
o progresso e aragua elo�uBncia
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\
. nistrativo do

das cifrascaraeteristica
o panorarna
exercicio de

admi-
1938

o município de [ara
guá tem conseguido, pe
lo descurtino de seus di
. _.entes, firmar-sé de u

ma forma louvável, en

tre os demais do Estada,
Pequeno, mas com um

rarn aqui os primeiros
trabalho orientado, as desbravadores, continuam

suas fontes de renda se
guras, elle vae vencendo
em toda a linha; n'uma
demonstração de que os

fados, que acompanha-

a 404:729.1 oo! No mes

mo éxercicio a despeza
municipal foi Ide. • •

319:511.840. Dir-se-ä
que foi alem da renda
orçada; e assim dever
se-á também ter em vis
ta a somma dai obras
exigidas � execu.tadas,
elízmente, porém, .a re

ceita que eííectuoir foi,
como se vê, muito su

'perior á despeza reali;"a
da.
Adminlstrando com t� ...

lévação de vistas, o ac>
tual Prefeito não esque-"
ce o seu dever de eco-

e Immigrantes para S Catharina !p::,:,::"�::=::t:. no�i=� é que Jaraguã,
I

. nossas forças rnunicipaes. desafogado,
. co� todas

Rio,· - Desembarcaram Santi CatarinA e 1'10 Rio A adrninistraçãc do as suas obrigações
_

em

de bordo do !eMonte Ro- Grande do Su!.. snr. Tenente Leonidas c?rr�spo�de�te exacbdã?,
',a» im�i§rr�nte.i Iportugue.. Entre. Oll Immllran�es Herbster tem se descor- dls��e ainda de, em �I-
ses. VIajam ·no mesmo predoraínarn aJlêm.ãos, JU· ..' nheiro um saldo a dis-

O nosso Conselho de Lá se foram as íructas., Isto só mesmo dI quem vapor" com destino á FIo- deus. pelonezes e tc.ecos. finado aos olhos de to-
osi -� de 107:392,870Cernmereio Exterior. tra- Lá se foi o matte. não quer comprar. .rlanopclis 1 Rio Grande, Seguem no mesmo na- dos, como uma das me- p ça

-

I db�lha. ,j .. 1,0 café que lá se censo,
E a quem não quer... numeroso 'COIttireftte de vio para lIueriC?s Â.y�es Ihores neste quarto. da e em .conta espectai. e

Os resultados, porem, me é importado de [ava. não adianta offereeer. outro grupo .
multo mllor historia jaraguaense

. Rs. 18.000.000.
.'

�eue trabalho, co�veftha· Até I"'ora nenhum exito Tambem nada [nôs im- allemies e poloneses qae de ímmmígrantes de .arias A lisa
-

-'

A 'divida passrva en-

mos., nã0 podem ser logo 10grarlDa- os. entendímen- pede de pagarmos na pretendem radicar-se em ·"aeionalidad�s.
t d

S f_ea tl.sf�çoeds execu-
contrada, ao iniciar-se a....

mesma moeda. Têmosou·· a .

as, JUs I ican 0.0 em" _.erlflcados.
.. tos: e , f os factores estra gestao actual era de.

f t d tros [mercados.; p
,

LUIZ
prego das rendas, são ..' .Diversos ac ore�,;agIn o nhos, passando através o O'.rr.'lue . era. R 12 "00000 Lresen' t do c n

,. ,A balanea lé uma só: "1 de moldes a fazei- o cre-
s. .u.

.
r _-as yez�s e� sen I, o

.

-

prisma facetado de "tudo y

.. t h d dtrario, Isto e, fie fota pa!a nós une", chegam até nós
- de um lado o caíé de

communista. dor da admiração de to- temen e �c a-se re UZI a

dentro, entravam a bôa diffieultando Interesses, outro o trigo. dos que, sem paixão, d ·as� 2.425.000
marcha dos planos efazem contrariandoposslbilídades. Valem allora as declara- "10' Tend tid Esses dados forneci-
mesmo desapparec�r pers-:

..

eões optimíetas do minis- nà-:eimentoe�ao el�iÇe:�

llELFINO
quizerem olhar para o

dos que nos f�ram pelar eléo de oiticiea - ad- tro, Souza Costa.

'.:
.

.

. que eramos � para o _ . _.,e�I���sa situação na A· quirido pelos visinhos em- Disle S. I;�a.. q�e ".sã.� ::y�ug�n�:a A�::II�d!f� que somos hoje.' .

