
aORREIO DO PO

apolo
Berlim.

tler lançou u
çio deAno �_rftÍ1Jaar'';iI
reafirma '0 seu
a Italia, dizendo:
A posiçãd da Aleman
na poltiea. As 'obrig�.
ções que nos impõe
nossa amizade para eo
Italia fa cista são clar
e irnutaveis-. 'O Puehr�
frisa ainda ClS exitos ar.,
cançados pela politica.
externa da Alemanlja
no ano transato e agra..
dece ao povo alemão;
cujo apoio á sua pek
soa «o auxiliou a solu...

eiona os problemas ur",
gentes da Europa sen;l
recorrer á guerra».

Aviso

Vae ser embaixador
o sr. João Neves
1.<10. - O snr. João

Neves será nomeado, em
breve, embaixador.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DOMINGO - Dia I - Em DUAS GRANDIOSAS PUNCÇÔES, " 3,30 da tarde e ',30 da Roite
1. Um lindo cN.tural� aacional. 2. Sybille Schmitz e C. L. Diel em

.....�s�1� do Czalr ....
Uma obra phantastica da : Cine Allianz. Paliada em allemlo com letreiras em portuguez

Breve:•

tnema

Cgl1/ral
cRapsodia Hungara.

c:Tumulto.·
c: Imperador da

California»

SUL AMERICANA

l

t E'NFRAQUECEU-SE? e

Empregetltt COlD suc

cesso nas anemies •

convalescenças
TONICO SOBERANO

DOS PUI.MÖES

Curam-se rapidamente com

"Cápsulas Antisezônicas
Minancora"

6 santo remedlo
Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCC>RA
Iistr. DROGARIA

Joinvile - S. Catarina.
Ie

\._.

Casa das Casemiras
de CAMILO CUSATIS

Casa Iundada em 1925
Marca. registrada sob a No. 25.597 - Telephone 2.140

CASEMIRAS INOLEZAS e da AURORA - cores firmes
/ - seriedade absoluta - um só preço para todos.
Temos sortimento completo de aviamento para alfaiates.
Fornecemos amostras de casemiras a alfaiate e cornmer
cíante já freguez da casa e COlTlO ao que pretende ser.

o maís majestoso edifici a Capital e o uníco no Estado que possue ilevador e Tel. em

i'�dos os quartos, - 12 co rtaveis apartamentos luxuosamente nlob., 80 quartos e 18 banheiros.

l0,iar!as
a partir de 14$00 clusive banhos quentesv--Amplaa salas de amostras

p,ara
viajantes

Endereço Tf'IA- O� A - Caixa Postal, 134 - Fone, 1320 - Praça 1.5 de Novembro I�

'. LlS �. Santa CatarIna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRBIO DO POVO f-l-19M

Cup/ral
Breve:•

tnema
DOMINGO - Dia. - I!m DUAS ORANDIOSAS PUNCÇOES, ., 3.30 da tarde e .:30 da Roite"

�Ufdsiii dÔ�CCZ.1'
Uma obra phautastica da eine Alhanz. Paliada em allemlo com letreiras em portuguez

cRapsodia Hungara.
«Tumulto.

c Imperador da
California.

....

Empregadtt COlD suc
eesso n�s anemits •

convalescenças
TONICO SOBERANO
DOS PULMÕES-

Curam-se rapidamente com

"Cápsulas Antisez'ônicas
Minancora"

'sinte remedia

•

E' um produto dos laboratórios MINANCC>RA
Joinvile - S. Catarina .

Ie

SUL AMERICANA
Em todas as boas Farmácias Ilstr. DlOGARIA

..

IHOTEL

de CAMILO CUSATIS

•

Casa Iundada em 1925
Marco. registrada Bob 6 No. 25.597 - Telephone 2.140

CASEMIRAS INGLEZAS e da AURORA - cores firmes
/ - seriedade absoluta - um só preço para todos.
Temos sortimento completo de aviamento para alfaiates.
Fornecemos amostras de casemiras a alfaiate é commer

ciante já freguez da casa e como ao que. pretende ser.

