lhe o Districto
nidades federaes de Ja- Federal com 95.570:054$,
Jleiro a Outubro de 1938 Rio Grande do Sul com

e 1939. Confrontados os 16850:872$ e Minas Ge
dois periodos verifica, se raes CDm 16.128:044$�·
que alcançaram augrnen- A quéda maior verificou
to o Pará, Maranhão, Rio se nos Estados do Para
Grande do Norte, Per- ná, Bahia, Ceará e S. Ca
aambuco. Espirita Santo, l tharina com 6.061 :536$.!
Rio de Janeiro, Districto 5.174:189$, 1,348:370$'
Federai, S. Paulo, Rio e 1.185:694$, respecti
Cirande do Sul, MaUo vamente. Houve uma dif
Grosso e Minas Oeraes, Ierença pata mais em

lendo tido descrescirno globo, na importaneia
o Amazonas, Piauhy, Ce- de 250.227:776$.
arã, Parahyba, Alagoas,

•

Gabri,z Jl(J,rqu�1
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ÕIC:)'ICX:c::alClllCllr..�')Ç;lI:c:::o::::;lIx:::::e:c::aJC::>llÇ;i!lClIt.:::::::IIlClIbJC:';>!1::::lC�

s Relojoaria Walter HSftel �
00 Grande sortimento de relogios, D

"

O
e artigos de ourivesaria, beUos O

O presentes para senhores O

o- e senhoras �
O CONCERTOS DE RELOGIOS Serviço garantido O

� Rua Abdon Baptista - [araguä
.

�,
XlClllClllCXICXlCXc::n:::::rIC)(ICX�C:XC::XC::III:::::X�lCXs::::x.o )C

Calçados, Artigos de Couro.. Bolsas etc.
Artigos electrlcos, Motocvcletas,

Bicycletos, Peças e .accessorios para
cutornovels

'

I Pneus
f( Brasil » e <Continental »

I!l Officina Mechan i ca]
Tratamento pelas Ondas Curtas -:- Laberaterio de Analises. 111_ Conce_rtos,.. _d.. e. ßicycletas, e,.f_c. i!'1

" Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das - -- .

�

Declaração 2 ás 4 no consultório á Av.Getulio Vargas, esqui. ��=����������-��)C
() abaixo assignado declara na Rua José Bonifácio. quasi defronte a Prefeitura. D!llXlcal2llX1ll1lX1!IJlIIl§1i1l�IiIIi1I11�IJ.1�1§J1iIW

que os boatos espalhados II res-
r Fala alemâo. lIt

IGNAI1IO LEUIJIPBEIlHT
�

Attenção! ' .

�������:fii:i���rt!:,�::i' I �,' I 1
J

lJ '. I
Quando V. S. pretender fazer suas digna de todo respeito. n"., tace "ZJ.o �et 121' I§l

compras para o N�tal, não esqueça
ALfREDO BORK. .I"'"w I. '" , I C I� I til ,No.va. loja de Fazendas, Arma..

121
de antes fazer uma visita á I [t]

�'.. -,

'rinh'!' e ,oupas' f�itas
- o III

CASA' RAU
Ganhe ll$.diari-.: ,,; ",,&-ode �1��/NS JARUOA ltLJend mUn' .. ·pprque, vend.e;. uaraJo, �n'·, ,li)

. ; - Em sua propna casa, nas- , __ .. ,!;...::r(ua- BáFão-do·-Rio' Braneo N, 62.. iii
'

Y�nde batata porque vende muito! III
sem "'ompronu#sso aloum, pOI·S a

horas vagas, na mais -rén ;'1 Todos os quartos e appartamentos com agull, IX] lA.1
,.. a. dosa, original e artística <I' f

.
., IXI Façam uma visita sern compromissos, IXI

m d f'l. Ih ,
o ': ..;cprrente, quente e na, IXI IXI

ama po e o ..ereeee- e as maiO" industriá domestíea. Facil lXI,ca RWJ Abdon Baptjsta .. Jara-uá �
,res vantagens, devido ao facto de para ambos �s sexo�, In",

,Elevador, frlgorllicD Q Casinha de la. ordem. t'!Ia ..,
IXI

-uarnecer seu stock por compras di..
formá-se gratis. Desejando- Salas de amostras para os snrs._viajantes, �lIIliIlI1fi1li1li1l2JlIJilllIJ�1II1tl1li1il1Ãl1ll1iJ1II12J

," .

• • •
se amostras e catálogos A··tomovel na Estaçao ' �

rectas das maiores fabricas do palz. illustrados do trabalho a CURITV6A"" PARANÁ' BRASIL _m!))BB��..
Recentemente recebido: executar, remetia 3$., mes M,

III f M
. ir.. V. S. certamente que tem em seu guarda

Para Senhoras mo .em ss tos, a . an- l'T''''''':0l!''�

.' roupa-alguns temos usades que, embora quasi

Grande sort.-anento h��,' 31ru� gai�� N�;:t�t GI"na'81·0 P ap't':'h"l{n'�,

on Para"DanOSB1' novos, f8fão_desbotadcs e perderam a elega�cia.
2436 . S. Paulo.

'I .

'lt . E provavel e que mesmo com bons vestidas

esn sedas, cl linhos de o d. _
," (�ob inspeção federal permanente)

,

'I' ��ã:aU�eex�!, t���'os �c�n�:i:id�Sme�:� ���::� Id
- D Ul'laçaO �íor:Dr, Lui�...

Anibal Calderari de boa, fc;z�nd� serem conffcciol1ad�s, só

se a, DIelaS, etc. Permanente RUA COM. ARAUJO N. 176. - FONE 1-1-9-2 pelos motivos actrna não mais podem ser

_ . Estão em pleno funcionamento as aulas de usados, quando tanto .dinheiro. cnstaram.
Pa_ra S�nhores. Salao de ,Ursula Brueckhe!r!�r ad!Dls��., JÍ I�. série do curso

-

Fundamentll/� . Ma�,.! para Isso, hoje "_ha "remedio ! _

.

CaselUlras. ,brins _..;, á rua J_osé Bo�ifacio i(J.!r�,dio N'bs Íl1ezes de Dez�mbro e Jane�ro as Nc� T.�ntllra�ia e LavanäefHi� C��lhàrinense, la-
"

-. ".",'
c , '. ,_ Vva. Br-etthaupt) e on�e as -.:c' <' •

" aull4sYdeste carso sao GRATUITAS. ·E. '.
yam'se e tlmgem.se chimicamente terno d

.

t h"
.�.. mas senhoras e senhontas serao � uI� d

,...., ,s e

.raya·, as" c: apeos' �H�ndidas.com a m!iior promp· 'cH ua e de Comé�o do Paraaá caSImira. palha de �ed�, linhGl--:.vesUdos de

� .
'

,
"

�. , lida0. ServlçQ garantldo.��. ,. (Escola Rem.ngton). 'I I"" seda, la, etc., '

bones' e·c j�Tra•• l�o ,
que nio qu.eima· �

-

� '. 'Fiscalizada elo G
.

erno f der I:"_ .:..:"_ ,
Reformar;ão de Chup.éos érfi geral.

.
'

, II.!. nao,...pre)udica, ...,o..cabollo,.•...r.esti .• ",,,......."C, .."_...,,�... " • .P. ••�, C?:Y_ .._.__ .

e a
Ti t

.

L d' C'h
.

'.' 'C"
luindo-o o seu brilho natural. CURSOS: Propedeutico, Perito Oontador e Auxi t .

n uranae avan ena ,.at ,annense,
Fazendo .,V,·. S•. uma compra de 180$, Ondula5iQ permanente i lia" tlt comércio:' Internato'e Externato de Angelo Senetta, Rua Abdon Baptista!
.. '.

, .. " .

� (garantida �r um anno) 20$OlO, -

•

'...

&<..:.�!!tIiJIIZ'E�<· , j MeiaalCatfeç .;: .&äb� ';" '$, I araná - .1I•••�tI"•• I.......Id.�

NOZ MATEIGA )\..

Fabrica de Calçados .

t,

LOJ A: AVEN. GE:.TULIO VARGAS

Río-Grandenses de .t.a Q1.uaHdzde

Preços de geneÍ!.'os abaixo do tabellamento, na

Casa B. Grubba
I

---------------------

DIRECTOR 'DO HOSP1TAl S: JOSE

Grande sortimento de Brinquedos
p�� o NATAL .. Preços baratíssimos

Deposito: Laboratorio P,i
loral de ßngico Pelôleo$e'l

Pelotas - Rio Grande
. ! ;:, do Sul. '

Vende-se em toda parte.

CLINfCA Cn�UROICA
\ do

DR. RENATO CAMARA

I?ocente li�re da Fac, �.e Medici!!a do Paranã, - Longa pra
tíca na Um\l. Frauenklínik ;(Berhm) e Allg; Krankenhaus de
Barmbeck (Hamburg). -;,-- Medico dos Hospítaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

-f

•
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CORREiO DO POVO 23-12-1939
II

--------- ----

/

João Crespo e família Julio Ferreira e familia Mario Tavares e família Dr. Renato Camara e senhora Drausio Cunhá e familia Ary de Paiva e familia
,

-

"

o
,

Renato Sans e farnilia Alfredo Moser e família França Vosgerau e familia Wajter Hertel e familia Adolfo Fiedler e farnilia José Bauer e família
,

A

José Emmendoeríer e família Max Meldola e senhora João Emmendoerfer e família Tufi Mahfud e família Oswaldo Buch e familia Jorge Buhr e familia

Dr. Arno Pedro, Hoesch I Tte, Leónidas C. Herbster Major Antonio Gomes Rosa Waldemar Doubrava Dr. Aguinaldo de Souza Lauro de Albuquerque Belle
e familia e família e Iam ilia e familia e Iarnilia e senhora

.

-

,r

Ervino Kassner e família Silvio Alves e senhora Jacob Andersen e família Romeu Bastos e cenhora José A. Mattos e familia Hans Mayer e familia

�

Gosch Irmãos Walter Prochnow Roberto Horst Leopoldo Reiner Karam & Souza frederiéo Vierheller
14

Pharmacia Estrella Loja de CalçadosFabríca de Calçados Chapelada Moderna Padaria Coroa "' Typographie Avenida

������������������

�ILeopoldo [anssen e família Adão Narosny e família I 1939 1940 ArtHur Mueller e familia Ney franco e senhora

, rtl Aos seus amigos cumprimentam, d�
Hono ..ato Tom-lin e farnilia Eurico Blossfeld e familia iii

sejando, B O a s Festas
III Dr. Luiz de Souza Ricardo Tavares e Iamilia

11 com sinceros III
votos de muitas felicidades no de..

III
ii III

João Marcatto e familia João O. Mueller e familia ti1 ,correr do Anno Novo III Rudolfo Schulz e familia Pedro Perfeito e senhora
iii' ii1II111111111liJltJlilliIlI1li1li.lllllllllllllli1li1l1lflll§!fiI�1Ii

I'
.. •

�

May & Fischer Reinaldo Butzke Mey Bt Zahler Franz Hesselrnann José Albus Roberto M. Horst
Casa de especialidades Fabrica de charutos e cigarrilhos Engenho de Arroz Hotel Central 'Bar e Café Catharinense Pharmacia Nova

alimentícias

I· -

Emili<) Piazera e farnilia Paulo Mielke e Iarnilia Anton Zahler e Iamilia Carlos Mey e. familia Bernardo Grubba e f�milia Joio Bailoni e familia

Pedro Pedrcni Arnoldo Schmítt e familia Basilio Schiochet e íamilia Eduardo Kellermann e familia João Thiedke e senhora Osorio Saraiva
Officina Universal

Retorcida
,-

,

,

Ricardo Harnack e família João de Paula e família Hardt & Eggert Ltda. Alfredo Klug· Padaria Nova Max Latz - Hotel Brasil Carlos Albus - Hotel Becker
-

"

I

Frederico Mcell::r e família Jacob Ernmendoerfer e familia Jose Koch e farnilia Walter [anssen e familia Paulo Plastwich 'e familia Emerich Ruysam e família
"

I

Jacob Buck e família Willy Sonnenhohl e familia José Peters e familia Vva. João Doubrawa Hans Wiele e familia Hermitio Ramos e familia
.

.

-

ESPORTES
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A palavra sagrada
de um sacerdote!
Exmo. Snr, Dr. - Sino

eeramente convencido do
quando serei util á humani
dade, escrevo lhe estas Ii
nhas, expressão synthetica
da admiração que me vae
na alma, elogiando sern
ldeas reservadas, o seu
poderoso especifico deno
minado CONTRATOSSE.
Vi em pessoas de minhas
relações o surprehendente
effeito de tão magnifico
preparado.
Não vaeillo, em recorrr

mendar o CONTRATOSSE
como especifico utilissimo,
sempre que alguém se sen
tir com tosse de qualquer
natureza e aííecções de gar
ganta, pois os resultados
são certos, excellente e es

plendidos.
Padre Fco.Ozames.Cdvt.G.

(Firma reconhecida).

. -,
HIX�R DI� NOGUE': 'io remedio que tem depura, .. ) �

o sengue de tres gerações!
Empregado com exito nas:

Feridas

Eczemas

Ulceras
Manchas

Derthros
Espinhas
Rheurnetlsmc
Escrophulas

syphiliticas
.�f.fAPRE O MESMO! .' .

'SEMPRE O MELHOR I •••

EliXIR DE NOGUEIRA,
Grand� Depura�jvo do Sanctu-

��==�==================��===�==�C�O�R�R!Ei�O�DO��P�O�VEO���==�2�3�1�2�1�93�9�==��==============��==��=-

· ��!;lli�::�nl� - f - I t··- u - ,. " It I
prohibida fi ntradti de ... � ,,- �
pessoas, a nette, em mí
nh/;<& 'p:wpried�des. Seien
mic.:. /.1"';' tmnsgröí:mvres
que u'eravants

:

não me
respollsabilisarei pelo.v
que lhes possa acontecer.
Estr8dl:i It8.pocú'Hans8,

19 ue Dez. de 1939,
LU!Z BAGA't'OLLI.