Con�adorla Municipal,
Meric'a, porêm. nlo deixa bora a titulo de experien· 2rlndes e Intl.�as ias dIfh

da Casa dos A1'tiitas,ldo A cidade. como por exprtmem com seiur�n-
luarár a 'duvidas .sobre· o c!a -' arca cof!l uma .t... culdade� que ,Impedem a

Syndieato de Classe Thea um milaere, transformoq' ça os n?vo� ru�os Im-
nOllo futuro, queIram ou rifa -de 080 felS o kIlo, collocaçao dos productal traIo eapitAo FeUntho se. "oJ'e é J-á possivel postos a vida jaragu�-nio eases factores extra' quando O oléo ehinez, in- nôs -mercados d. Prata.

Mueller, Chefe de Poli. ense o. espelham perlelIÍho". Têmos. em nós feriar, paga ..penas 020 Ellis foram vendidas.Obti- eia. offiefou ao mhl1stro
. !t,. 31 -d� janpir� -

de dar.sé um passeio pelas tam�nte o surto de ro:mesmos a força que a�9' rell!l! Da intervenção do vemps agor_a para os pro· Wa'ltemar Falolo infor. 191� morria_ .no RIO
_

de ruas. Temos uma praça- . d t
p

I&'a esse rythmo de expan nosso governo resultQu duetos b�asIletro um tra: ,:nan!io que se trata tle JaneirO, Lutz;
.

DelfinQ sin�a, bem cuidada, �,. ifesSO e nossa erra.
do. A nosss balança com· que os nossos amig�s a· tamento .lill"'l ,ao .d.s III

pessoa qualificada .oomo dos Santos. .

bortsada par.·, o deleitemerdal pari oexterior nlo eharam -qu� o t�ng·od es· çt:mes, �tratal'dfoavoreeoClmdamser·qcUI-aeJ 'Communlsta no pront,a· _ .Nós. eatharÍlltt1SeS, de alm;mas horas" de... .

....
soffror' colaps.oa. antn tava sendo �rra4amente -

ri d D I g i Espe.. ,.-
eJPlilihrada,' repou.a�dQ taxado, �"e. elevar..m de com a :A.r.entina. As nOI' i�: S8 e !'e,.

PcJli· Sa�emos o que foi· ...;,uiz oeio. r_., Con'II.tu.lrão Ipafrimo.
'-em . ba�, 4mophistU,!eiJ,- .lt18i�. _seaS8!'ta',"rü' --8 4tari, sa�· niercad?rias,

.

_m!teri4. -�ica ee�S:!t:f�D� 'S88 Del'fina. 'A prodilioà8
.

A Prefeitura f9i· ins-
-

- nlo ..R�C.OM' .

'{ -..oiIa de aSlegllrar 10 Palz a f.-,18to e. tgualaram II ta pnma! ou Industf1altsada� razIo é cOÍlsldeJ:$:lJi in fécumdidade do seu es- tal1ada em predia· el:- Rio, _ O .J.'r88identeeontrib'â'içlo' pOlitind,'em rifas- .. Paga tanto o pro- �ozara,? das meSMas VIII eonvenleilte a pelDiatieá. tar, a sua grande e so· ,gahtet no centro 'da Cl- da Republ"�. asslJlloucifrai. o de.afol. dos dueto braslieiro· como o 'Quen... efa d9 referida senhora lida cultura profissional, dade, que corresponde um 'deer�o-l.ef. ooal«.
aleulol . ajuizadoi, para cltinez.. em aSSIm leja. na' funcçllo de que lO\'a como medico. . perfeitamente á riecessi •. �n40 patrJmonio Inalia.
realizações m5iores...

. .
. Investida. Em oon8.,

dad d' .a:ve1 d� �,Iloros terre.
Na piaDO dease eqllIlI' CENTENARIO DE . queneia, o Miuistro do . E .no entretanto, pas· e os serviços. DOll pe.rollferos de Re:-,.rio d. forças, lente'se, Trabalho, alias. de ac- lOu-se o 31 de Janeiro, As estra.das tamb�m .•onoa.o. na B�ia, DU.IMra 1161, avultmdo, a im M.achadO d 9. ·Ass "S coreJo eom a lei, mandou eom referenci:'s simples, tef!l merecido esp�clal raio de 160, kllometrol,

, .,ericea necessidade de de-
ea8�ar\ o mandato d� Eu.

pouas mesmo, recordan- cuidado. As neeesslda- onde está situada ami••L :hRder o qUI é ROSSO.· °
,ema Alvaro Moreira, .

di. d
. des mais urgentes tem de Ldbato.