PRAÇA DR. GENEROSO MARQUES, 31

Curlfyba - Est, do Par á - Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JORNll INDEPENDEllE

a'�oR'"Rolou da semana fot Por Marcel d'Aubry ,

ecreto let taxando' o Redacção e OHicinls:
De resto o logo tíearla .

G t I' Velibató. O imposto, se- melhor entre quadros do aveRlda e D.IO araas
�d�emé��c�e munfu��.p�omenos8��Ü�Üa�12[-�P�h!n�eJU��������,��������������������������������
::�:���d�4�1�s�t�� 1.:al:::r;''"�O::::·di. "Correio" Social Dr �BmB8io IE S P o R 1: E s-.
8. Isto para protec- visionarias continua,

'

..' o Aymoré não cum emfim todo t...ODze tríeo-

�t� é�0:Uj��r�8hefe�br::, quando menos aqui na E' sempre com um sus 13.1 de d��embr?, a s�nho-
'

C h priu a pedomance lor conduzlo�e trace- _.

nhem veneímentos mini
zona. E' dUficil eneon- piro que a gente recorda rua Manha PaIVa, dllecta UD a esperada mente.
tear-se um trecosínho o que passou. O passado filha do casal Paulo Ary e

1 ultimo realí-
iDos anuaes de seis oon- qxando se tem je co�- de hontern é 8 saudade de Argentina Palva, e �lumna Dom ngo

ramado des Corrida -Circuito de

tos e tenham mais de 5
prar alguma cousa cujo hoje. - já se disse. Ama" do curso gymnasial do Causou pezar entre seus acu-se �oo �s erado pre-

Jaraguá'
filhos ... E os que ganham preço é Inferior ao va nhã é o futuro, - a in- Collegio Coração de Jesus, unumeros amigoe e espe- i_bUgre� e osp fortes es. Promovída pE,la Preteí-
Jlm pouco mals e tenham lor da frangella que a- certeza, a duvida, a espe da Ca�ita). cialmente na classe agre- l�ad�g:8, do Aymoré lo. tura Municipal. realizou'
tambem maís de cinco

presentamos para paga rança a renuncia, tantas - VIU passar o seu na- ria do municípío, a notí- q
I S leto de Baus. se domingo ultímo a cor

Inhos ?... Estes não têm mento. Isto não é de ho vezes:
.

ta!icio quinta;feira � se da de que o nosso ílus- ca e o, �o vencedor o rlda cíclístíea «Circuito
antagens... As mulheres Je. As moedas chegam a - O natal que passou! ... nhorita Amazíld» Plazer�. t:e conterraneo, Dr. Ne- n8I, sahln

conta "em de de Jsraguá.. Depois de
ae pasearam pela vida ,araguA, circulam uns _ O primeiro dia deste virtuosa filha do sr, Eml' mesio Cunha, que squi ullimaO g'�.go 8trfhiU u- uma corrida sensacíonel

em branca nuvem, terão días e desspparecem. anno!... lia Piazera. dirigia o Departamento de 7: . ran�� assístencía sahíu vencedor o lovem
que pagar o preço da Vão para o fundo das Não voltarão para muita. Fomento da Produção A· m g

se can ou em Henri(iue Mahnke o ne-

�.�r�::,��r!�:::::Ci'h:':: ����.8 ou dos pés de gen.Ie. Forama�:::':.,ieS�: Fai!f::�:!:'a de flori� ��u;��a, �e��I�sfe�i� �;:i::.Hr a. !oga�a. do. ��\I:�::�::A:md:.g'::'::� .

a mulher não casa quan- Agora foram postos cah:�al� en•pampulheta do nopolis trouxe nos a no.lt. do para Ponta Grossa, vínte e dois ...entenderes
lugar MaxMueller outro

do quer, ma! quando em circulação no pafz ;es I� 'Já pertencem ao cia do ialleclmento da diS onde lhe havia sido ofere em campo. elemento novo no cicUs.