Balancete da Receita Orçamentaria referente ao'mês de Novembro de 1939 •

,

er I
�

I,
A R R E C A D'A ç A o Renda Receita OBSERVAÇOESTITULOSbas

_

Anterior I 0.0 Mês Tot ii I Lançada Prevista -

--

RENDA ORDINARIA
1. Imposto de Lí eenças

.

93:258$100 774$500 94:032$600 85:853$200 70:000$000
2. Imposto Predial Urbano 46:068$400 642$400 46:710$800 46:785$300 21:000$000
3. Imposto Territorial Urbano 15:713$500 15:713$500 1p:333$200 19:500$000
4. Imposto sobre Diversões Publtcas 4:099$200 268$200 4:367$200 6:000$000
:l. Imposto sobre Produção Agrícola e Pastoril 106:984$800 353$800 107:332$600 101:677$900 91:900$000
6. Imposto de Capítaeäo
7. Imposto Pecuarto sobre Gado Maior e Menor
8. Imposto sobre Industrías e Profissões (inclusive

Patente por venda de Bebidas e Fumo) 152:429$800 627$000 153:C56$800 157:143$500 118:000$000
9. Imposto sobre Gadu Abatido

.

18:140$300 1:144$500 19:284$800 15:000$000
10. Taxa de Serviços Publlcos 8:666$600 137$000 8:803$600 3:641$800 7:000$000
11. Taxa de Melhoria e Valorização de .Imoveís
12. Emolumentos .. 6:142$500 1:068$200 :7:210$700 2:000$000
13. Rendas Industríaís ,

14. Rendas Patrtmoníats 6:544$800 574$100 7:118$900 5:000$000

,
RENDA EXTRAORDINARIA

lã. Olvida Ativa 4:648$800 247$2(,0 4:896$000 7:000$000
16. Multas e Rendas Eventuais 5:676$400 787$900 6:464$300 3:000$000

RENDA ESPECIAL
17. Receita Especial 18:565$100 529$900 19:095$000 24:600$000

SOMA Rs. 4tj6:938$3ÓO 7:145$100 494:092$800 411:434$900 õ9(}:o(lo$ooo

Saldo disponível do exercío de 1938 107 :392$870
601 :485$670 Visto:

LEONIDAS C. HERBSTER
ALFREDO MOSER,_C_o_n�t�a�d�o�r. �C�o:n=ta�d�o=r=ia�d=a�p�r�e�f�e�it:u�ra�M:u:n:l:-c�ip�a:l�d:e�J�a=r�a�g�u:á�,�e:m�3�0�d�e�N�o�v�e�m==b�ro�d�e�19�3�9�.__�__

� �-p_r-er-e-lt_o_. ��

Edital ICredito Mutuo Predial B3ncoAgricolaeCommerdaide Blumenau
De ordem do sr tte Prefeito Municipal e nos

FUNDADO NO ANNO DE 1914
. ...•

.

'.

te l'IJiHlS do Decl'eto�lei �unioipal n. 64 de 10 de Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil. AVls_a ao ccmmercro e indústria e �emals
novembro do cerreute ano, torno publico, que se FLORIANOPOUS interessados que a fIliAL DE JARAGUA es�a-
acha aberta, IWEta Prefeitura, a contar desta da- Rua Visconde de Ouro .Preto, 13 rá fechada de 30 de Dezembro á 2 de Janeiro
ta até .15 de �aneiro de 1940,. a ínseríção dos a- Resultado do 362. Sorteio rnlizado em 18 de Dezembro de 1939 de 1940. OI

luno� economteamente neceeeítaríos e que tenham CADRRNETA"5 4f'5terminado () ano em estabetecímento de ensino. 1..:J. n, . ':j

D1I1I W�ldeml·ro Mazurecbeaprímarío otlcfal, que queírem fazer: curso protís. Premlos em mercadorias no valor de 6:000$000 .. • IIUI
.

síonaí no Liceu Industríal do Estado. Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no va- '- M E D I C O
0& Interéssedos, deverão apresentar

lor de seis contos derêís (6:000$000), a caderneta n. 5.495, per- •

d S h P t05 Sß- tencente as prestamistas Norma e Inês de Souza, residentes em Clinica Geral Moléstias e en oras - ar os.
guíntss documentos i Joinville.

1, Nota de aprovação do ultimo ano do curso PREMIOS EM MERCADJRIAS NO VAtOR DE RS. 3('$000
primado, onde estiveram matriculados bem como 17892-Anna Marques, Campo do Gado
do ano imediatamente anterior; 1716-0sni Onich, Trombudo Central

2 At tac i 17565-Adolfo Ezerkes, Hansa
. es anos ge exame de saude e vacinação. '3138-Belmiro Ernesto de Jesus Sant'Anna, Imaruhy

Sec. da Pref. Municipal de Jaraguá, 13-12-39. 1855ti-C.]oaquimM Euzebío A. Luiza eM.Silva,S.Francisco
Renato Sans, Secretario. 2620-Maria Motta, Urussanga

5584-Ester Pinto da Luz, Florianopolis
6147-Rantinha Colaço, Florianopolís
14711-Gildo e Belmira Legi, Retorcida
14837-Raulino Martins Netto, Itajahy

,

PREMlOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20t000
10391-Carmen Tavares, Florianópolis
18299-Mezar Cardoso, Lages
18423-Venina da Silva, Florianopo lis
3031-Nazaro Julio de Oliveira, São João Baptista
5849-Edmigtr E5terner, Rio Negrinho
18599-F. M. Moreira, São Francisco
8913-Eufrasio Manoel Antonio, Imbítuba
18360-Wilson Nass, Joinville

.

1676- Carlos Augusto Delambert, Florianopolis
t1265-Dalsija Mä)l)lold Nunes, Florianopolis

PREMIOS EM MERCADORIASNO VALOR DE RS.IO'OOO
1595-Angelo Ness, Rio do Sul
584!-lsaura Ruth Livramento, Florianopoli,
0369-Zeferino Costa, Porto Bello
9088-João l\lves dt: Oliveira, Corveta
0820-Stela Antonio, Hansa
14704-Fany Hemink, Blumenau
6764-Maria f'. Ferreira Bastos, Florianopolis
18336-Eufrasia Maria dos Santos, Tubarão
6520-Waltrudes Tenk, joinville
0971-Eni Therezina AlVES, Vila Sant'Anna

VENDE-$E
uma olaria recentemente
eonstruida em pleno Iunc
eionamento, num terreno
de 95 margas situado proxi
mo a estação oe Marcilio
Dias no município de Ca
noinhas. O motivo da ven·
da bem CQmo outras infor

I Imaçõfs podem ser obtidas BOTEL BECKBR
eom o sr. João

JantSCh.-na-1
RUA CEL. EMIUO JOURDAN -:- JARAGUÁ DO SUL

quella localidade, Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis·a·vis á IEstação ferrea. Dispõe de optimas accomodações e offerece
'"

o maximo conforto aos srs, hospedes. Banhos quentes e frios •.
Editai para babt... HYGIENE - CONFORTO - PRESTEZA

litapo de berdei... Linha de Omnibus á porta Preços razoaveill

ros Proprietario: Carlos Albus.

O doutór Arno Pedro
BoeschJ, Juiz ;Je Direito
da Comarca d6 Jaragu�.
Estado de Santa Catari
na, Brasil, na forma da
lei, etc.

.

Faço saber aos que o

preeeDte edital virem,
.que por este Juizo foram
arrec ados. arrolados e

postos em administração
.& benp- deixados por
Franz Wassmann que era
natural da Alemanha e

�ue faleceu sem he:rdei
rOB presentes, pelo que
lOllvido 808 hardeiro&
sucessores do dito Franz
W8.&�m8nn a virem ha.
bilItar-se no prazo ms-

F
.

I-ximo de noventa (90) dias orro pau ,sta,e requersr o que for a
bem de seu direito. E, Taboas para assoalho,para que chegue a noti-
gia de todos, S6 passou seccas e de l,a qualidade, por preço razoavel

::f!::��p:g�:!�\�l!: encontram-se na Socigdade de Atiradoras Jaraguáimprensa local e pelo CASA RAU . ..
'

.. �

Diatio Oficial do Estado, Communica.-aes da directoria}em Florif.!,nopolis. Dado.' �-

6 pa8S�l-�O nel;ta cidade _I!!D"__II!JUiH'III-_,_1IIfi,1a!;+EmlII__.".- e__

I:
O baile de São Silvestre, dia 31 do corrente,

:fa:�:g,�,z a�! �::��� Escritorio de advocacia será social e realisado em conjuncto com a So-
610 do aDO de mil nove·Dr. Mar,-nho Lobo

ciedadê Esportiva Jaraguá. l

eent08 e trinta' e nove,
.

Eu, l'iey Franco, -escrivão Quarta·feiral dia 27 do corr!'nte, as 20 horas,
o subscrevi. la88.) AruG Di::rl ...mrnt·· atende-se neste escritorio para terá lugar' a assernbléa extraordinaria, para eleição
Pedro Hoeschl, Jujz de serviços judiciarios e administrativos d I d d éd

.

I
l>treito da Comerett Est8.

o ze a or a s e socla .

Fala-se portuguez, alemão e italiano
eonf!jrme I} original do
flUí Jou .fé. (Das 7 ás 17 hOíiis)

J ,ulguá, 18 de dezem
Jara-02., Rua Mrecbal Deodorobro de 1939.. 8�

.

fi Edifício Emerich Ruysam

NEY",IiIÚ•.NGQ.
�. ;,;, ..;.,,_

f

Edital
De ardem do sr. tte. Prefeito Municipal, Iaço

publíco para conhecimento de todos, que esta
Prefeitura, desejando encerrar o presente exer
cicio financeiro sem contas em atrazo, sohcíta
aos fornecedores apresentarem suas netas impre
terlvelmente até o' dia 28 do corrente,

Sec. da Pret. Municipal de Jnragii.á, 13-12-39.
Renato Sans, Secretario.

ISENÇÕES DE PAGAMENTO POR CINCO SORTEIOS
C833- Francisco Markamisk, Praia Comprida
1.7811-Wenceslau e Suzana Rachedt, Passa Tres
2169-Filho de Otilvio Latrocínio, Retiro Mirim
16855-Alcebiades Passos Waltrick, Trombudo Central
3059-Maria Horrestea, Jaraguá
11062-Loeli Schmidt, Florianopolis
9121-Maria Luiza Dias, ltacorobi
9823-João Serafião Almeida, Floríanopolis
1565'3-Donzilia Rebelo, Itajclhy
16255-lvone Sabino, Floríanopolis
Florianopolis. 18 de Dezembro de 1939.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho, Fiscal do G:>verno Federal.
PROPRIETARIOS J. MOREIRA & elA.

CASA SONIS
Armarillbos e roupas para crianças
ESPECIALIDADES em linhas e fks de: lã, seda
algodão, crú e merceri�8do, para qualquer traba·

lho manual ou a machina.
Variadíssimo sortimento em cores e qua.lidades.

, AVENIDA GETULIO VARGAS
(em frente a Praça 7 de Setembro Jsraguá)

No dia 14 de janeiro de 1940, terá lUfar, ás
15 horas, a eleição da nova directoria para reger
os destinos da sociedade naquelle anno,

Jaraguà� 18 de dezembro de 1939.

..

. ...,

Consultório e Residencia :

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

Atende chamados a ql,!éllquer hora do dia ou Cla aoite.

BICYCLETAS I
nürkopp
NSU-Wehrsport

I NSD-Opel

I
I
i
I

II
i

Machinas de Escrever

Madtinas de costura

Material electrico em leral
Para r á i o & platinados, prateados

e nickelados

Lothar- Sonnenhoh I.

o anuncio e a alma
. do negocio.

Registro Civil
Artur Mueller, Escrivão e Ofi·

cial do Registro Civil do 1. dis
trito da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Catarina, Brasil.
COPIA DO EDITAL n. 1001
Faz saber que prettndem ca

sar-sI! no cartorio da cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná.
Emílio Nazario e Nair Rodri

gues dos Santos.
Ele, solteiro; ope'rario, natural

de Jaragllá, filho de Augusto
Nazario � ide Antonia Maria de
Oliveira.
Ela, solteira, domestica, ;natu

ral de Guarapuava, Estado do
Paraná, nascida a 11 de Janeiro
de 1923, domiciliaua e residente
na cidade dt Guarapuava, filha
de Pedro Brando dos Santos e

Gregoria Maria do Prado.

CONTO S POL

ICJAESI"CONTOS OE AMOR
AVENTURAS
C/INEMA
BEL�E2A I

RADIO \
F IGU'RfNOS \\TR/COT
G YMNAS TICA

2
ii

114M�ft4J' !lI
Jaraguá, 21-12-39.
E para que chegue aO' conhe.

cimento de todos passei o pre
sente edital que será publicado
pi'!la imprensa e em cartorio on·
de será afixado durant� 15 dias
Si alguem souber de impedi·

mentos lICl.Ise-os para fins legaes.
Artur Mueller

Escrivão Distrit<l I e Oficial do
Registro Civil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREiO DO POVO

I d ) a • IIpa

Créditos

o. Balancete da'Despaa. Orçamentaria, referente ao me. de Novembro de 1'39

DESPESA O R ç.A M EN T A R I A

Anterior Do Mêl . Tot a 1 Empenhada P'revist&até o mês

Obaer'f'aoóel

2.a

3.a

5.8

6.a

7.a

8.8.

9.a

10.a

11.&

12.a

13.a

14.8
15.•

16.a

17.&

ADMINISTRAÇÃO E FISCALISACAO
1 Subsidio ao Prefeito

.

2 Repreaentação ao mesmo
3 Funcionalismo
4 Olarias e transportes de funcjoDßrio�
6 Gratificação ao Intendente Distrital

EXPEDIENTE E DESPESAS DIVERSAS
1 Material de consumo e de exp�dfeDte da Preteí.

tura e das repartições u ela subordtnedaa
2 Public.,õ0s de oIeis e atos otteíaía

'

3 Curespondenoia postal e telegraflca
4 Seguros de operarios
5 Aluguel do predlo onde tnncíone a Preleitura
6 Aluguel do predfo onde funciona a Intendenola
7 Poroentagesa aos tíseees

VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS
1 ReCoDstruçl'1o e repares tla8 vtes publíeas munj·

cípaes
.