.

problema se nal offereee Ate que emfim en - tenario do na.�mento ..

o, no tomp exo a VI'
.'

.

_
'

elaro. O tempo I.i� prote- controu écho na cön· do grande iartrsta,...;. da de hoj., o. nome do .sldo a�te'!.dldas. Pontes
Ilçio � dos .ent.ndlmentos cienci8 nacional a cam· obreiro da rima e lapi. O· Ful

·

A�
·

il'ande Iyrico que Du- e �onblhoes foram cons·
platollle.s, heou para tr.z

panha levada a effeito dario da prosa. . r VIO Deel que Estrada e Sylvio truldos.. _.de lalO.
d SI· toda a I'm Em VI·rtude do r.eeen • Romero na-o. vacßlaram OfuncclOnahsmo, aug·E, obreiros da �r�n eza por qua

.

'..

.•

-

nO'l1 do Brasil, precli�mos prensa do pa!z, para t� decreto o �r. MI�IS' _
em apontar como o me?tados <?s vencimentos

ajudar I quem nos aJuda. que seja devIdamente nlstrG da Uusttça d�lg. maior poeta do Brasil. esta e� dia,
D..hl o termos qeu com festejado o centenario nou 'uma Comissão Mal Luiz Delfino, já Confl.r�ando a nossa
,...r a quem nos compr� de Machado de Assis. camposta de sete memo em vida desdenhou de referenCia sobre as ren·
Annualmente avulta mais I

.

.

I-t t
'

d·
- ..

a cifrl qua canaliza!"os ..

O r�cente I�ecreto do bros, todo� � teta os, honrarias. Convidádo as t;nun�clpaesf vamos

para os· eofr.s arrentmos �r·Presldente da Repu- para orgamsaçao do para a Aeademia de aos algarIsmos-:
eom a compra de triro. � blica, determina offici· progrlmma.. Letras, a euja porta A receita orçada para,aiz amigo no �entlnt� iO:: ente esse dever civi- Essa Commissão Ja batem tantas mediocri o· exercicio de 1938 foitem procurado afaltar ie

de se feite]'ar com realizou a sua primeira dades doiradas, Luiz de 301:700 _ 000. NãotlOI nossos mercados... I - ,

D lf-
.

grandeza de alma o cen- r reunião. e Ino recusou o eon- é mUlto, pois ha outws
vite.�

.

municipios, em nivel de
Dr. oSVvl.aa�:a Bulei falta de troco Matricula nQs

Não- sabia ser caboti· progresso inferior, que
no. _ estimaram seus orçamen.floriano.polis. 8 - O

. ... V' t ..

sr. dese,!,ba�a�or .

Erico A falta de troco eontl·.
grup"s esco-

m e e nove annos tos em somma maIs ·ele·
Torres, director mterlno da nua. v dà sua morte, deixt'mol- vada. Pois bem; justifi.
Faculdade de Direito, de- Nio se sabe par� oll:- o sonhar em paz, no eando o desenvolvimen�
airnou o Ir. dr. Oivatdo 1 de vllo 88 moedas ;divl- l·ares· ilencio aUiusto 8 eter· to ascendente de Jaraguá,Bulelo Viarma para exercer· zionariu destrlbuidas. O

d t d t
.. .

o c:argo de director da Fa· I que' facto ci que elIas,
° Departamento de E-

no a mor e. a arreca ação a tmglU
euld"de de Direito, duran-· não se evaporara�. ES: ducaçllo acaba de resol. Dr. Fulvio Aduc,i --,-o----------------_
te o impediment.o do fun· I tã<* se.1do �scundldaa pa ver que os candidatos á Entre as modernas ex-

o � t
'

�. �
.

cionaaio
. effe,ttvo, qu.e raE81g:m, fIm; aqui atue

matricula :noi primeiros pressões catharinense�, f�- I e es a I II elr Ise uh. Itcenelado. n o e so � annos dos Grupos Eseo· rura sem tavor em prrmel-
A escolha do sr. dr. se observa a falta ds

lares. Escolas Isoladas, ro plano, ., do dr. Fulvio
Osvaldo Buleio Vianna re- tro�to, - o mal é de

deverllo ter de 17 a 14 Aducci, advogad{\ nli Ca'
percutiu agra�avelmel1te mUI os,..