chega a hora. E se 8S' moedas de 300 reis, da e��ado, passado de hon- tincta sf�horit� Irene Ra- cida impo�tante. comi�são Venc'eu o Seleto por mo que realizou uma

aím n.ao fosse garanto segunda série mandada &m. Alegrias que vibraram
mos da SIlvai filha do sau junto B Diretoria Regíoal. uma contagem auazad.o .. corrida espectacular .,a8-

que dIfficUmente encon-
cunhar pelo decreto�. o :nomenta e que hoje doso desembargador Pedro E' que todos estavam ra resultado de um lO-, Bando o funU da chega

trariamos uma ecítetra
849. Trazem no anverso �o a enas saudades ... Vi- Silva. e irmä da exma. sra. acostumados a ter

..n�llé go' em que dominou o da com uma desvanta
ara remedio. Pode-se

a erigie do presidente d qtfe continua. e nada d. HII\ia Ramos Hoeschel, um amigo leal cavalheíro, seu adversano parte do I gem de um segundo do
admittir- que a mulher Getulio Vargas. Espere. m�is .

esposa do sr. d�. Arno. p�. e UI)1 funcionario de um� tempo. 'Já no primeiro I primeiro collocado; Em
escolha marido até 08

mos que ellas cheguem
. dro Hoeschl, JUIZ �e dlre�· 'capacidade de tr8bal�0 tempo avantajou.se por terceiro lugar chego.

vinte anncs; d'aht em
Ei Jaraguá a .. , não des" AnniversarioB to da comafca. As faml· que o elevam no conceito tres pontos a zero do Pasch08l da Silva. Kar.

diante ella nao escolhe
appareQam.

'

festejou o seu natal a lias enlutl!das aprese,!'tamos de todos. Não tivemos o· Aym01 é. Na segunda par. ger e Hesse, dois favo-
mais poruma razao mui-

FIS-CAES'
as nossas expressou de pottunidade de ver um, te Oft _bugres- reagem ritos para a cor,ldtl de

to simples: - já está NOVIDADES·
'

pezar. funcionario que conseguis: espetacularmente e ve tl� domingQ, soffreram la-
escolhida I Viajantes se, dentro de . t�C! ,POUC? EmHio balançar pela pn mentavefs des8stres, len-
Afinal, vejamoR o de- Será agiota o lavrador que empresta a outrem Acompanhad.a de ,�u fi- tempo de fxerCICIO aquI; meira vez 8S redes cen I do obrigados a desistir

.rolo-Ioi. ·Bo..bola. pa' uma Impor_ela pata dedicai-a a agricultura? iho Luiz Carios, ",gulo.s angariar ianias simpaihias e Irarias. Dols minulo. a'l d. corrida. Siqueira de'

'08r'duemm à�iClSO. grlv:���"I' E como tal sujeito a Impostol ? ta semana para Floriano pfCJ�uzlr o qu.e o d:-. Ne-
pOR esse tento Moser tem. stetiu da corrida na quar-

polis, a exma. sra. d. �ne- meslo produzlo., €Dsejo de fulmloar ô ar·1 ta volta, jllDtamente COIR

- ou oa8a, ou paga a f' um dever da impren· são· A lei, não esp�cifjca sie Walter Crespo, digna E' que. Jmo.ço educado, queiro contrario pela sc' Ingo.
,liberdade de ler numero, sa honesta criticar com o se o imposto é apllcavel consorte do sr. João Cres a todos atendIa com arba·

gunda vea nao ps!!sa. A' Doite 6 commlselo
.ml i

devido criterio, esclare,.cer ROS que disso fazem u,ma
po, redactor desta folha. nidade, não reparando se

vam tres minutos e A- fez a entrega doa pra-
' *

*
• e comentar os actos publi- profissão, ou se qualquer

_ Para Curityba viajaram o colono que o procurava maury empata com um mlos a08 vencedores.
O cOla do Municipio ..

cos, procuraddo orientar pessoa, que I� uma �ez quinta feira ae srtas� Odila no �scritorio para tratar chute fraco. O Seleto .

teye escolhidl') program· seus leitores e meamo aR ceda, a um amIgo certa Im·
e Odalzita Borges, dilectas de mteresses, usava grava- nao perde o seu Jogo Grande feIta esportiva

ma de solemnidades, em autoridades das quaes es- portancia, afim desafogaI C! filhas do casal Heleodoro ta e estava calça�o. Os seu.s calmo fator preponde. do Ouarany
Jaraguá. A cidade ama·1 ses' atos emanam. E' com d'uma apertura. Está ah.

e Eulalia Borges. c�>nselhos techntcos: as yl raote de lua victoria, e Inaugurando cl seu cam..