2 Aquisição de veíeulos, enímaís, combustível, lor·
ragem, ferramentas, ete.

3 Salarto aos operarios
OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÕES

1 Construçä« da eêJ,rada Oariba.ldi Hansa
2 Construção de uma ponte sobre o Río Novo
3 Para aquísíeão de um terreno psra o Cemiterio

de Hansa

SEltVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
1 Llmpesa d(:' ruas, praças, jardins e outros logra.

doures publtcos do centro urbano
2 Iluminação Publica

FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL
1 Aquisição de sementes, reprodutores. ete.

ED CAÇÃO, CULTURA E PUBLICIDADE
1 Vencimentos de 11 professores muntetpaía a 200.

a 4 a 160$00(;1
2 Alugueis de prédios escolares
3 Material escolar e aseísteneía a alunes necessi

tados
4 Servíeo de publtcrdade do município
5 Transporte para 'Usos Iíseção escola �

HIGIENE E ASSISTE�CIA SOCIAL
1 Amparo á .Maternidade e Infaueía
2 Socorros publícos
3 Sepultamentos de indigentes
4 Higiene e saneamento das zonas rUfais e urbaDas
fi Assistencia aos presos pobres

CONTRIBUIÇÃO E AUXIUOS
1 Contribuição p. o Oepflrt. d� Admitii•. Munieipal
2 Auxül« !�u LpPfozario aI! Estado
3 Quota do Iançamento do,.Imp. sobre Industrias e

Profissões
4 Subvenção á Escola Normal Primaria do MliDfeipfo
5 SUbVIF.'llÇâo EI 3 esc .las partteulares
6 Cl,lnstruçäo de casas para operarios
7 SUBvenção 8.0 Hospital cSão Jn.s.é"
8 Subvenção á Soe. de Lavoura «Tras Rios do Norte.
9 Subvenção ao Centro Agrícola cSanta Catarine"
10 Subvenção 1\0 Hospital Particular de Hansa
11 Subvenção á caixa Escolar cAurelfa Walter"
12 Gratificação ao Inspetor Escolar
13 Auxilio ao Esporte Clube «Ayr.Horé"
14 Contribuição para o Destacamento Policial

DIVIDA PASSIVA
1 Pagamento da Divida Flutuante inscrita
2 Amf'rtizsção da Divida Flutuante com joínvííle
3 Juros de 7 1/2 o sobre R8. 15:000$

DESPESAS POLICIAIS E JUDICIARIAS
1 Gratificação ao Oarcereíro

.

2 Expedíente do Forum da Comarca, quando re

quisitado pe;o dr .•Tuiz de Direito
3 Percentagens 'aos encerregados da eobnnça da

Divida Ativa
4 Serviço de Inspeção de veículos
;) Aluguel <los aparelhos de teletones - Del�r••ia

e Forum

DESPESAS PATRIMONIAIS
1 Manutenção dos cemiterios publícos

DESPESAS INDUSTRIAIS

I}) DESPESAS EVENTUAIS
1 Para pequenas despezas imprevistas

VERBA DE APLICAÇÃO VARIAVEL
1 PS1'S atender despesas 'no segundo semestre do

exercicio, por detíoíencíe das dotaçiea eree
mentarías (5 % da Reoeita (!IeraI)

APLICAÇÃO DA RECEITA ESPECIAL
1 Para construção de propríos Municipais

SALDO D1SPONIVEL para o' mês ;je DEZEMBRO

:5:ooof
33'405f
2:502'600
3:600$

4:633$100
.2:100f
928t500

1:700,
'2:700$
400'

1:346'200

300.
3:390$
260'
8o\)$

•

320$500
200$
66$ioo

300$

27.300

3:300,
36:795t
2:762$600
4:400$000

4:9õ3t6")0
2:300$
995$000

1:700$
3:000'
400$

1:373$500

3:600$
40:185$
2:962'600
4:800$

5:137$100
3:000$
995*500

1:700$
3:600'
480$

. 1:373'500

I õ:ooo,
8:600f
.0:680'
1:300$
4:800'

7:500$
3:000,
2:00G'
1:700$ .

3:800'
481a'

1:50{)$

87 :898$400 2:608$300 90:506$700 91:080$200 7SM45t70

69:650'iOO 3:763$200 73:413$700 82:944$000 27:000$
27:000$ 27:000$ 27:000$ 27:000'

1:655$200

5:000$

195.
9:421$

976$

36:261$700

594$900
1:173i

750$
2:711*800
!8i$

9:393$
1:000$

2:700'
1:350$
50Gt
400$
180$
450'
350'

4:57()$200

2:352$500

1:800'

300$600

.471'80.
2:000$

275*400

500$ 600$
1:&55f!00

50CS 4:000,
1 :655$200 3:000$

5:oeo' 5:000$

195$ 195$
937$600 j 10:358$600 11:821$

1:680$

79$

Ino$
180_00
55$

1dOS

300$
1505
50$
100.
20'
501

8768 976$

37:931$700 4Q:941'7oo

594.000
1:252$

850$
2:842$700
3.0$

Y:393$
1:000$

�o.
1:500i
i50$
600,
200$
500$
350$

4:576t200

603$900
1:252'

1'050,
2:84:2$700
340$

9:393$
1:000$

1:70(')'

3:600$
1:800.
600$
60&$
240$
Soo,
600'

4:576$250

2 :352'Soo .2:852$ioo
3:000.
1:125$.

5:000$

1:300'

33:600'
1 :000'

1:000'
L:6oo$
500'

3:500,
3:000,
800S

2:900$
leot

8:o0ü$
1:000'

2:700'
4::830$
3:�oo$
1:000$
3:600'
1:8uo'
600.

1:200t
24o,
SOUt
GooS

4:576t250

2:818$

13:14«650

110' 1:910' 2:160' 2:160'

75$ 3751600 375$600 600$

428$200 900$ 900$ 1:.00$
2Qo$ 2:200$ 2:.00$ 2:400$

� 275$400 367$200 3&7'200

2:.25$
3:000$
1:125'

351$ 3:169$ 3:434:$900 4:ooot'

2toooS

12:000.

iS·ooo*

20:000$

125$

1:112'200

f I�

.t

1:832$200
390:827$260
210:652$410
601:485'670

.14:851$500
36:153*610
15<):253$300 210:658$410

357:827f060 23:000$200

Disc�tqlÍn8çAo de Baldos:
DISPONIVEL :

Ne. tesouraria
Na Intendencia Distrital
No Banco Agríe. e Com. de Ilumenau

CAIXA DE FUNDOS ESPEClIAIS:
No Banco Agric. e Com. de Blumeneu

22:387'010 3:520$500 25:907$510 27:472$550 19:500$

{9:7825200 24:600'

8:000$

la:oOö'

228:6585410

427:8831730 390:000$000 105:69350.0

devidamente registrª-do na Ordem dos Advogados do Brasil, com
escrltorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo

KIu�. Aceita cauzaà civis, comerciais e criminais e encarrega-se
de Inventarios, defezas de contravenções .fiscaes, .elabora centra
tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de
capital e ind tria, por quotas, -de ,sociedades. anonimas, coman

dita por, ações, de sociedades cooperativas, de penhor agricola,
penhor comercial e enfim elabora contratol de toda e qualquer
natureza, ilssim como requerimentos.
- :') ; r

.

HORARIO : das 1 4S'JJ,� du 17 ás 19

Supt. p. eI••ldo 1938 Oeer.·lel n.54 de 31·S-3O'

Sapo Dee, 12 de 4. lO. li p. e.•aldo 1938

Supl. p. e/saldo 1938 Deer.· Lei n. 54, 60 e

68 de 31-3 '30. 1.0-39 e 2·8-30.

Zsp. p. ellaldo 1088 [)ee..Lej 51 de 1·2·39

I

J:sp . .,.e/saldo 1938 Dee.-Leii5 e 62dlll·8-»
e 67'39

Sup. p. c/saldo 1938 Dec. II. 1% de 4-10.]9

COldadoria lia Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 30 de ·Novembro tle 1931.

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMEs--"r==--========�====:;:.
Cure seusmales �nC��eCO�p::dobo:
Pharmecie Nova

ALFREDO MOSER. Contador.

alarcatto Irmmãos

de ROBBRTO M. HORST
a que dispõe de maior adrtimenta, na pra� e offerece lelll

artigos per p.reços valltal'isOs.'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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v'Correto' Social
E' a romada ideal!

CURA' TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de

.

#Pomada Mi Aancora
,

No caíendario cívico da brasilidade r�gistrou·se
este rnez a data de 16. anniversario de nasclmetrto de

OLAVO BILAC. ,PeJa primeira vez este anno fo�a�
feitas excepcionaes commemoraçõs ao PQeta-patnota;
promovidas pelo Exercito. ..'animais. E de facto o grande sedo fOI o Ißcentlvad<;Jf da

NUNCA EXISTIU camoanha de civismo sadio que chamou a mocidade
IOUAL ! ! ! á caserna. onde se prepara o brasileiro soldado par�

A Farmácia Cruz. a defesa da pátria no que ella tem de mars sagrado.

deAvaré (S Paulo) - a união territorial.' It, .

cMl' Olorificamos hoje � Bilac, prestando-lhe o cu o

curou com a

I
.

d d
. -

t nscreven-
NANCORA,. úlce do nosso respeito e a noss.a a mtraçao, ra

ras. que nem o 914 do estes quatorze versos lapidares:
conseguiu curar.· .. PATRIA

Da. Oarolina Pé\Ulares, dr joinville, curou com Patria, latejo em ti, no teu lenho, por.. onde h
UMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS! Circulo' e sou perfume, e sombra, e sol, e orval o

Têm havido centenas -de curas semelhantes!! ! E, em seiva, ao teu clamor a minha voz responde.
Adotada em muitos hospítees, casas de saude E subo do teu cerne ao céo de galho em galho!

e clinicas particulares. Dos teus lichens, dos teus cipós. da tua fronde,

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA· Do ninho que gorgeia em teu dôce a�asalhc,
DA MINANCQRA» nunca existiu a não ser em Do fructo a amadurar que em teu seio se esconde,

suas latinhas originais eorn.o emblema simbólico De ti, - rebento em luz e em cantícos me espalho!
acima. Recusem imitaçõt s! Exijam a verdadeira Vivo. choro em teu pranto; e, em teus dias felizes,

MINANCORA em sua latinha original I
No alto, como uma flôr , em ti pompeie) e exulto!

REPAREM BEM AO COMPRAR! E eu, morto, sendo tu cheia de cicatrizes,
E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA» Tu, golpeada e insultada. - eu tremerei sepulto:

de JOINVILLE, E es meus ossos no chão, com as tuas raizes,
.

Se estorceräo de dõr, soffrendo o golpe e o insulto!

._

Tinfas Esmaltes,. V�rnizes. 'Annivorsarios

, Pinceis. Dia 19 completou o seu

Todos os a r tigo s para pintura e construcções. segundo anniversario o rne-

Mordentes e Anilinas nino Lelio, filho do casal
Dulcínea. e Leopoldo Rei

pala serviços de madeira em geral. ner, proprietario da Typo
Bconamlse tempo e dinheiro ,comprando na graphia Avenida.

Casa de Tintas
- Anniversariou dia 20

o menino José, filho do
C. Zinderstein & Cio. sr. dr. Renato Camara, rne-

dico do Hospital S. José.

��.a_.15�!,��0_v�Smbro ��3 -: B L UM E NAU - Dia 21 festejou mais

lt�1tt;�!:. � ....;;�;::;,.:,; anta Catharina um natalício o sr. Walde- nossos pezames .

-- --- mar Rau, negociante em

A I Retorcida. Outro sorteio da
ultima palavra em Viajantes

Credito Mutuo

Elegancia ! Esteve esta semana em Predial
nara se!,hol'as e Jaraguá, danconos o pra
cavalheiros - Innumeros e bellos typos I zer de sua visita, o snr. A 18 do corrente fez.

I"A L çAD F d H bl' realizar outro tormíaavel
" OS para criao"'as ernsan o u. et;.,lOspE�tor "i.!rt�l·{ .• , de seu nlano de

� da. ul-America Capitaliza- o v I

C· B I
- mercadorias, a grande

Intos, O sas, Malas, Cbinellos çao,
Companhla de SíJrteioß,

ARTIGOS DE COURO em geral Estudantes du� regres- com séde em FloriaDo-

á preços vantajosos. so na sam :
. . V?1i8, C[e�mO Mutuo Pre-

•
' De Joinville. onde cur-« díai. Foí contemplada

Casa Frederico Vierheller sam o Instituto Bo�. Je�us.! com o primei:o. premio
. regres ser arn, em ferias, os : no valer de R�.6_000$000

Rua Abdon Baptista 'jovLns Luiz Carlos e Hi- l::l. ctLctar.:.eti> IJ 5495 per .

Clinica EspDCI·all·Sada d
rarn Crespo, filhos do snr. tencsnte ás prestamistas

"'" O João Crespo, dedicado re Norma e Inês ne Souza,

Dr. Alfredo Ciniello dactor dtlste jornal. residentes em Joinville.

Medico E ..pecialista erm pratica nos Hospítaes do Paiz e da Europa
�
., •

IW

DOENÇAS DE CREANÇAS e REGIMEN ALIMENTAR - MO- Cafe Cathari nense
LESTlAS DA PELLE e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA,

' -

CURA RACIONAL DAS ULCERAS OASTRO . Duodenaes sem

l'
Situado no ponto Illais central da cidade - Preferido pelas

operação.• REGULARIZAÇÃOSCIENTIFIC/.. DANATALlDADE
(Methodo moderno para evitar a gravidez sem empregar meios pessoas de fino paladar

artificiaes e prejudiciaes ao organismo.)
,

,
x::::a

T!atamento especialis.ad,? da,s Doença.s In�ernas, Infecciosas, Tro
plcaes e Nervosas, prmclp�lmente, EpIlepSia, Hyõteriö, Debilidade
Sexual, Espasmos, Oaguetra e de certas modalidades de Paralysias

Consultas Diarias em Gaspar
,_�,.r,"..

(Via Blumenau - Conducção � toda hora)

Fallecimentos
Falleceu no dia 15 do

corrente, em Rio do Sul,
localidade de Lontra, o sr.