. annoa; a, fIuando a ma- pital do Estadü. ,

•

1'10 seio dt'sse Importante .

Entretanto como o ar
,trieula nllo·attingir Q ma- Espirito culto, politico Não ha de·Bgraça que I accüs&vam quatorze bioestabeleeimento de enl;no ro�.o ���rSe��ac����� x{mo prévisto,'�as vagas com attitudes proprias, o não aproveite a alguem. lhões e tresentos e oi,superior.; a. m�

. . _ pederAo ser preenchidas dr fui,io Aducci des.m- Já se disse que 6 dUficil tenta milhões de dollars!Moeda, li. d�stribu19ao de
nOi grupo., com candi- penhou cargos de relenn: da vida nio é viver, mas . Isto é dinheiro. Assim. Cid�de do Vaticano. _moedas.dlvlzio.arlas em
datas de 7 anno� com· cia na administração de sim 8ab�r viver. Imqllan- com 08 cofres s:uper� S. Santidade, o Papa,1918 fOI de vinte mil
pletos

.

e nas"'Eseolas SUl t.rr•. Poi Secretario do to OB gabinete6 da Euro- occupados, pode-se fazer sentindo �difficuldade deconto.s, �on�ra 6.844 co�. 18olad�s, com e��didatoe Estado,' Prefeito da Capital pa proeuram approxima. politica. E se amanhA a respirar, empal1ide.ceu etos dlstrlbUldo8 em 193 ,
que completem 8 annos Deputado á eamara f�de- ções toujour diplomatas, velh a Europa de facto cahiu pesadamente sobrePara S. Paulo foram até 30 de junho. ral. os srl. f)aladier e Chamo perder o juizo, e se ati- uma poltrona, quando 18mandados cinco mil A revoluçio de 30 veio berlain fa.zem viagens, rar a uml;l lucta de ex en.ontrava na bibliothe.contos para troco, e sa· encnntralo' testa dos e os enrl. Hitler e Mus· terminio, Tio Sam displi. ca.be-se que anda por lá elr- destinos cathari:n.enses,rius. soUni discursam - o cente, cafia a barbicha, E'm virtude de se a.1 d d casas que os tnnittem, d

... a..
eu a.n o uma moe a.

e que circulam por abi. ..
tamente qUID o InIClavl o eprOpalO secreto» dos e vae sentar-S6 so pe· ehar enfermo o seu me-clandestina qu.e

. tem
por falta d. troco. seu programm. Ide rever· exercito! drenaM para destal da Estatu. da Li· dico a8sistente, dr. Mi.gravadas as palavras no. 08 Estados Unidos consi· berdade - presente do lanl, foi chamado urgen."lrmAoa Dallalona" - Em S. Paulo, porêm, Noticiando o seu anni' der�Tei somma de ouro. povo frsllcez - 8 espe- temente o seu substituto,"Taiuva". a Del"aela 1'1scal :está versario i 8 do c..:Irrente, Lá é que eltá o di- ra da hora de entrar dr. Glovoni Roehi o qualllto faz lembrar os alindo, fazendo appr.· au�uramOi-lhe totias as nheiro. lAs reservas para terminar a lucta e tappucou no Sum� Ponti.vales qua temos «tá ,or henslo dai moedas e felicidadel de ue é merl· fiugmentam dia por dita. ,olher· n.1vi9ar83. fic., uma injee,io de.. "

ca88, Gom 08 nomes das prendendo os infractores. cedor. Em dezembro de 1938 , dlelt.Us .

velando pelo futuro des- campanhas eleitoraes.
ta terra. [araguä - município
[araguà - districto - - não desmentiu as

constituiu ·se pelo con- suas tradições. O tra
tinuado trabalho e disci- balho continua e a pro
plina de seus filhos, va real dessa expansão
em garantia de renda e está francamente positi
em recurso certo para as vada nss arrecadações

sempre verificadas em

auspicioso crescendo.
\

O anno de 1938, as-

signalou uma renda dig
na de registro, e o faze
mos com muita satisfa
ção, conscientes como

até agora do surto d
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PIO XI
gravemente
enfermo

Pio XI

() sr. PUnio Salgado
aet'á posto em liber
dade pela Policia
S. Paulo. - 80ube·

mos J1ueo o ;sr. Plinio Sal
irado· entregará selun
da.feira. proxima� ao se·

eretario de Segurança
BSU relatorIo, Bobre Buas
atividades desde a;rebe
Iilo :inteCfaUlta, adian·
tando-s8 que ex·eher.
da .A.c910 IntelP"aJista
Brasileira ser', antão,

.
• posto em liberdade.