�heceu am festa. Nuncalesse intuito que pegamos a injustiç-a. E' usual entre sitas q�e. f�z pelo �ntenor infcla um' jogo academl po e novo fardamento o

.1 aqu tanta bdndeira da pena para comentpr o os nossos colonos empres- N.)ivadoB do mUntClplO mstrulDdo os
co que descontrola 9 Gusrany promov�rà no

.acional hasteada, em· decreto n. 180, do gover- tar�m, o mais abastado �o Contr�ctaram ca.urnen. criildores, teceram. em lor·
A moré fazendo mals I dia 15 d. c. uma grand•

...... om alguna e.labele. no do Balado, e que diB' maIs desaforiunado, afIm I,! no dIa 25, nBIa). O sr.
no de lua .pessoa! uma :.Iro ienloB all8s o ui.ile.1a o.portiva que pelo

oimentos se notasse a põe sobre os impostos de de comprar. terras. ou ap Victor Hardt co,!, asnta.
aureal, de simpathla

.
que 3mo em virtude de uma Interesse crescente ser'

")ta do .yroboto da na industrias e profissões. plicar o empreshmo �e Wanda Norosny t o Inr.
é guardada com canntto eDa maxlma malcada um acontecimento in6'

olonalldade-.. Esse, decreto que veio qualquer form.a na agn' Edmundo Eo'!'.W,e�o.hetr por quantos com ele

trata'l�elo arbitro duvidosa. dito' para o- esporte 10-
O -Circuito da Cidade .. muito louvavelmente unifi cultura. Ocolono emprest.a com a snta. ,I � o oe .

ram, e fazem acreditar" que mente cal. Na proxlma ediolo
,ara, C10118t8'S, foi uma car em todo o Estado os dinheiro ao collega medi, - �om 8 ien�lI sen.ho pelo Ministerio deAgdcul-'

-

dsremos maiores deta-

,rova devétal interel- lançamentos tio divergen· ante 6 p. c: em.geral. �, ri!a' Dirce Bhenng, filha
tura, o.Es�do Novo está O Aymoré 8pre8ento� lhes \6obre o programm�

••nte, A tarde a se8sIo tes e oriundos das hbeUas o que no mterlor subsU- dllecta do. snr..d.r. Luca� realisando uma obra oe um quadro Iraco, lalhen das lestal.
•1vlca, no t�rum, teve a de taxaçõe& municipaes tut o credito agrario de. B�ering; 'digno JUIZ de dl-

grande envergadura e entra do e8c�ndalosam�nte a
A dlreQao technica dó

,relença de mundo 0111, I que ,foram anexadas ás

que.
tanto se'fala" mas que- relto d.e S, Francisco e de

a t.r.atar com firmeza dos zaga P18zera e Mathfas, quadr(l supra pede por
fiai jap.guensß. repre..

contriquições do Kstado, nunca chega aos pequenos s_!la exma.. esp�sa, d. Ma· problemas da pecuaria. Sansão, outro clemente;
nORSO irlt6l'ID€uio o com

.entemtes do .olero, da continha duas grandes in lugares.... r�a B. Bhenng, 8lu,to� nup- A Exposição deNovem oçlo em campo, Pedro
patecimen(o de (odo8 8.

iDdustria, do commercio, justiças: taxava os peque, Pois �em; com - a crea· clas o �nr. Edgar .Plazera, bro foi obra sua e dos co· naa correspondeu a es- lementos' componentes r'"
ja imprensa. A notte a nos proprittarios de en ç�o do �mpost? esse cre chefe ,dC! Posto flsc�1 da .Ionos qua 1he deram �ão petativa� sendo Con8tan·

do l' e 2' quadro par. ;

·blarcha do fogo" fil_mi· genhos de aguardente, 85- dito term,mou, f.cand� cad� Oollectona ES.tadoal Junto forte, crendo na capacld�' tino o me1hor ele,mento
um rigoroso treino d.