Francisco Maba, progenitor
do sr. João Maba, construo
ctor residente entre nós.

O finado residia por Ion

gos annos em nossa cida
de, sendo" viuvo da sra. d.
Seraíina Maba.
A' família enlutada os

'CALÇADOS

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

CASA RAU
BancoAgricola e COlD..

Dlereial de BlulDenaU
Matriz.: BLUMENAU

FWaes em JOINVILLE, JARAGUA'
e HAMONIA.

Capital autorisà.do 2.000:000$000
Capital realisado e reservas 1.870:392$020
Total dos deposites; ca. 18.000:000$000

Faz todas as operações bancaria
no Patz

como descontos er c8uçäo de tltulos de expor·
taçäo e ontras operações de credito, passes
para 6S princlpöt� prliças do ptlIz, mediante·

tAxas modicaI.

Abana em conlas correnies os seguinles juros:
A dlspssiçlJ.o, sem aviso, com retiradas li�

vres para quaesquer importancJs& 2 %

Com avis� prev�o (retirada,;, com avisos
conforme a importeDcla a retirar) 4 %

Dep?s1toB Populares Limjtrdoa (até 10 con

tos) depositoH iniciae.· 8 partir de 20,
subsequente li partir d.e 5$000 41/2 %

Prazo fixo de 3 mezet> e depois 2 mez.es

de aviso para retii'ada� 5 %

Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezea de
aviso para retiradas .6 0/0

Succursal em JARAGUA'
EXPEDIENT::': Das 9 J/2 ás 12 e

daS' 131/2 ás 141/2 horas.
Sabbado8: da.s 9 1/2 ás 1 t 1/2 hOla8.

Caixa Postal n. 65 End. telegr. eCaixa-

o
fNVflOPf

SAUDE
---..._.�. PllSAo D� mrm �========�-=======::::!!

IRDIGEStÖES
MAO .IWJTO
ACIDEZ

SaJ.�

FRACOS E ANEMICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
Dc: Ph. Ch, Joio d. Silva Silveira

Emprescdo_ alto _:

Tosses

Resfriadot

com seus sempre
novos figurinos Co La
Scuela Moderna:t e

«ltalo,Americano:t p.

o seu ultra·moderno
systhema de córte
poderá vestil-o COir.

elegancia ebom gos
to, dispondo tarn
bem de variado sor

timento de casemi
ras, linhos p a Im·
beach, etc. etc.

Secção de artigos
para homens.

Romeu
Bastós

avenida Abdon BapJisla

Secção de Bqnboniere
Permonente stock de

Conservas

6,.,'1
-t.�a;..

f®mtlQlI'!I em vidro de 1 I","\'�-":"

Recentemtnte in ..tallado, obedece aos mais rigorosos pre
ceitos de higiene - Serviço rapido e esmerado

.

, (A N N E X O A O B A R C A T H A R I N EN S E)

�. �.

•1 HEMOaaROIDES SUaCUra!em
I - operaçao

II
O O e n ç a I ano..retaes. varizes e

erisipela sua cura·

i Dr. MENDES�UJO, CURITYBIl-
,

I
Socisdado do Atiradorog Jaragua

25 de Dezemt TO
Baile Publico de Natal

31 de Dezembro

Baile Publico de S. Silvestre
Orchestra: Co Caramurú '!> - Joinville

WANDERER
A melhor
Bicicleta

,carlos Hoepcke S.A.
Filial: JoiDviUe

l'erlDento Medeiros
Producto de alta qualidade. para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer
PASTELARIAS -

EXIJAM O SABÃO

Virgem Especialida(1e
de WETZEL & elA. - JOINVILLE (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECfA A SUAROUPA

-

_\,�1RIA NAIt-';:'
�1 \��.ttTZE:'�L·.,�A�
".� ,��

.

-- JOINVtttt "":-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o orçamen
Foi prevista a receita de 40.412:673$300 e . calculada em igual importaDcia a despem

194.0
e

• , <:

.. Embora a arrecadaçio deste aDDO apreseDte um superavit de cma de dois mil contos de réis, resolveu o GOYerDO
lixar o orçamento em importancia inferior á já arrecadada no presente exercido, afimde promover em melhor rytbmo ai

linanças publiCas, sem surprezas sempre dif iceis de remediar.
. . >

""':'
-

Saudação. de Natal ao ·povq. brasileiro pelo
As palavras do Preslden- Cheie da A.'aÇl&0

e lactarias, distrjbuidos por
te Vargas, pronunciadas n9 J �."' todos os Estados. � lei de
noite de 24, foram um protecqãO ás familias nu-

lindo presente de Natal is .

I' I
. .JI • merosas ser' decretada em

mães brasileiras sos leitores a, especte seu� I,,?mortaes .
exemp os t o caractez de verdadeiea breve. Um fundo especial

Nelles está perfeitamente mente. para 8S mães ja. de Jushça, altruísmo e. o � ca"!panh8 de cooptra�o de auxilio familiar, por
definldo o espirlto do no rsgueensea: amor p.e)o� fraeos. Por IS' nacional, veremos a deseja meio dil taxa cobrada aos

vo regimen brasileiro, de cComl'lJemoramos alrran-
so é a �als "propn� para da s�)�Ção e seus enormes solteiros e casaes sem filhos,

vido o agir, em nome da de data da Christandadl',
falar aos vos-os arra.,ado: benefícíos refadar�os ,?or constituirá sem duvida uma

essencia dos seus prlnei o nsseímento de Jesus E dsendtimehntioStl de sohdarie longo temdPo" E Pd�eclso experieneia proveitosa.digna
pios, por um grande pro- á simples evocação da ima-

a ,e c r s e eonrocar que em ca a ar me 10 ou de apoio. Espero � reeom-

blema que interessa per- dOM' nim
abastado se articulem vo�· lIIen::!o, portanto. que o

f
' .. gem o eus emno, fades generosas ee mobi .

dU'
,

eíta e intimamente a pro bada de dOQnra apostolica, r. 't
.

h'lo ,cuidado a nião seja se-

pria nacionalidade. sentimos reaeeender se a
rse da espirno P I antraf' cundado pelos Estados e.

Applaudi'1do com sinee fé nas almas e os corações dCO o noss� povo, a d1m Municipios. que tambem
ridade a oração do ínclito confraternisarem sob o in de q�de °d8e, ":l,�I�dsafJrado devem destinar verbas per-
brasileiro, trmscrevemol a, fluxo transfigurador das

a VI a a aml18 eixe e manentes aos serviços da
na integra, parS os nos- suas divinas virtudes, de ser cansa de apprehensões pu�ricultura, compleiand.
__________________'_ para os paes_ e Ie tr�n.for- aS&lm uma eslrudura go-

O t ta
..

d
me em bençao e sadio eon yernamental capaz de pre-

es anento o forto moral. O meu gover parar brasileiros robustos e

"Ia, d
no te� se empenhado em animcnoß a exploraçlo da

""n e Crespi garanilr,
aos trabalha.doresl nossa riqueza poteneíal. A

, que não dispõem de recur obra realisada não é suffl-
....-&_

, sos accumuladolll ,e vivem ciente. Onde termina a pos-A. respeita do loverno IJnauc;u-o do labor quotidiano, con· sibilidade immeJiata des
á .talia dições de· es19bilidade ero·. meio� fornecidos pelo the-

O sn I' .' dr. Oswaldo i os herdeiros do Conde
nomiea necellsarias li manu· s.uro publico. cum,r� a,..

tenção da prole. li legis· pellat para a iniciativa de'
Aranha, Ministro das Re- Crespi. determinou que laçlo em vigor e as in!ii particulares, principalmente
lações Exteriores, enviou 100 ,contos se destinem tuiçôes de previdencia cQUe· doS! qut tem sob suas oro

ao Embaixador da Ita- ao monumento que será cliva em promi'lor desên· dens arUp08 de trabalha·

tia, sr. Ug� Sola, 'a se·. doado à cidade de San. volvimento/' completam os dores assalariados. E' pre·
.

t t I I"t I' . relult;tdos e ,mo�tr8m 30er- eiso flue as aiançn deS8el
gum e car a : tos pe as co ORla! I a Ia· vos. par� cella�ra,r_ aet.lva� ('!t d� nossa politiea de collaboradores 3nonY,lDos

. ,t:Aecuso O recebimen· nas do Estado de São mente nl 0"" fá.lniClada valoristlçlo do 'homem' do da ptosperidade- iDdividult.
to da cada. de Vossa Paulo» em hortra do em favor do bem estar e traballilo. Impunha-se, com sejam devidamente ampa
ExcelJe.ncia de 19 do gr:tnde navegador Ame· a saude das mies e das. tudo alargar a actuação do radas. Emquanto as mies

t I· V
-

I cria.nça� pelo nosso va.to poder publico e diversa, ganham· o pio nascorren e, na qua l11e rico espucCl, o qua terrttOflo, des�e os centros providencias se adoptaram fabricas e nas offieinasfaz ta communicação a- em 1499 tocou as COS· urbano, 80S pequenos. nu· nesse gentido. Já foi auto que os filhos pequenibaixo:

I
tas do Brasil desde IS deos dê populaOlo: Ainda rlsHdo um plano de constru nOI l:stejam nBS crech:es

«Em exeeu�o da von- Guyanas até o extremo nlo se conse,uiu .n5t&)18r Cção e instaJlação de cêrca recebendo euidado-s hygie
tade �xpreo:"" em tes�� _ ,sul e entrou_ nos can.aes, u!"a rede tfffcie�te de .er de cinooenta maternidades 'Cont na 46. pag.)
'..;;>... - Lét ViçoS de maternIdade e amo

.

.

mento pelo Conde Ro- onde deveria surgn a papo á infanciB.· util e pa·

dolpho Crespi foram en- cidade de Santos; é que triolic8 finalidade. Todos ------------------

tregues, h,ll algumas se· 400 contos se d�stinem sabe"!, quanto entre nós �
"OR-11:'10 DO POVOmanas, ao Duc.<", 500 �_erepcçã0l' nda, caPltall�e �eS�::e9o e :::::!��t�::;s � �

,

mil liras, equivalentes a �o. au o, f. u!11 co e· ficiente da mortalidade de· no limiar de um nove. anno, CQID, i
500 contos de reis, que gto ltalo-braslletro, com l'ectm-nsscidús, sobreh.do primenta ao. MUS ilmumeros aDÚ-

.

o extindo qÜ;í. que fos-
o nome do Çonde Ro· lias classes menos protegi

sem distribuídas pelo dolpho Crespl.. das, Pro�le":l8' de tamanha lOS, a••ignaates, a••aaes sincera-:
D . b b fi .

.
Ao accusar a Vossa rf'levancla '. lll'a�o ao futu- mente "'--"a mUI"'ta -a-tura e OI'"

l

uce <! o ras en,� cen
...

.' _. ro da naetonaltdade, não .......... ... .".. r- '

,

---- teso tEx"'telleDCla !ao I.rn�r po1eria ser relegado a ae

ItiDlOll lIeIßdoI.
_ p_'_ ibIm i

O Ch f d G
an e commumC3'a-"0, gundo plano.Cumpria en· dMais uma turma Vae ao Rio Gran- «. •. � e

_

o over-
cumpro o dever gratis� cllral"o com animo decidi. e lHO.

de marinheiros de do Sul o _i- n,? Italiano dl�poz po- sima de solicitar·lhe que do. Assim proeedemos. -------- --:.:.J

para e Rio nistro Oswaldo re!D que a dIta somma faça chegar ao alto co- pORd.o em acti� o max.i�o
.& ---h s�Ja empregada n? ßra -

nhecimento do Chefe do pos!'lvel de melos ad�mls.
Ci;wmurdcàm de FIo- I

......-.... a SIJ. Ordenou, assIm. ao O °t r
trahvos, mas por malS que Alcansou elevado A Deva directoria .

rianopoUs: Para () Rio Os jornaeS! de PortQ Emb�!ixadoi Sola qu� e- d o�ernot I a la!tlO � agra- se faça, se não imprimir preço o diamante da Ac:adeaua Bra,.
de Jl:m"�irü bcmb8fcou Alegre nüticí8m que, nos xa�inass.e' .. o .

destino d�cl::;:un �a�zulpoelsamcset�Oa inos �s nolssas iniciativas "Getulio Vargas" sUeira de Letras
ma.is uma gar' osa tu:ma primeiros dias de �anei f t
de tOO alumno!!: da E8· rn, irá áqueJle Estado,

mais
.
slgm Ica IVO que g!'nerosidade, novo teso

,
coIß de> Aprendizes Ma- em viagem de repouso, pode.na ter Cl mes�a n? temunho de amizade tra
rinheiros 1\6 nosso Est!l- I) soro Oswaldo Aranba, Brasll, em ol;ras mspl- dicional entre os nossos
uü. Ministro das ReJaçces radas na d.edlcação e n? paizes. Quero tambemOs futuro!] mamj,ls, ii· Exteriores_ "mor a "mbos os pai
veram um b.;-·ts-fofa coo.

'" a,,: felicitar VOSS(I. ExceHen-
corridissimo, vendo se A. capital de Sio

zes do: Conde Cr.es�� da p("�o modo por que
no t.rapiche, além do il·

Paulo oc:eu o
que, �pos uma 1':1ll_lt,nc cumpnu li determinação

lustre cümmaD'd8.Dte ClU· pa sa, VIda de acbvlClade do Duce empregando100 Henrique Junior, Ii- 15.0 l'!Iar e�tre desen�olvida em S Pau esse lega'do em obrascompaühado de tOl.la ü! as maiores cada lo qUI r It d
f!cialidade da -Escola,

..
I z

__

se sepu a o
que perpetuarão a frater-

granIte numer� de. a�i des do Mundo ?e Camisa PretEl, nesta nidade italo-brasileira.
gos e parentes dos brio- Ern 1890, São Paul(j só

Lerra oilde repousa. Aproveito o ensejo
80S rapazes. tinha 69.934 almas. Em «O Embaixador Sola, para reiterar os protes-

11910, 887.810.
_

E, parJ'l, no intuito de exaltar a tos da mais alta consi·'Novos sacerdotes 1940, a prevl�ão é de contribuição para a deração· com qne me
brasileiros' 1.378 6�. EffectIvamente, d B'

Vaticano. _ Recebe segundo 08 calculüS dos gra� eza do ràsll _do subscrevo.
.

ram tl.S ordeIlS sacerdo- especialistas, baseados �emo e do trabalho Ita- De vossa excellencl3

tses. na Basilica de São nos censos de 1920 8 hanos e, de accordo com -- Oswaldo Aranha.»
João de La.trão, dois ne 1934; estaremos no anno

vos padresbresileircs - entrante beirando. . .

os reverendos José Va' 1.400.000 babitant�B, o

fani e M1'8cyr da COSt8 qUE', possivelmentc, virã
Pinto, alumn()8 do Colle enquadrar a Capital Dau
gio Pontifical B!'��neiro. lh'!t!l E.>m 26.0 ou 26.& lu'

gar entre OB grandes ag
glomeradüs humanos do

IR. J. I. RICHA LOURES Uni vers.,}.
«Gazeta de Noticiaß:t

Mais �6� aias...
São Silvestre vae fazer soar a ultimá hora

de 1939. Os seus . dias amanhã serão já do
passado. E' preciso estar tudo prornpto .