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Bdltal
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do pelaimprolllalocal. IBAN·CO DO BRASILDado e passado nellta .

de citação de reu au- vila de Jaraguá, aoe prí- ln."J. a �o -nut-" n NãtJ deixem desente meiro dia do mez deFe- uO I "� ,isitar fi: 'Dados do balanço de 30.9.1938
O Doutor Arno Pedro vereiro de mil novecen-

·.541MHMHoeschl, Juiz de Direito tos e trinta e nove. Eu, C
.

a. � a.
' Capilal t resenas . . . . . .. . :.,,;...

da Comarea de Jaraguá, N€1:,y Franoo, eserívãe. o asa asn.as Letras desc. e e.presti.os e. c/carrenle 3.128.182:316_
Estado de Santa Catari. subserav].

.

(Ass.) Arno '" Deposilos . .
. . . .

.,>.
. 4.!J21.395:-Da, Blasil, na forma da Pedro Hoeachl. Está eon-

_ o Ban�o do Brasil, agencia de Joltlvdle, esta operLndO fr,,:'lei, etc. forme o original, ao qual 'dos IRMJaOS ZATTAR _ Rua do Principe camente em äescentos de, DuplicataB de_facturas, "r" •
faz saber aos que o me reporto e dou fA"" �a'/f&bio Notas "''l'OmiS80rias e Empre8t�mos em �on a fiYJ'.Y w·

;snte s�b cauçiló: a taxas modicas e a prazosrazoavels. Faz ea·presente Edital eom f) Jaraguá, 1 de tevereí- QUE POSSUE O MELHOR SORTIMENTO DE SEDAS, TRI-
prestímos á Amicultores e Industnaes aosprazosde 1,2 e.sannosprazo de 15(qulnze) dias ro de 1939.

OR PREÇOS ABAIXODE"'- tvirem, que pelo dou'tor O eseríväo COLINES, VOILES, BRINS, ETC., P .

fstá pagando actualmente as seguintes taxas e deposí os:
4eJ•DfPOSITOS POPULARES - Limite de �O:oooeooo '.' . IPromotor Publico da eo- NEY fRANCO. TODA �A CONCURRENCIA. .

Deposito inicial Rs, 100$000,t no mtn!mo_ Del?o�ltosmarca me foi dirigida a .

_I�I�U"'� IIKbsequentes minimos de SO;asOoo. Rebrad�s �lDlmasreguinte denuncia: - 111 •41"Wuaili'86J6""-",,�"Cbd Rs. 20$000. Não rendem juros Oll saldos �nf�nores a

DENUNCIA - O Promo· E,rt I J J SlJtooo e a importancia que exc�der do límite ,e as

tor Publico da Comarca, uI a uD ury Colégio "São Luis" DESPERlE A BILIS Qon1Y�t!ni��:::::e�s de 6gsdi���ques desta contausando da fafluldade qu.e lião estão sujeitos ao sello.'
• Ilhe confere a lei, e com O Doutor Arno Pedro laraguá DO SEU FIGADO DEPOSITOS LIMITADOS - Limite de Rs. 50:000 000 . 3' ,

fundamento RO ínqueríto Heesehl, Tuiz de Direito Deposito inicial Rs. 200$ÓOO. Depositos subseq�=s....,
-E ......ã ... CIma, minimos de Rs. 100$000: Retiradasmínimas Rs 5V'11"''''''policial junto, vem, pe- da Comarca de Jaraguá,· INTERNATO EXTERNATO ,..T_ Demais condicções ídenticas aos Depcsítcs Populares.rante V. Excia, denun- 'Estado de Santa �Catari- R b 4 das aulas ' .

. Cheques sellados,
. . 2./••iar a Artur Heraclio 00. Da, Brasil, na formo da ea er.ara ..... "'ft --..........w; DE.POSlTOS COM JUROS -- (Sem hml�e) .. ' • • .:

.