aou a8 ruas. Foi Imprel· aucar farinha etc. e dava um sujeito as prC!prla� for a E. de F. S. P. R., O.
_

de de trabalho e conheCI' de. defeza. Na Unha ata·
coó1UncttJ amanha e�__

lIionaDte;'híeditaparaJa- uma interpretaçlo pouco ças e indo o. dl�heIro,a: Aos no!v�'s nossol va me�tos,lechnfcosdessedig. cante Ceeye Ersching.f1€U campo.
•

�

,a,uA. ,
- esclarecida ao agiota ou péquena economia do la' I tos de fehcldades. no funcciomuiv. E ninguem foram 08 mais fracos,

-. �. emprestador de dinheiro. vrador, encher ainda mais

'S' d d "d
se enganilU. O resultado . Ephem'rldel

Perdemos fl partida de A primeira injustiça já as' a!cas dos bancos.. :

.

Dele oe e detlsn Exposição todos s�. brilhantes elementos de catharJnenaea
Ioot·ball cOIp o8.rapazes foi reparada em recente de Nmguem �ai emprest�r I ,,' a,

,

bem,·e o que rase techm sua vida social e cultural. RecebemGB do Depar.
ie BaDanal. 'A linda taQa creto do governo, exoné a alguem um conto de reis co, que faz do cargo que 'Correio do Povo» aen· tamento d� Estatißtfc.
J'!lada num. partida dU· rllndo aquelles producto· para receber 60$000 de

A'tl"radoras exerce um sacerdQcio, pro- te,se grato pela visita que e Publicidede do ES.lado.'
_.

1l.11)ã-8e'1ôi. -Aliás,hou· res da responsabilidade do juros e pag�r ao Estado. duzio, ali foi aplesentado, lhe velo fazer, com um a·
fj muito lagrad�cem08.

ye pouca 80rte no pre- imposto, perdura no entan 1100$000 da Impostos I Is' O ,Estado dti Santa Ca- braço de despedida, o ii·
um folheto contendo ai

,aro do quadro. Confiou· to' o segundO, so é tão claro qU,e não

GUA'
tharina perde nesse lunc· lustre dr. Nemesio Cunha principaes ephemérfdel

,e- demais. A sorte é mu· Parece, porem, que, as precisa de comentanos. E, JARA donario um dos ma'iores e faz votós de todas as fe dR hi8tori� cntherfnenS8,
lher e tem caprichos... injustiças que estão se se verdadeiramente alguem , incentivadores da defeza a licidades na nova commis O novo!, trl1b&iho dg

dando. são mais da inter- s� arriscar a emprestar � ASSEMBLEA O�RA�, gro pfcuaria, e o municip�o são que vee !�ésempenhar nOSBO De�art8mento de

Officina pretação erronea que lhe

dmh.eiro.,.
é claro que eXI

, O,e or�em .da l?lretor.'8 de Jaraguá,' um- dOS'maiS no Estado vlsmho.

Est8tistiC] está. perte,i.dão os exatores, do que girá do devedor o paga' da Soc!edad� Atiradores ,,' tamonte asado Das 0$

de concertos de da propria lei. Vejamos. mf'nto daquella taxa, resuI· Jaragua1.; conVido os senho brei! até gora publica�

rel'agios Agiota, sfi'undo ensinam tando dahi, que este, em res SOCIOS para a �s�em'
Poma'da M °I na' n c o ra

tißB por lncee BcUeux e

'. os os mestres, é l'\m su' vez de pagar 6 p. c., pa,- b!éa �eral a se teallsar no Oswaldo Cabral, e é so-

.Commuhlco ao respeltavel pu· jeito que especula, usura sa a pagar 16 p. c., ou se- dia 1,) deste mez as I� (3) bremodo ltil e fnt.eres-'lacoj �e I/a.raiuá e :rre�ore:, rio ganancioso, que em jam 160$000 por um con· horas na séde da Soclada· sante P('� exactidao de

l;itaci�
a

P��80a, r:! fr::t� áe�a� pre'sta dinheiro a jura� e to de reis. de, _p&ra discutir e tratar E' a romada ideal!
seus 'd8d'�, a08 que se

.a de Germano Ehmke .tilho, levados. Um sujeito, afi· Eis ah! um caso. a eier de mteresses da .mesma e CURA TODAS AS dedicam ao estudp de
- bem .......... o..... d' nal, como o •.•. ludeu, ••Iudado peios leglsl.�o· procedo! as. delções da FERiDAS. lanlo DO'•• htria._'ncertos de �eloilol Serviço d' O faz uma profis- res estado·.es e resolVido nova DiretOria. humanas como de
'�.r�o·e �r���;rl�tario que ISS

com justiça, evitando, aos Pede- se o compar�cimen. .. animais.