- a

alma leve, o coração tranquillo. U Santos que é
tambem com o Pae Noel, um personagem Ien
dario, está a postos ...

As horas que vivemos, na abastança ou

amassando o pão de cada dia, de incerteza ou
.

de esperança, de alegria ou de magua, terão o

seu firn quando o bom velhinho, apôs a ultima
badal ada do relógio fatal, fechar a cortina do

. tempo sobre' 193�.
A transicção é rapida, -- é como acontece

nos bailes. quando um gaiato tórce o botão da
luz." 1940 vae chegar sern nôs dar ternpo de
ouvir o écho do ultimo sonho que morreu no

fundo do coração.
Mais 365 dias..
Será sempre assim. E ouvindo uma voz no

interior que nôs segreda um avise, procuramos
entrar no novo anno com o pé direito. E' cou
sa velha. Como se o pé direito fêsse o pé da
sorte,

Mais 365 dias ...
Para esperar. para sonhar. E: verdade que

já .hoje pouco se sonha. Foi o cinema que rea
lizou essa cousa horrivel : matou o sonho da
cidade. Hoje só os que vivem longe dos cen

tros agitados e cosmopolitas, sabem sonhar.
Mais 365 dias...

'

Abrem-se tie novo as officinas.. Das cha·
mínés alongadas das . fabrkas -. com." pontos
de admiração da grande alma do povo, por tu'

I
do que já foi feito, como por tudo que resta
fazer - escapa·se o primeiro rói de fumo-, an

nundando Ct começo do trábalhot a vida que
continua no seu rythmö de sempre, febril, a�o
nynis, clesC0I1C�rta11te, svb irnper�tivos que em

cada um de . n6$ é apenas o reflexo do nosso

proprio destino,
Mais :,65 dias... <.

Vamos viver «outra vida�, ou uma riova
vida. A aurora colloriu de novo o mostrador do
relogio fabl, O velhinho Silvestre desappareceu
do sc�nario". Uma clarinada de alegria saccode
os espíritos.. Nio é pressão falsa, produzida
pelo alcool tI satisfação de viver.

E acarinhando, - quem sabe? - a ulti
esperança de ser feliz, por um pouco de amór
ou migalha de gloria. sinta o nosso coração a

infinita graça de Deus 4;nesse dia depoi� do
outro», em que tudo se succede e se ,renova, -

iIIudindo, promettendo, consolando � por que
Hão haja o infinitamente feliz, n�m o infinita·
mente desgraçado.

Direclor-proprietario: HONORATO TOMEUI Jornal IndepeRdnte e Nolicioso Caixa Postal, 12 Redactor: Jllãe Crespo

Realizou"se hontem a
sessão de posse da no�
va directoria da Açade·
mia Brasileira de Letras
a qual, ficou assim con.
stituida: presidente, Cel
so Vieira; recretario ge.
ral, Leví Carneiro; lo.
secretario, João Neves
da Fontoura; 2. secreta
rio J, C. de Macedo
Soares, e thesoureiro Ro·
que Pinto.

•

ANNO XX! I JAt-?AGUA DO SUL - Sabbado, 30 de Dezembro de 1939 -====CATHARINA I N°. 1.012

MEDICO r::SPECIALIsr A.

Olhos, Ouvidos, ----------- cumprimenta seus clientes e amigos, desejando lhes
Nariz e Garganta. O reiistro de lavrado.

Rua �riIlcipe. Fene 334. res e criadores doMini9- um prospero e Feliz Anno Novo
JOINViLLE terio da Alricllltllra é

._"..__•. ... gratuito e traz vantagens. I

<::: <::- -c::: ...-:.::- -=>

<:Cl<=��l-c:::c,c:::'=>
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_ � <:::: c:::: <::: � �� tc::='<== �
.

..c=: <:.::

Denominar se ..á (jus- Despertou grande in·
tavo CapaneIRa o gru- teresse o telegramma re

po escolar de Ham- cebido de Amsterdam,
monja pela agencia TransoceJn

O sr. Interventor assig· e seguudo o qual o ceIe
DOU decreto dando o no. bre diamante "Getulio
me de Oustavo C�pa[.e· Vargas", recentemente en
ro,,: 80 Grupo Escolar, contrada nos g'arimpos
cUJa cO.'lstrucção serÁ

.

- '. b diniciada em �j8neiro (f'.) brasl!elro,s, aca �. e ser

anno prúximo vindouro, vendido na capital h')�
na séde do districto cOe. landeza pela somma de
t�!i? Vargas:t, no �unj· quinhentos mil dollaies.
CIplO de Hammonla... Os vespertinos 'cario-

Deixou o commando cas dão grande realce "

ido contra�torpedeiro essa informação, assig
"Santa Catharina:"para nalando que a preciosa
commandar a E.A,M. pedra brasileira alcançou
de Sta. Catharina um dos maiores preços
Pelo titular da "lista que costumam ser offe

da Marinba, foi dispen· recidos nos mercados
sado o Capitão de cor, europeus pelos diaman
veta JOBé Par8gua�8ú de tes de escól.
Sá das funcções de com
mandante do contra..tor
pedeiro .Santa Cathari.
na». O Capitao de C&1'·

veta Jo!é Paraguas8ú de
Sá foi designado pelo
mesmo titular para exer

cer I) cargo de cümman

dante da Es€.ola de A
prendizes Marinheiros
de Florianopolis.

Ban.co Agrícola eCommercial
de Blumenau

FILIAL DE .JARAGUA'

Terminaram hontem as

homenagens á memoria
de Olavo Bilac, na capi.
tal do paiz, cuja campa�
nha cívica incessante e

Srs.lavradore5 oe criadores: desinteressada, o Exercito
e o povo brasileiro re.

Inscrevam se no Regis- conhecem e exaltam.
tro de Lavr. e Criadores A' noite falou na Ho
do Ministerio da Agri- ra do Brasil, em horne
cultura �fim de poderem nagern á Bilac, o escrip.
J{osar dos favores con tor paraense Franciseo
cedidos aos registrados. Leite.

Homenalens a
memoria deOlavo

• Bilac:'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma reportagem ne ua.«
(D.1. U,j.B. para eto jornal)

. HERNANI PEREIRA

entre as ac ividades da impressões. Dispensamo- também entrelaçados pe-Iimprensa moderna, a re- nos de fallar de-sua cul- lo sangue.
portagem internacional tura e de sua hombri Abner Mourão não se

.assume' a maxima impor- dade, porque todos co- preoccupou em fazer a

tancia politica. [ustamen- nhecem na's perfeitamen apologia do . fascismo,
te porque, atravessando te. E como não nos é mesmo porque no fim
a humanidade uma pha possivel expor tantas ob de seu livro confessa
se em que as experien- servações que nos traz, que não é fascista. Ele

cias politicas se realizam lou os juizos que poude quiz apenas, e o conse

não mais em circulos inferir do que observou, guiu brilhantemente, fa

restrictos, mas de ma- l limitemo nos a aconse-
zer uma reportagem sin-

,

I
'

Ih I
. cera sobre o que ob-neira a envo ver nações,', ar a eitura de seu Ii-

servou na ltalia de ho-interessando toda huma-] vro a todos que, real
nidade, o instrumento di- mente, se interessern por je, onde sobre aqueIIa
vulgador dos resultados conhecer o que se passa paisagem classica em

dessas experiencias que na Italia ccnternporanea, que se caminha pisando
é ·a reportagem, não po- e aos que disponham a historia, como disse cer

deria- deixar de se re- consolidar ainda rnais, ta vez Agripino Orieco,
vistir daquella importan - uma amizade secular cu-

foi-se superpondo e se

cia, uma vez que sua jo incremento só bene consolidando a paisa- -------------------
missão é informar ho· ficios poderá trazer" a �e� d.a ord�m e da eí

nestamente a um povo L rasileiros e italianos flc�encla social, de m�
o que vae se passando sempre tão ligados pelo, n:lra que a velha tradi

no seio de outro por espírito de uma civili-I çao �omana. com o seu

força de deterrninada i- zação cornmurn. como espírito � a sua vontad,e
déa politica posta em

de orgamzar, de adrni-
nistrar e de civilizar, puacção. isto posto, refe- nr.�PE�TE ii QBI �S desse ser restabelecidarimo nos a urna recente u ..� ri ti ij"U

reportagem que o jorna -

J

DO SEU fiCADO em sua plenitude, pre-
lista Abner Mourão. re-

senteando o mundo da
Sem Caiomelanos-E Saltará da actualidade como já oredactor-chefe do <Cor- I ,

....
. Cama Disposto Para Tudll f' dreio Paulistano>, de São izera no passa o, com

Seu ligado deve derramar, dias-ia- •

P 1 b d bli
rneu te, no eatomago, um litro de bili. outras Qrandes conqutsau o, aca a e pu I· Se a bili. não corre livremente, o.

tas civilizadoras numa
car como resultando de

alimento. não são digerido. e apollre-
cem. Os gazes incham o eatoruagc. I tuma VI'SI'ta que iez a'
Sobrevem a prisão' de ventre. Você demonstração e oquen e

- sente-so abatido e como que envenene- •

t'It I· h- d
do. Tudo é amargo e a vida é em de que o genlo la Ino

3 Ia, em compan ia e mart.yr io.
continua VI'VO a trabalhar'

I
U rua simple� evacuação não tocará

. «mais outros qUé.tro co -

a enu.a. Nada ha como as famosa.

legas brasl·le'·ros. a con-
PilluJas CARTERS para o Figado, pelo progresso da civi-
para uma acção certa. Fazem correr

vl'te do governo do f-Jal'z
livremente esse litro de bilis, e você Iizáção e da humanidade.
sente-se diSJ)08to para tudo. Não cau-

,

Ab M - sam. damno. são suaves e contudo a-Jí.o

amigo. ner cura0 maravilhosas para fazer a bil� correr

t·
. ,liv.-cmeate. Peça as Pillula. CAR-

ransrmtte-nos, do palz ,; :r�HS_ para o Figado. Não accoite
.

't d 'h d
lmll.eçoe8. Preço: 3$000.

VISI a o, a mel or as -----

I RUA CEL. !�!�!DA�E����Á DO SUL I'I Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis·a·vis á
Estação ferrea. Dispõe de optimas accomodações e offer.ece Previne se a dístinta fre'
o maximo conforto aos srs. hospedes. Banhos quentes e fnos. guezia dos produtos vege

HYGIENE - CONFORTO - PRESTEZA taes do grande Laborato·
Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis rio CATEDRAL, que os

Proprietario: Carlos Albus. mesmos acham-se aven:::!a na

alarcatto Irmmãos
Fabrica deCbapéos de Palha
Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Munic;ptil de

: 10inville em

I.��-=-!ar�OUPilha
de j935

. IEndereço telegraphico: «M A R C A T T O �

Rua Dr. Abdon Baptista .. Jaraguá.---_.------------------------------------

CASA SONIS
Armarinhos e roupas para crianças
ESPECIALIDADES em linhas e fios de: lã, seda
algodão, crú e mercerisado, pS.ta qualquer traba-

lho manual ou a IDBchina.
Variadissimo sortimento em cores e qunlidades.

AVENIDA GETULIO VARGAS
(em frente a Praça 7 de .Setembro Jaraguá)

Dr.Waldemiro Mazureeben
.

MEDICO

Clinica Geral - Molestias de Senhoras - Partos.

Consultorio e Residencia:
«Hotel Wensersky» - Rua Abdon Baptista

(ENTRADA INDEPENDENTE)
_'_

Atende chamados a qualquer hora do dia ou (13 noite.

Soci9dade do Atiradoras Jaragná
Communicaçies da directoria

O baile de São Silvestre, dia 31 do corrente,
será godal e [{"alisado em conjundo com a So
ciedade Esportiva Jaraguá.

No dia 14 de janeiro de 1940, tf'!'á lugar, ás
15' horas. a f'leição da nova directoria pdia reger
os destinos da sociedade naquelle anno

•

Jaragua, 18 de dezembro de 1939.

� .""....wwpw '......