Curso preliminar - 16 de fevereiro ::0:::::"--:'''3!:;.!:�:!:-= Deposito inicial Rs. 1:000�fOO: RetiradaRs bVlr�OsOO'�OOOaomes :rilho, brasileiro, ca.. lei etc. •
......... • ClOCh-, 0. .... iIuobam " rendem juros os saldos m enores a s. . ...sado, bacharel em. direi, Faz saber a08 que o Curso complementar equiparado - I: de março roai�-=.!.:.:..��=: aem as contas liquidadas antes dedecorridos eo diasto, com resídeneía ígno. presente edital Tirem ou 1Ib. 'r.to .emarlO. a 'rida 6 _�, da data da abertura da conta.rada, pelo fato delituoso dele conhecimento tive- Ja ma4n'ICula es4á aber4a 111M .unpa. _.. .. -- a DEPOSITOS DE AVISO PREVIO

_,.... _11.. I. • - 1(." _o .. f__'_ Pm....
Mediante aviso previo de 30 d!8iqu,e em resumo, passa IA rem, com o praso de 30

•

d eütTJl� o�. peR- ...
""" 60 díasrelatar: Ao tempo em días, que havendo sido Estão funcionando as aulas particulares e=�._.:::.:�=I:t� """ 90 diasqv.e exereía, nesta eo- designado o día 21 de datilografia, pano e duas vezes por semana das:O.:::;__�'&;=T:bÜi:O:::': DEPOSITOS A PRAZO rixe" f' -"

. 4'/.marca, as Lunções do evereIrO proximo vin-, 14 ás 16 horas as de trab�lhos manuais e pin,�· peqa - l"IIIüe C;l�TJiIJlS De 6 mezes
• 5'/.d P t P d 11 h ' pINl, i 1'lea40. l'CIo aeeeia IDllw9ies. De 12 mezes . ...

.

A. 5'/eargo e ramo or u· our&9 &8 oras, para tura' 32l'h1G tooo.
Dr: 12 mezes com rE!nda mensal 3'5'/blico, O denunciado, em l'ealizal a l.a sessäo or

.

-- De 6 mezes c?m renda mensal '1":virtude :de contrato fir- dinaria do Tribunal do
Socieodade de,Lavoura

f DEPOOSITBOaSncBoandcOanBorsasil faz todas as opera.ções bancariaS'trdaRess-,mado com a Prefeitura Jury desta Comarca, na

PdM'
'

bMuniCipal dt Jaraguã, es- conformidade do artigo O ma a I n a n c o ra Tres ,Rios do Norte fnto�,em':res:im��se�u:!'od\� �o:rtif�ío�a:a!������ e���ças,tava encarregado tam· 31 do decreto·lei 167 de

I
eronclr�m �O"::cia �m tod,'1S as �apiteas e

. äda��sdmais�:.�:;bem da cobl'an,a da di. 5 de Janeiro de 1938, lo· E' a pomada ideal! Convite tantes do palZ e correspondente� nas demats fi a es.
Tida ativa d<t 1lunicipio. ram sortea.dos OB 3e.guin. Qorrespondentes em todos os palzes do mund0.
Como usualmente .e ve· tas jUfados que teem de CURA TODAS AS

. A Directoria da Socie·
lifies, uma das elausulas servir 118 referida ses. FERIDAS, tanto \ dade de lavoura Tres Rios
desse contrato facultava sAo: Felipe frenzet, WiI- humanas como de do Norte, convida 0& sr$.
ao devedor, dentro do 11 Wens8i'sky,PauloSohn, animais.) membros das commiisões
prazo fixado pelo advo- fritz Bartel Junior, Frei- NUNCA EXISTIU organisadoras da Exposi.
,ado, o pagamento em mundo Freibel'gen.', Léo- IGUAL! J ! ção, realizada tm 12 de No-
tarm08 amlgaveis, o que poldo JensGeo, Guilherme A Farmácia Cruz, vembro p. ipassado, para
ocorrendo requeris, do Weege, Ous'avo Hen· deAvaré,(S. Paulo), uma reunião no Salão Buhr,
mellmo advogado, a expe. schel, Frederico Neu.

curou com a cMl, ás 10 horas da maAhi, no
dtção duma guia, munido mann, Arnoldo Kruager, NANCORA» (tlee. proximo domingo, diiil :12
da qual 138 dirigia o de- SUvino Plazera, Augusto 914 de Fevereiro.