�ddenteOswaldo Beims.
�

�-, desafortunados, que t�m to de todos os saclos
NUNCA EXISTIU Em nsequencla de

./
'

ã'\1'iil1lí>� It de recorrer 80 crt=dito,am'! Jareguá, 6-1-39. IGUAL!!! d d'
Prédio e terreno 191H Uß\!,li

d' d'fr Id d OSWALDO BUCH uma qu a e 8ua car,
a malares 1 ICU aes.. ß. i C fO"& q ndo no dia 25

á venda 1(I\!1n.@ • • • Secretano. A Farmac a ruz, pela' n nhA t1'8jectava
Vende.se um optimo I\JJ Iln�amo r(��[!Jr�© ��r!�a::;.;a_u�l' p€la AL GetuUo Vargal,

lerr6no e casa, á rU8�
_

--:= Para as noites de verão I NANCORA. \Ílce teve

�8
fractura COlD.

dr. Abd.onBaptista. Mais I tas que nfm o 914 pliend de antebraço di.
tnrormaAões poderao ssr I J.., C' A � A Teu

'

O sr. franz Hssselmann, I ceptor de ondas curtas e f€ito avrador Oustavo
obtidas �e8t8 redacQao.

» AI'!TI-,),!\RrVl U::U.« proprietario do 'Central Jongll$. Psm as noites da conseguiu curar.
Heged D.

=-==========:::;:========-.)
Hotel- acaba de ter um I estação que atravessamos, Da. Carolina Palhares, df JOinvillr; curou com

I I gesto I�uvavel transforman· vae ser um eõ1canto o jar- UMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!

CLiNICA CIRURGIcA do (l jardim ao lado do dim do «Central Hoteb. Têm havido centenas de curas semelhantes! I!

]
do predio, e fazendo construir .o serviço de

.

bar será Adotada 'em muitos hospitaes, casas de saude

O R. R E N A T ö C A M A R A ali dois ccarramanchões" feito todas ae nOites, com e clininiclis particulares.

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSÉ com farta luz electrica e a ngularidadeeo cavalhei
AVISO IMPORTAN.TE: A verdadeira .POMA.'

muitas flores. Em um dtl· rismo que o Franz sabe
DA MINANCORA. nunca existiu a nlo. ser �m

les será ir,stallado um re· tet' cem os seus freguezes.
suas latInhas originais com o emblema slmbó!lco
acima. Recusem imitaçõfs! Ex!jam a y�rdadeJra

MINANCORA em sua )atmha onglDa) I

REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA.

de JOINVILLE.

,/

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra

tica na Univ. Ft'autnklinik (Berlim). e Allg•.Krankenhau� .de
Barmbeck (Hamburg). - Medico Jos Hospltaes de CUrlttba

·OPERAÇÕES. DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratam,ento pelas Ondas Curtas - Laboratorio dI:' Analises.

CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'.
Fala alemão.

AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS DO,
ORGANISMO CONTRA AS DOENÇAS DAS'
t'.� CRIANÇAS E DOS ADULTOS- J�

Poz ermo a vida, nf)

dia 2 enforcando se, o
lavra r €m Rio da Lua
Rica fiedler de 60
anno de idade, que dei
xa meross lamma,
SoUr do de em;:;alludis
me (nico aggravado
pelo a1 da terra, Fied.
ler huvia feito diver
eu ntativas de iuici.
á!!...

EXIJAM O SABÃO

Virgem Especia
de WETZEL & elA - JOINYILLE (Marta r�ci.trada)

ci IDEAL PARA COSIt-tHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA.
'

-
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lidad e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