'fi1:\lDIiIlEscritorio de advocacia

Dr. Marinho Lobo
.Diariamente atende-se neste escritorio para

serviços Judiciarios e administrativos

Fala-se portuguez, alemão e italiano

(Das 7 ás 17 horas)

Santa Catharina age eom

I
quencia total média daquel- .

acerto, preparando em es- Ie numere.
celas complementares, an- E as complementares par
nexas aos seus grupos es' ticulares e
colares, o professorado São de 19 o numere de
lecciona em zonas ruraes. escolas particulares. Ha ci
Há, no Estado 39 cursos dade, como Porto União,
complementares, íunccío onde existem 3 educanda
nando nos 52 grupos es rios desse typo.
colares existentes. Blumenau e Brusque.tern
Em 1939 era de 2.518 o 2 cada uma, e 12 rnunici

numere de alumnos matri pios mantem uma escola
culados nesses educanda- complementar. São elles :

rios que correspondendo Bom Retiro, Canoinhas.
á cultura de 1. e 2, annos florianopolis, Itàyopolis,
gymnasiaes, :proporeionam Itajahy, [oinville, Laguna,

I boa tbase ás p�ofessoras. São Francisco. Tijucas e

O decreto, de lei N. 244 Tubarão.
de 8 de Dezembro de 1938 Assim, com retribuição
que reformou o ensino modesta, o Estado pode
complementar do .Estado, abrir escolas e escolas, a'
é assim redigido: proveitando os prótesso
Art. ]. - As actuaes Es' i es complementar is til s.

colas .normaes prirnarias Desse modo Santa Cahta
constituirão e serão deno rina, a unidade da federa
minadas Cursos comple ção brasileira que concorre

, mentares. com a maior percentagem

I
§ 1 - Serão de dois de verba para o ensino

annos esses cursos e mol primário, age com ponde
dados ao programma da ração ::; patriotismo, curan
primeira e da segunda sé do do augrnento de esco-
rie do Gyrnnasio D. Pe- [las na zona rural, escolas
dro H. ,simples, eficientes, aquellas
§ 2 - As classes da-, de que o Brasil tanto ca

quelles annos serro divi rece.

didas em secções e regidas I --

pelo director e pelos pro \ SE GOSTA DE BOA LEITURt\
tessores do grupo escolar Adquira semanalmente
conforme se deterrninar em «O CrUZCJl·rO l>

re[!u!am{�nto. '-

B .&.... I Co
.• I' § 3 - O director ou PAGINAS DE FINA LITERA-anoo ....,..100 a.e mmeraa

,:
professor do grupo esco" TURA - GRANDES

de Blumenau lar, que leccionar no Curso I REPORJÓg_��SMgINEMA
Ci ii'

. - - , complempntar, terá a seu MODAS - OPTIMA SECÇÃORegisfro V
.

AVisa ao CcmmerclO. e mdustna e �emals cargo uma �ecção unica, de I FEMENINA

Artur Mueller, Escrivão e Ofi. mteressados Clue a fiLIAL DE JA,RAOUA es�a- n:od.o.'ia rtgC[ as, mesmas I 64 paginas de agr.ad"vel lei-
daI do Registro Civil do 1. dis- rá fechada de 30 de Qezembro a :2 de Janeiro dlscIphnas ao� d�ls _

annos" tura, por 1$'5�trito da Comarca de jaraguá, de 1940, .

Alt. 2 - Nao serao

crea-I «O CrUZe.irO»Estado de Santa Catarina, B,asil. dos Cursos !complementa-Faz saber que compareceram
_.

.

t dem cartorio exibindo os doeu- AdvertenCl·a
rêS. sem es ar ��segura a

I A revista que acompanha o

menios exigidos pela lei afim . tL 1 X i R DEN O G U E I R A a matricula iniciada de 30 rythmo da vida moderna.
de se hBbilitarem para casar-se: alumnos. e serão eX!Ínctos Assignaturas

Como é do conhf>ci- o remedio que tem depurddo .

f
Annuai 75$ - Semestral 40$

EDITAL N. 1008
.

mento do povo jaragua. o sangue de tres gerações!
os que. não tIverem a t'e

Rua do Livramento, 191
Paulo Fernandes t Mana de ense e publicado nos J'or- RIO DE JANEIROG6 '�mnregado com exito 045:S. • • t d tEle solt"iro lavrador brasi- mus, o la o e er eu

leiro, 'COllI �inle e um �ll()S de 13dquirido por compra no
ídade, natural de jaraguá, domi- mês de fevereiro deste
ciliado e re�ide.n.!e nebte dist,rito \lHO 8. metade do apare· Ulceras
no lugar Rlbelrao Molha, hlho

Ih
'

"

E S Dlegitimo de João Lino Pernan- O clDema�ograflCO do Manches xmo; nr. r. - Sin
des e de Arcilia Ferraz fernan- sr. Edgar Pll'lz'?ra, Pblo Darthros ceramente convencido do
des, lavradores, naturaes deste valor de sete C'Httos de quando serei util á humani

d EspinhasEstado, domjci!!ados e r�si .e!!- reis de. qual foi passado dade, escrevo lhe estas li
Mteso·IIlheas.te distrito em !Rlbetrao recibo por ele mesmo

Rheumatismo
nhas, expressão syntheticaEscrophulas .

Ela, solteira, dom�stica, bra- na presença de duas pe� da admiração que me vae

sile!ra, com dezanove anos d,e soas, nega agora a me syphiliticas na alma, dogiando sem
de I��d�, natural de I�ap?cu, devolver o dito recibo ideas reservadas, o seu
mumclplo de Paraty, domiCiliada . .

d 'f'e residente no distrito de Itapo- que mopmadamente ?he' pçJ eroso especi ICO dlno
cú, filha legitima de Bento Ben· gou em SUI:lS mãos Jun ELIXIR DE NOGUEIRA minado CONTR/ITOSSE.
jamin de Gós e de Floripa Lo- tamente com outros do Grande Depurativo do Sangue Vi em pessoas de minhas
pd de Moura, lavradore�,. !latn- cumentos e rectbos da relações o surprehend�'nteraea deste Estado, domiCIlIados. ff' de residentes no distrito de Itapocú. Empre�a por mIm pe gO€,

I
f' elto e tão magnifico

Jaraguá 21-12-39. os QU6.IS loram a ele en

VENDE-SE pteparado.,

tregues afim de conferi- Não vacillo, em [tcam-E para que chegue ao conbe·
1

.

d CONTRATf Scimento de todos passei o pre· OS, e igualmente negan uma olaria recentemente men ar o --,S E
sente edital que s�rá publicado do a me dar uma 28., Via construida em pleno func como especifico utilissilT)c,
p<:la imprensa e em cartorio on apesar de 8 ter pedido, donamento. num terreno sempre quo alguem se seil·
de será afixado durante 15 dias por essa causa advirto de 95 morgas situado proxi -tir com tosse de qualquerSi alguem souber de impedi- I ffmentos ?CL1Se-os para fins ltgaes, a qua quer pessoa (je mo a �:st:;ção Je Marcilio natureza e � ecções de geir

Artu1' Mueller entrar em negociações Dias no municipio de Ca ganta, pois os resultados
Escrivâo Distrital e Ofidal do referentcs 8Q dito 8p&.re. noinhas. O motivo da ven são certos, excF.llente e es

Registro Civil. lho com o 81". Edgar Pia da bem como outras infor plmdidos.

I zerl:l. maçõt s podem ser obtidas Padre Fco.Ozames,C M.O.
Jartlguá do HuI, 21-12-39. com o sr. João Jantsch, na- (firma reconhecida)-RE!NOLDO RAU. qUf'lla localidade,

III 'I rf1�«:�k�
li BICYCLETAS i

� Café Catarinense
I

.

I

Dürkopp
NSU-WBhrsport
NSU-Opsl

Macbinas de Escrever
Macbinas de costura

Atenção!

Farmacia
ESTRELA

Aceita S' pedido do interior

Jaraguá do Sul � Sla. Catarina

.

CONTOS POLK/AiS
CONTOSDf AMOR
JJNEN rCJRAS
CINEMA
BELl. ErA
R.4DJO
FlGURINOS
Til/cor
GYMNAS TlCA

(),>Jt.
'"-�tllw"'.:;;'�
L-_,=_==__=_-=-=-�'-- ::

"

FEBRES
(Sezões, Malál7ia, 'Imooludtsmoe,

Maleitas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente com

"Cápsulas Antisezônicas
Minancora"

Em todas as boas Farmácias

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

Feridas

Eczemes

Material electrico em geral
Para r" io. platinados, prateadol

e nlckelad08

onnenhohl.r

'Bscotes
Complementares s :

."
=>

CHIQUINHA RODRIGUES
da Soe. «Luiz Pereira Barreto

Do Ph. Cb, Joio d. Silvo Silvei,.

A palavra sagr;'1da
de um sacerdote!

FRACOS E i...NéMICO�!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO

E..prescdo COII alio ... :

TosseJ

Resfriedoa
Bronchites

I Escrophulos.
I Convelecenços

I \/IN�2 g�a��r���!�DO
Revista doBrasil
Uma Revista a serviço da Cultura

SCIENCIA
ARTE

LITERATURA
Os nomes em maior evidencia
no munde lntelectual do Paizae
do Estrangeiro collaboram para

REVISTA DO BRASIL
Preço R�. 3$000 ,

Assignatura annual ... 36$000
Semestral _ .. 20$000

Rua do Livramento n. 191
Rio de janeiro.

Situado no ponJO mais central da cidade - Preferirio pelas
pessoas de fino pdadar

lC:lI

Seccão de Bonbonier-e. .

Permanente stock de

IR,,,nt,�,nt' ;n���:����: "gom,., p"-celtos de higiene - Serviço rapido e esmerado
(ANNEXO AO BAR CATHARINENSE)
��"��3BB.B

Edital
De ordem do sr. Ue. Pl'efeito Municipal e nos

termos do Decreto-lei municipal n. 64 de 10 de
novembro do corrente 81; 0, torno publico, que se
acha a13erta, nesta Prefei!ufa, a contar desta da
ta até 15 de �anf'ir(l de 1940, 8. lnscrjç�0 dos P.
!unos economlCamente nf cessita ios e que tenham
terminado o aDO em estabelecimento de enSiDO
primario oficiH!, que queiram fazer curso profis.6iof,ai no Liceu Industrial do Estado.

Os interessados deverão apresentar 08 se.
guintes documentos:

1. Nota de apwvaçã0. do ultimo ano do curso
primario, onde estiveram mstriculado8 bem como
do ano imediatamente unterior;

2. Atestados de exume de saude e vacinaç4Sl.
Sec. da PIEf. MuniCipal de Jara uá, 13-12-�9.··

Renalo Saris, Secretario. --

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CALÇADOS. 11011 _!"... Um onlliusiastai:: :r:: I.s:.=:Azeite Sala_da
Elelancia !

.

_

:

�:�:I::r..�:r�sl:numeros e bellos typos
e com razao .:.�:��J:'::��-=-:='::_-:_:=:::::::'-::_::��:-:::::- _

---�

C!!;!A.!:.S,:===- :�����:���;� é����2_2?!;r
ARTIGOS DE mURO em lera! mão o exceUente PEITORAL

I
._--._-� �,'":'1

DE ANG'CO PELOTENSE que ID
\!!)

I
,�" �

á preços vantajosos. so na �e tem I?rtS!!ldo relevantes se�"
-

� � �m-� ii � (' �
ViÇOS, pois nao 56 eu como mr- .l_>lJlil - . '-

� lil
'

, ,,! .·0 �

Casa Frederico Vierheller nha mulher e filhos temos usa-
, r:�j\t.\l)t REFiti,�çqÖ!./ �Ij; j � U;�l(�"r;"!

,

.

_ ,do frequentemente com O me- �
íf.::;"" .--;; � ,-;;: 'o.')tr.�'

.� � ""i- -: �

R Abd B ti t lhor resuttadopoesivel em casos I!)i_ \...>'-�""",:) n ''Tít... �."t' .r. ....\J�
ua on ap IS a de bronchites, tosses rebeldes e ! lA;,I �,,;...\:.� .... r'--"�'.,�.i'i �''''_':'''''� '. f'. 1')',;

/

a
resfriados, I' ��: �

.,

"",� - � a li>! s � ;;' ',p;:;��.'., 5.
H

Lendo frequentemente os at- t, " -'.
.

;J: '1 _'-' '';�, ,c, \

HEMORR oma suacura ,!em testados publicados nos jornaes, :,�; (.,\"f\�'!·f�'�� /;,- � tl1 1 ,,:, '.':'�:':j
___________,. operaçao preconisando as verdadeirasma· I

' \,- " 'ij � :-�":"-',;)' �
D ta -a_ ravilhas t"ealizadas por tãopopu-,lIi ':1 "", ," "

'

O e n ç a s ano..re es, va&-�es e llar medicamento, julguei domeu >1

erisipela 'iua cura. I
devei dar-lhe t-mbem um altes

I tado, quI': é ao mesmo tempo

Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA um agradecimento pelos magni-
- ficas resultados colhidos com o

... ---------- cPEITORAL DE ANOlCO PE- •

j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;��;:;:::;;;:;:::;;;:;:::;;;:;:::;;;:;:::;;;:;:::;;;;;:;;:;;;;;;:;:::;;� LOTENSE., o qual não cesso
---- de recommendar a tedas as pes-

soas de minhas relações.
Sou com perfeita estima de

Vmcê. PatricioObrigado -_ Frite
Ludwig. - (da casa Chaves Bt
Almeida).
Confirmo este attestado. Dr.E.

L Ferreira de Araujo (Firmare
conhecida).
Licença N' 511 de 26 de Mar

! ço de 1906.

Pomada Mi n"anc'era
E' a romada ideal!
CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL!! !

A Farmácia Cruz,
deAvaré,(S. Paulo),
curou com a eMI,
NANCORA- úlce Iras que nem o 914
conseguiu curar.

Da. Carolina Palhares. de [oinville, curou com

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

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

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira cPOMA·
DA MINANCORA. nunca existiu a não ser em

SU3S latinhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem imitaçõe s ! Exijam a verdadeira

MINANCORA em SU::l latinha original I

REPAREM BEM Aü COMPRAR!
E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA.

de JOINVILLE, WANDERER
A melhor
Bicicleta

Deposito: Laboralorio Pei
loral de Angico Pelotense

Pelotás - Rio Grande
Ido Sul.

Vende-se em toda parte. lOleo
-,

virgem Insuperavel pelo seu sabor - lnsu-

peravel pela sua esmerada refinação.
Ganhe 11$ diariOl App. pela Ins. de Alimentação - RIO - sob n. 12782 • Analise 71

Ern sua própria casa, nas
-

horas vagas, na mais ren CLINICA C'IRUROICA
dosa, original e artistica

-

do
indústria domestica. Facil i
para ambos os sexos. In· D.R. R E N A T O C A M A RA
forma-sé gratis. Desejando-

'

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE
se amostras e catalogos Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra
illustrados do trabalho a, tíca na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de

executar, remetta 3$, mes 1 Barmbeek (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

mo em sellos, a F. Mari OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
nelli Rua 15 de Novem.11 PARTOS
bro, 312 - Caixa Postal, Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboraterlo de Analisei.
2436 ' S. Paulo.

II Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 äs 4 no consultorlo á Av. Getulio Vargas, esqui-

I na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.
I Fala alemão.

'

Xx:::;.;K:::!.c:::::;;lC::n:::::>i::::.....,.IC:;U::::�x::;.I=.. lC::Ix:::.:c;;.z:::::,;:c:::u:::::aJC::;llC>ICI)C

� Relojoaria Waltor Hartol �
o Grande sortimento de reloCios, O
O e artigos de ourivesaria, beU08 äQ presentes para senhores

Q� e senhoras O
Q CO.CERTOS DE RELOGIOS Serviço garantido O

tl Rua Abdon Baptista -

_

Jaraguá �
���ICI���ICI����ICI��ICI��

Carlos Hoepcke S.A.

Filial: JoillviUe

-

���������������������

I IGNACIO LEUTPRECHT I
II Nova loja de Fazendas, Arma.. 11
'111 rinho e Roupas feitas iii

__- ----'----------- It) Vend muito porque vende D.arato, (iJ
(iJ Vende baralo porque vende lIuito! til
III Façam uma visita sern compromissos. (II

(I Rua Abdon Baptista ..

'

Jaraguá II
��lIIl11����lII�������tII�lII��

Vendemos ainda

caJpdos, Sandalhas,' 1iiJ[;iI��(;ii;l[;jJ��liiJt.ilOiJ����iJr:iaJr:i

ChioeUos,Cintos,Malasetc. f) João o. MueUer EI
- [! Rua Marechal Deodoro da Fonseca -:- Telephone 24 rJ

aos preços antigos [;ii
T b d d 3

SEM augmento! � ENGARRAFADOR DA AGUARDENTE�
.m -,-!m em VI ro e ranWd'G'

--....--..----------' � MARCA "TRAGO" A MELHOR � ODdu�ação
......

'

111••1 _1I!l_aEdSliIil!l_IUl�m!�m_I."lIlIll'IIlIIII_ro_'IIPIIP. I:!I e de OPTIMOS VINI10S NACIONAESr'] Permanenfe

I
r:i Depositario do VINAGRE ESPECIAL �

l'erlDento Medeiros r.i CASA DE SECCOS E MOLHADOS � Salão de Ursula Brueckbeimer
r:i Exportador de Cereaes � á rua José Bonifado (predio

. , '�"IW"'IW"IW"'IW"IWO"'IW"rw"IW"IW" Vva. Breithaupt) é onde ás ex·

Produdo de- édtf! qU2hdaae para DOCES, "E:..IL..:!IIIUL..3E:-lL..:!lE:..JL.3LJL..:!I P!JL..:!ILJL.!ILJL..:!ILJL..:!I� mas senhoras e senhoritas serão
Todos

BOlOe:.
�

'RTA0 , ,. ,

:.J
_ ,:lt�ndidas .com a m�ior prornp· I

...J, 1 v ,:, t. Ctl3esquer --- ---------)C tldao. Serviço garantido.
-

'III
"

III
Trabalho que não queima e

PASTELARIAS I, Casa E B� t lâ I n�o prejudica Q c�bello, resti-

III' OS e III
tumdo-o

-

o seu brilho natural.
); .

• OndulaçaQ permallente
____ (garantida por um anno) 20$O'JO

B ... I C ·
Meia cabeça 15$000 I

anco�Irlco a e ODl ... Calçados, Artigos de Couro, BolsdS etc. _

·

I d BI Artigos electricos, Motocycletas, ...-

DlerCla e Ußlenau Bicycletas, Peças e accessorios para -- .S�rJ® � DR.LUIZDE SOUZA
automoveis

I Pneus «. Brasil» e «Continental» (O !lJI�ljMC(i) r�tt[lj]r�©

,III Officina Mechan i ca III ,,-

I çap�tfil auto.ri�ado 2.000:000$000 I 'II Concertos de Bicycletas, etc. III» Â�TI-SÁD1';Á TEll«
\ CapItal

reahsado e reservas 1.870:392$020 !)C��----������3!iiiiii)c
Totsl dos depositos ca. 18.000:000$000 I - '. ' ,

I p� todas as operações bancaria'* I
!,�' ii�fM�tfil.�f� oo-u� tißMMf:i

-

1'::1
I no Patz II .�-n� -W-A
I •

. ANEi\�:A. 1'lf.!JRAS'tHENIA, CONVALESCENÇAS ::.
: oomo descontos e cauç�o de tItulos. de expor, i&:� . é insu"'tlwlvel"""�' '" .,', ,-' " �
I taçäo e outras operaçoes de credIto, passes : ".l�,�,�,·_L !lE5S2 '" _.",� �� .,."�,,,
'pare BS principaes praças fIo palz, mediante

I...

II
taxas modicas.

�

, 'Abona elA conlas cOfrtntes os seguintes juros: ,1»8_..,»»B_
A dispsaição, sem aviso, com retir'adas li- I r, v. S. certamente que tem em seu guarda'lvres pata quaesquer imoortancias 2 % 'I

roupa 2IgtU_nsdterb"os uspdos que, embora qu�s, .

Com avis" previo (retiradas com avisos ! novos, elil ao es otados e perderam a elega�cla.
conforme 8 importaDcia 8 retirar) 4 %

E pro:vavel é que mesmo com bons vestidos

Dep'Jsitos Populares Llmibdos (até 10 COD-
de SUa exma. s�a. aconteça. a mesma cousa.

tos) depositoH iniciaes a partir de 20,
Trata se de telnos ou vestidos 9ue, apezar

subsequente a partir de 5$000 41/2 ()/o
de boa. fazend� se{e� conf�cClonados, s6

Prazo lixo de 3 mezes e depois 2 mezes pelos motivos aCima n�o !11als podem !:.er

de aviso para retiradas 5 %
usados, quando tanto dmhelro custaram .

Prazo lixo I aDno e depois 2 mezes de Mas, para isso, hoje ha remedio !
aviso para reti:rad88 6 % Na Tinturaria e Lavanderia Catharinense, la

vam'se e timgemose chimicamente tert10s de
casimira, palha de seda, linho, vestidos de

I
seda, lã, ete,

Refor,"a�tio de Olt.fI,l'itJs em gerfl,l.
Tinturaria e lavanderia Catharinense
de Angelo BeneHa, Rua Abdon Baptista

111'''��, .,eli�1 ••dl•. Ba.lisll

-( . IGinásio Partbo non Paranaense
. "

(sob inspeção federal permanente)

O' Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
,

EWElOPE I RUA COM. ARAUJO N. 176. - FÖNE 1-1-9-2

SAnn'
.

t' Estão em pleno funcionamento as aulas d.
U· 1& I admissão á la. série do curso Fundamental.

r--.Á'-"""PlJSio DE VENTIl Nos mezes de Dezembro e Janeiro as

IJlDIGESTOES aulas deste curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comércio do ParaM
(Escola Remington)

Fiscalizada pelo Ooverno Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Âw:ÍOI
liar de comércio. Internato e Externato.

CURITIBA Paraná
--------

Gosch Iranãos
Fabrica de Calçados

LOJ A: AVEN. GETULIO VARGAS

.'
Matriz: BLUMENAU

\ FiUaes em JOI.NVD..LE, JARAGUA'
e HAMONIA

"R O MEU"
com seus sempre
novos figurinos f. La
Scuela Moderlla lt e

«ltalo-Americanolt r.

o seu ultra -moderno
systhema de córte
poderá vestil- o CDrL

e1egancia e bom gos .

to, dispondo tam
bem de variado sor'

timento de casemi
ras, linhos p a I m -

beach, etc. etc.

.
'

'- '-
'..... \. ....

" " , ;' -" " , " ,

Secção de artigos
para homens.

Romeu
Bastos

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

das 131/2 ás 141/2 horas.
Sabbado6: das 9 1/2 ás 11 1/2 horas. I

Caixa Postal n. 65 End. telegr. eCalxa-
.. .. .. .. � .. \. .

I" ,. r r I" .. I" 1" ....•

de MARTINS JARUOA

,PalacuJfo/ul
Rua Barão do Rio Branco N. 62

os quartos e appartamentos com agua
corrente, quente e fria.

Elevador, frJgoril/co - Cosinha de Ia. ordem.
Salas de amostras para os snrs· viajantes.

Automovel na Estação
CURITYBA PARANÄ - BRASIL

ADVOGADO
Escriptorio - Avenida Getulio Vargas

Residencia - HOTEL BECKER

CORTINAS
de diversas qualidades

Preços de generos abaixo do tabellamento, .a

Gasa BI Grubba
Cure seusmales dinC���eCO�p�:�dobO:
Pharmacia Nova
a que dispõe de maior sortimento na praça e úfferece s.eus

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

de ROBERTO M. HORST

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Busil com
escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. AÍfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se
de inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora contraw
tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples de
capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas, co:"an..

dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agricola
penhor come�cial e enfim ela.bora contratol de toda e qualquer
natureza, .sslm como requenmento8.

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

_"'"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREiO DO POVO

IPallet!eu O SuperlnjendeDje O Ministro da Mari'"
da _êde de VlaçAo Paraoá- 'nha virá à Santa ;;. ,.e-.

Saoja CaOlarlaa
h

-

SERPA DUARTE· Director da U j.B. Cat arlnaFaíleceu, dia 23, inespe- valer, o coronel Tiburcío
Tendo iniciado a pro do qne nínguem: Os j(_)r. VII - Num

.

gl:ande radamente em Curityba, Cavalcanti em muitas op
fisslú de jornalista no Dfilistll íocsts. Jornal o leltor Ie o que victimado por um eolapso portunidades d-monstrou
íuterlor, onde lutei du- Existem dez razões lhe agrada e 00 jornal cardiaco, quando se entre, seus conhecimentos e sua

raute 'jdß lustros, com o principais que demens de sua cidade, Ie tudo, gava aos seus afazeres, no invulgar capacidade empre
mesmo heroismo de to- tram fi efíctencía do 8- ate a noticia de aniver- seu gabinete de trabalho, o I hendedora e organizadora.
dOB 08 colegas que aín- nuncio nesses valentes serio do seu maior ini sr. coronel Tiburcio Caval- E na sua passagem pela
.de. ali 88 saorítíeem, In. detensoree dOB pl".trjci08 migo... ti, que, com muito zelo e Superintendencia da Rede
teleotual e financeira que vivem em SÚl. orbíte. VIa - o anuncio 10- dedieação, ha um anno vi Viação Paraná Santa Ca
mente, pare que 08 patrí- I - Cada exemplar é cal convence o Ieítor nha exercendo as altas tnarina, mais uma vez re

elos daß glébas possam Iído e eomeutado pelo antes de embarcar pare funeções ds supertaten- velou estas suas qualida
aeömpanhar, pela letra menos por cinco lettores. 8. capital, onde ele dirá dente da Rede de Viação des, como tambem se fez
de fOlma, os progressos I 11 - Os anuncíos 8ä� queCONHECE TAL AR Paraná Santa Catharina. tez valer por um afta cri
locais e do pais, não me Iídos por TODOS 08 leí- TIOO, (o do anuncio) Engenheiro militar da terio de justiça.
oontormu com �) titulo de I teres, quando lhe otereeem um

-s-a-u'-d-a-ça---o-d-e-N-a-t-a-I-a-o I IICo rreio ,;-jornalecos_ com que 111 - 05 auunclos J)6,r Himilar.
.' �.

costumam alguns dos ma. manentes SÃO DECORA· IX - O leitor local

gostas des anuaeíos, &wi. DOR • n�o le somente o anun

mos- ah esses vanguar IV - O jornal local ClO.·. Calcula lambem Q

b -I
-

Iaeiros do progreeso na- tem uma 8em8nf� de vidf.\. preço qu� estará rece- pOVO raSl elro pe o
eíonal, V - 08 euuncíos de l be�do. o Jornal, que, Da

Ch t d N
_

[omaléeoe, por que? artrg .» DE F6RA, sem I mtUotla �a8 vezes, ele e e a ara0
PelO 8t'U tamanho peque- pre df'ßlJE'rl!llJ" granGe!

le de «beíço», empresta. !I'
D<-? Ptla 8Uf& pequena atenção ,,+0 ldtor local. do pelo �fzinho, 9ue es

tiragem?· Em priDJeifO VI - Vendo, na cap! •
tá atrazlido dOIS anos

.àu.gar, tamanho não é tul, um artigo que o jor I com 3S aSßign�tu�1:l8 ...
documento. Conheoemos. cal de SUA CIDAflE X - Quem ,,:uvtdardo
�'lli. aiguillc...ó cjda'.(tHI, jor- 8uunci",u, (j. It:Hllr o pre- vß�or pu�1icjt�rlo dos jor
Iud� de tormat.o8 diminu-I fer<" .! n:-l�) �:) mt��l:�.�ergun-
[(JS e que alciiuç;.:.m til'a-

i
H.: (L\;S cC,>. (...11(:16. por

gens muito superIOres aSI q�e I(;zem ,tan�� .questão
Qtl .grundeslt tolh8.�. De. de. .os 8ubve�Cl\JGiU, mui-
mais, c:eflciencia_ 1urnr· A du DjUÜi(:, embül: () façam
lDativü e aboa porcenta OS srs pro c- 80m.llcameu;e ....
gern de leitura de cada 8 Jurnalécos. SlOtam.o

�!�: r:���u�' j����� :::�� tores de tr·l"go ����t;;"�!��·I;�:P�.���:
....6· do ínt(;ri(lr. ])06 qua·, mesmo,!' (� .verão quem
si <-ito e meio miltwes ,

tem prßstJglO na ZIJnS ..•

de paulistas, sete milhões
vivem no inter'ior, team
íntere:,seij diretos no in
tariof, precisam e leem
eom fi.grudo. todá.s as

notioias de Ema regiäo,
fixadas e l'edigidns pur
quem as conhece melhor

Dez razões. ••
...
. .