ras que nem oTedor a Tesouraria d;. Mass, Francisco José Jahn, ionst'guiu curar.Prefeitura para EB.ldu o Oscar Paiva, Bento João
debito. Sucede, porem, de Souza, Victor Hardt, Da. Carolina Palhares, de Joinville. �urou ,"am

que o dfJnuncitui,i), ao ex- Arthur Breithaupt, Ocr. UMA SÓ lATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!
pedir as refel'idlis ,uias mano Ehmke Filhe, Ccn- Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
de pagamento, exigia e rado Moeller. Honorato Adotada em 'muitos hospitaes. casas de saude
.e apropriava de quall· Stin,hen e Hane Lass. � clininicas particulares.
tias que dava como pa- A todos 08 quaei e a ea- AVISO IMPORTANTE: A. vel'dadeira cPOMA.
Ia do sorviço de expe· da um de per sI 08 COD· DA MINANCORAlil nunca existiu a não ser em
dlçlo de bis lutas, o vido li c'omp8rec�:r na suas latinhas originais com o emblema simbólico Zahnarzt franz Kuhin,
.ue fazia sem autoriaa- sala das audiencial, deste acima. Recusem imitaçõu! Exijam a verdadeira teilt seinen geschaetzten·
,lo le,al, porquanto o Juizo no Forum, DO dia MINANCORA em sua latinha original! KlienteIl mit, dass er vom,

O abaixo firmado vem publicamente. attesta!" a e ffieaciarespeotivo eontrato de e hora acima designados, REPAREM BEM AO COMPRAR! 1. Januar bis 15 Februar,
compl�ta que retirou do uso do t�o conbecldo ,PeItoral de An-loca,io da'tperoentagem Bob tpena de multa de

E' UWh produto dos Laboratórios «MINAN�ORAlil von Jaraguá abwQsend ist.
gico Pelotense». Achava-se ha multo tempo soHrendo de forte

de 100(0 lobre 8 impor- 100$000, de acordo .om -

broDehite asthmatica que o incomodava enormemente.
_ Recorr�utancia cobrada, se ami, o artigo S8 do decreto de JOINVlllE.

a differentes preparados tanto nacionaes como extran,�Jro8 tl IS-
• to fez Clm vãQ. A molestia seguia :sua der�ota de so!fn�entos a,av.lmente. Alisil:. sendo citado. - E para que

. VeDde-se despeito d� tudo quando recorreu ao .Peltoral Angle0' ,Peloten·, evidente que o denun� oherue ao eonhecimento
se •• I:m boa ho�a o fez, porque, logo)que começou o uso de

elado incorre\l na figura de todos mandei passar Cálculo
-

de qualquuer PlaDta� execuçí!lo, fia-
I

Por pretender abando. tão ,efficaz remedio, m1.nifestllram·se ,ar.centuadas mftlho�s, da.delltuol. da .oncusslo, o presente edital que se. estrutura e em con- ealizao.ão e direçlo nCl o commercio vende- �haná�-se dentro de. pouco tempo livr�,. totalmente cura o a

b .01. fj d .&. y,
. Impertinente molestJa ,qu� tanto o

. affhgla.. .
em ora ,nio pOIsamOl lo li xa o aoS portas do . reto arrnadQ de obras. se o STOCK DE NEOO- Paz eata decIa'ração .com o fim altrUlsbco de chamar a ��pre,lsar O montante dai Forum e publicado pela Cl ferro Aparelhamento com- CIO por ,pre,o bastante, tenção dOI que sofrem ))ara a maravHho&a e �ompro'Vada JaT-tI\lantias ilecalmente ha· implenta. - Dado e pas.. pleto pará construo reduzido. do .Peitoral de Ang.ico �elotense� nas 101l01esbas dos pu m e�
"Idas. Nestes ter.os, pa- Bado nesta cidade de Ja. �õe$ de pontes em COlIJO tosses, bronchltes, mfluezas, etc.