Conforme inforwaçõ8B (,88 quaes avulta a q& 'o'.�
da Capital, o ministro da

I
B&se Naval d81�. Ern se

Marinha, snr, aímtrante gutda o sr. milll�tro Oui.
Aristides Ouiihen vtsíta- Ihen írà ti Floflsnopolis
rá Santa Ce.th81'ÜH: em . prestando lhe � .governo
JaDeir{' proxímo. oathartnense f�xpreISSi"f6S

S. Exs., (que viajõrá a homcnage 8•

bordo do couraeerío cRio Da Capital s. exa. par
Grande do SulJO, desem tirá pura Laguna, onde
barcsrà em S. Fra.nclsco, inauguruá ü mageatoso
onde inaugurará impor' I

edífícío da Capimnia dOR
tantes rNl.lh�&ções, entre Portos.

Social

Conclusão da Ia. oag. 'de benemerencia dign�s do
vosso patriotismo e da no

nicos ntcessi:lrios, alímfnifl çào tk vi!da que tcndes da
ção sadia e 3dequada. em· solida�ir:dadt�,; humana. Acu·
quanto os mais er, scidos I dindo a

.

{.'st{: apppllo em

fstUf1am no J!H dirn. p�ra I favor' da ndernidade e

melhorar a raçá c dar ao 1 da infmcia, feito delibi:i3
paiz gente forte e sadia,j damente n0 dia de Natal.
que encontre ampla com', tereis por certo prestado
prehensão em todos os. homenagem bem grata, Á·
sectores da-s actividades na· quelle que veio ao mundo .Anniversa�'ios
cionacs. E' por 'isso que como symbolo de bondade Completa amanhã mais
concito os homens de seR e amparo aos fracos e ás um mtalicio. a gentil s.e·

timentos nobres, as mulhe- crianças e contribuheis df nhorita Marília Paiva, di
res sempre inclinadas aos', maneira dEcisiva para o h;cta filha dr casal Argr'n
ge;tos de bondade e

aI., forblecim[;;l.í{, da j .... vf:.ntu tba e Paulo Ary de Paiva,
d truismo, 08 medicos con- 'dl: e garantia do futuro agente fiscal do consumoA f�rma proprie�l'iri!1 O Grande desas... scientes de sua missão e engrandecimento da nacio'

«Momho de jotnvllle», d
·

i espt'ci:;llmente as pessoas I mlidad'" bvasileira-.
- Annivfrsariou dia 26

communica.nos que ed· tre e aVlaç o de fortum:!, ao dever de. a I a txma· SEa. d. Ericei Bo

quitirá· toda e qualquer O g,.ande. apparelho da pfli?r as obr1s de philan.l---------- nin, esposa do !Or. Paulino

Al L t d t'
',' r •

i Natal Bonin. delf:2"ado de
quantid3de de trigo em c, a I orl�" quan o,. no ropla t! a:.>S!:Ht;;f]Cla ,SOCla ,: A produ"'-�o de

�

_ Ci'd t. dl.a 25, bZla o vôo mau cam a parte qc,e Ihre, ::i('
...� policia do municipio. Sarulo Domiense Pereira

grao, pro uzt. o.. nes e e
gural da linha Rio Roma, beja, se não desejam ser caseina em Minas

_ TambUTl a 26 do cor Acompanhado dt, sua
noutros mumclplOs do cahiu em chammas no apontdos como egoistas Geraes' ft'ntr: anniversadciu, o sm. exmil. espS'S3, d Justina.

Estado, pagando os me- norte da Africa, perecendo endu,ecidos e simples a Examinando Be os da· Roberto Coutinho, proprie T,varts p,'f9ir", e filhos

V I· ajOa rá a S Ihore:; preços da praça. carb?nizados �odos os pas' mf.'alhadores de pccuania. doa ßbllilü,ticús tih pro tario, residente em Hansa, acha se ('m Jaraguá, em viM
.. • Provado como está sa�_elro� e t�IPulant�s do Alimento a esperança, te- ducção de Cah(:'ina, em :cita aos �t'IJS pi>lt:ntes, O

P I I I" ., r· It d aVIa0, mcluslve os Jorna- nho mesmo a certezll de Miut\s Oeraes, ll!,S alllloQS
- Amanhã, dia 31, fes- �Dí. CHios Dl'miense Pe'

au o o sn r. pe os
.

,ptImt,s . esu a, os listas brasileiros Juvenal que dentro de' pouco em de 1937 � 1938, V( titica t.eja �,;js ll.m anno de!e reira, distincto s;ngeoto do
- .

.' Jà obtidos, q��e (\ trigo Pimenttl, reprf'sentante do todu:,. I)S recantos de nos· reU1(\S qUi) esta industria hz eXlste�ela, o sr· Alan.co f..xercit< pertencente BO t

Getu 110 Va r - pod� ser cultivado epo· Departamento Nacional de Ba ter<itorio se levantarão Vt'ffi d?8oo:rthudo €"uMe Cii�8Icantl, zt'1?s.o f�rtcclo' Forte Marfchal luz e 'ge P

.. . nOmlCam{nte em mUltas Propaganda, e Saldanha vozes de apoio a se orga- ps' miüHirr.s certo íntél" nan? do nllmste�lO. da lho amigo do· cCorreio do

municipios tath�ninenses, Mari�ho, da Associação nizar os esforços formarr '\,,��,e, objPctiv,'ldo no COD·. Agr�cultl1�a, O dUltlß�to Povo:t. ;que lhe aprebwta
t d 11" f Brasileira de Imprens.a: do um movimento' ediij hiderav('l augmento 'al an�lver.s�mmlê, por .. CHtO affec1uosos cumprirr,f'nt s.

ages (, aqlle... Irma", O appar.elho já tinha.r:ea- cante de solidar'ieâade,' ca Gfwçlid(; 1H:��1(:.l ult:mo f.cL. qu.e. Je5�!::lerä mnumeras
_l

• ...•.

Rio. - 'Está re�olvido vem de encontro .aos d�� Iizatlo com exito a' viagem paz dI: asst'gur'ar corflplrto nv. "Em 1937, ti. PfOQt:C fehclÍaçoc.S· t !�mbfm, esta

que o
. pre8identl� Oetlllio seJos. do G�verno 'fede até até ° Rio de Janeiro, exito da campanha 'desti çãc dI;, Cf.Hleino, em Mi fnlha lhe enVIa um fOi te

Val gas partirá no proximo raL proporcIOnando aos inaugurando a no'a linha ,nada a amparar 3 maÍf·r· nas, era de 201.305 kilos abraço.
«ia 5 de jam iro para São lavradores mercado fadl aéreo· postal da H&lia á nidade e Offe�f>CH á pat�ia nu vnlnr -,f' 603:915$, em· - Hontem reglstrcu.se
Pado, de avião, deixando

I e remunerador para seu
America do Sul. Regressa- gerações vigoros�B de bra· q,uanto que tim 1938 ft a d�ta 'natalícia da gentil

.o aeroporto Santos Du- va do Brasil á ItsUa quan- sileiros. Sei com;-, vosso producçào Hscu\àeu &, senhbritá M?rga Sonnen' I Por ret.duçiiü g[lv�r·
,"ont E'Rtre,8 e·9 horas äalproducto. .

o foi vietimado. ..

coração transborda do de 914.600 kilos com o Vh hohl, filha do sm. Willy· DBD1E'ntal Ót 26' do cor·
manhã, Dirigir se·A s, exa. «Correio do Povo-, Sf.jo de servir ao Brilsil. I ·rt 1 d • f'

,

t;;or conSluetbve e ... Sonnaflhohi. .
ren"e [>l n�ru', cc o r'('.'-

acompanhado de sua co' corno sempre, está prornp· Tlmho segurança de que 2.743:800$. so ccnten.'IUJH:, dr. An·
.mitiva, no mesmo dia pa· to a fornecer todos os esta suggestão, como boa - Tambem h(:)I�tem pas I touhi Nu\)e� VHrella, pv-
ra Ipanem ... , onde· inllugu.r e"cl"r".cl'm"'.ntos nec"'.ssa.

semente em terra fertil, O .,

l so.u a dat,a natalIna do �f;' ra €'XerC(�l' ,., (\8J'go dlJ
rará '"'8 trabalhos da f"brl- ,� u ,. ,.

d'"·. gf'rmin.ará opulenta e flori anuncw e a a ma R "" d P la f lho I..., "à li
-

,I • mno eIl.. e 311 t I Prcuwt{i)" PubHc(\ da co-
ca de hepatite, seguindo, �lOS que. es que o _ese d2, fructific8ndo em obras uO negocw. do snr, João de Pau!<;, a IDI:lfCtl de Cr UZt Iru.
dtpois para Sorocaba, pa í )arem, pOlS outro nao é gentt da Etitação locF..! I
r�t no dia;, rU'?1ar a �a":'-l nosso intuito, sinão co< lXIiXlIXlDiJlXIlXllXlrAlIXlIAIIXIIXlOOlAiOOrÃ1IÃ1IÃ1[ÃIIX1 1------
panas e depo!s para Rlo',laborarmos com os po' Dfl�IXIIXIIXIIXIIXID!!IXIIXIIXIIXIIXIIXla:;IXlIXlOOIXJIXJ Viajantes �rafegouaprimei ..
Claro, onde v!slt�rA a fa dores publicos em pról MAX WILHELM .

De passagem por· esta
ra locomotiva e..

zendGl 'de cm,çao de ca .

d
eld�de. trouxe IIOS o seu.

__�

valIas de corridas co snr.1 do s.oergUi,mento a eco· Fabrica de bebidas sem alcool . Depositario abraço' amigo, o nosse Iec:trlca constr.....
Lineu de Paula Machado. nomls nacional. doa produdos da Cervejaria Catarinense, confrsde jornalista Olivio I da no Brasil

Aguamineral «Jmpe_!'atriz», Vinhos etc. Cordt:iro, director da sue

\"t�'CumprimeJ:lta sua distincta fteguE.'zia e cursai do matutino floria

amigos, desejando nopcli!ano �Dia t' Nolté':t
em Joinvillr. Moç'" ainda,Um feliz e prospero ANNO NOVO. Olivio Cordeiro destaca ·se

f§I!2II21��itI�88l9llllllJlIlllJ�lI1l!1li1l11rIU21 Pflos seus dotes d(� intd

- Você que ficou contente -ninha flmiO"a, ao vêr
os seus sapatinhos cobertos de presentes, imagine a

desillusão que amargou aquelles que não foram lern
brados. aquelles que sonharam apen=s com o .velhi
nho da lenda abrindo junto da j�nella ou de porta a

sacola :hcia de presentes I... Você, dt:certo, não se

lembrl'l que muitos sapatinhos fical.'lID vasks.,
A hlvmada trouxe lhe a S3 tis!ação, n bell!. z;) do

sonho realizado. ES5z mesma madrugada qu' vio a

lagrima silenciosa, dos q41e não foram lt:mbrado�, ..
Como é d"sconc{'1 tante a festa do natal!

Oll VAZ.

ligencia . f. talento, tendo

já nome firmado na im·

prema banig .. vl.::!de.
- Ploct'c.ientt do Rio de

Janeiro chegoL! hontr:m a

esta cidade o .Revmo. frei
Aurelio Stl:lzer, nosso con

terrgneo e filho do saudo
so sm. B� nj<>min Stutzer,
que por muHos annos re

sidiu Em Ja,aguá.

gas

Dr. Nunes'
Varela

Attenção
fic�' tt"tmhwntemente

prthibHh 8: tIltrada d"
pessoas, li neite, em mi·
nhaa p:> {} prü.Hii.ldc s. Sei cm
tifico aos trauISgl'eS8otôs
que d'ox'aVIHl.te não me

respO!.H:il.tbiH,�W'd pelo
que lhes pOSS':l. eeontecer.
E! tri. da ItBpocú·Hanp6,

19 de D,'z. de 1939 ..
LU:Z BAGA1'OLLI.

Tijolos ÔC0.8 para �ons

tr'l�ção de
muros ef�.

A ediçãv de hi'je cu'
teu', cm.�" suplem"'nfo,
o c, 35 du menEb.ri{! n
lustra.df' cO COl'f(:·dfiP

l:(,j�l. - TrufBgc.u equi
i' j':l:;T.cira Lo m· Uva
idec.lrioß cOTls!ruidt< em

Bni'"H cam ml'tp,i8� brl.\
"Hri:"( t'-!, \ d.;:.iC('R
e oper<.> yj(.g ['fi cl('naes.
F( i heut! ßd<' Mm (}

n·LIDe dt'.' �GUfiZCUfÚB ...
A ;.1JfI. -çr�'flfn� Ix"""rÍ,
menthl foi le:i!iz!'.d2 OflUI ��

ainica Especialisada do

Dr. Alfredo Ciniello
Medico Lpecialista c, in pratica nos Hospita es do P2.iz e daEuropa

IJOENÇAS DE CRE;,NÇAS e �EOIMEN ALIMENTAR - MO,
LESTlAS DA PELLE e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA.
CURA RACIONAL DAS ULCERAS GASTRO . Duodenaes sem

operação., REGULARIZA�ÃOSCIENT.lFiCA DANATALlDM.>E
(Methodo moderno para evitar a graVidez sem empregar melos

artificiaes e prejudiciaes 11.0 organismo.)
Tratamento especilllisad? das Doença.s II1�eruas, Inf�cciosa�,. Tro·
picaes e Nervosas, princlpllimente, EpJlepsIl, J:ly terl:!, Debdtda.de
Sexual, Espasmos, Gilgueira e de certas modahdades de Pilralyslas

Consultas Olarias em Gaspar
(Via Blumenau - Conducção a toda ho a)

fornece qualquer quantidade e a preço razoavel

OlAR'lA AUGUSTO BARTEL
Jaraguá

TJ·n ÇU�'S Esmaltes,.· V�rnizes.I"., Pmcets.
Todos os a r tigo s para pintara e construcções·1

Mordentes e Anilinas I

pala serviços de madeira em geral.
Bcon\.lmlse tempo e dinheiro cowpt·ando na

casa de Tintas

C. Zinderstein & Cio.
I

RUlr 15 de :'�ovt:mbro 983 -_ ß L UM E NAU I
S.':\nta Catharina

Credito Mutuo Predial

\

',-

EXIJAM () SABÄO
'i

Virgem Especialidade l��::�
.'1_",_��_���"",",d_e_w__E"""T.....Z""""""",,E�L :a1�:;SER:-A EJD�:��:;��UA����..,.,A""",,re=gi=st=rad=a=)�(<!m�""",f;,;",,,�;:.�;�
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