á 1 'ii

d Pelotas, - Bento 8. Dias.
. .la que o den1lnciade se· ragu , aos T nte e oito concreto armado. Wegen Aufgabe es' Confinuo estes attestatlos. Dr. E. L. ferreira de AraUJOja devidameDte proces, dias do mez de Janeiro ,(leschaelts wird der Wa- (firma reconhe�ida)odo" naeonformidadedo do aDe de mil nOTGCen-

Omar Carne-I ro ,R,'be-I ro l'enbestand zu hefabge· licença N. 511 de 26 de Malço de.1906.art. 220 "omb. oom o I tos e trinta e nove. Eu sotzten Preisen -verkauft. ,�� De,tsile: La�8ratorio Peitoral de IOllte Pelatease1 do artigo 219 da C. L. Ney Franco, escrivão, o
a' S S 1P., O Ministerio Publloo subscrevi. [&81.] Arno Engenheiro Civil J. MOELLER • nll erra., Pelotas - Rio Grande d� A : T f:(lfereee a presente de· Pedro Hoeschl, Juiz de ' v f N D E - S E E!ri. TOD A •

aUllcia CIue esp.ra ver Direito. Está cenforme o :
PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

reo.lJlda, prooedendo-ae original, do que dou fé. '

eDi s"uida a rorma�lo Jaragu', 28 de Janeiro.
4a c.lpa, com a inqulri- 4e 1939. .

,10 das t.stemunhas a.. O Elcrivlo
'baixo arrolada., e com a NEY fRANCO.
Ilotificaolo do réu para
todos 08 termos da a9110 ELIXIR De" auumEIRIpenal até final sentença. z: n UI \IJ ti

,
li

• d
.

I d ta :a:mpreu,tdo com iUCceõ.. <!III�.u o oom Clene a e.
� moleltiaS proveni.;utet .. 5fP111111Promotoria e aa forma e • inliJUrUflS do SIU1lUOI

lob as penas da let. P.
deferimento. Rol das teso
temunhal: l. Joio Bafio.
ai -- 2. Guilherme He
I'fng - J. frança Voare·
-rau - .... A1frado MOler
- 5. Oswaldo Thfem, to·
dos residente. nesta ci.
dade. Jaraguá, 19 de Ja
neiro de 1939. (Assinado)
Aristeu Ruy de Gouvea
SchieUer, Promotor Pu·
•lieo. E havendo eido "-l'IJiw'IIIa

àeaignado o dia 16 do d ..AYAR I A" ,
eorrente mez de leve- - l4'JIMret 4e cara&» ...... :

reiro, a8 9 hur.., para UABi IlPuuTIVO DOSAg,
'

Ie proceder e. formação _

da culpa, e não tendo
sido encontrado o de. Ach.unel
Jiunciado Arthur Heraclio Iniolge A.rbeitslchw..cbe ist'
Oomes fllho, por isso preiswert zu verkaufen
mandei pasisr o preS8n. ein schoene! Grundstück
.e .dital pelo qu a1 cito

lutes land, reichlieh eben, auch• chamo ao dito denun- Berg, gutel Wasser abf der gan
eiado, para compareeer zen Kolonie, Es kann fuer zwei
na iala das 8udiencias fan.ilien eingerichtet werden,

l' •

F Orollses Fachwerkhaus 9xl0 m. Dr. Godofredo Guilherme Lutz Lucadesto "UIZO no orum, 1 Morgen Reilland, bewael18rt,DO dia 16 dQ corrente 10 Morgen Weide in Draht, gu- MEDICO
mez, as 9 horas, afim de te Pflanzl4ng, reichlich Wald, 10 Consultas du 8 ÁC! 12 e das 2 ás 6 horas
'6 ver proceilsar e aseis· Morgen Bananen, 100 Orangen- Cllnica gersi, ch'urgil\ e partol.
ti ' �110 da nulpe. bllleume, 3/4 Morgen Kaffee. Tratamento antirabico pela vl'lccina e o soror a LormayC6 ""

'Ouen.tig gelegen, an Oeschaeftlob pena de revelia. E: (Nachbar), 7 Kilometer vom 81ltirabico do In.stHuto.?iJiheiro!ll de Sio�P8ulo, ftue
para que cherue ao co· Stadtplatz Hansa·Humboldt, loUid pe:mitte a08 feridos por animales 5itacados de ]i,.
heclmento do reu sé g�te Stras,.e. - Zu ve�bandeln IIropllobia - aiva - fice em no mUD cipio.

ipi,soü o praient� edital mlÍ dem flgentuemer
, Attend� Ch5.IDadoB a qlll'alqller bcrts.

Clue,/>s�r' afi��do' ás por°c',31 ,\VI're��,��!��TZ
'

t T�lephone N·.44,
.. ;�

,

as\�,;�Q" IO,ru ',··l?"!1bl1c' ""', :,;,,\�; C�ttiarin,. �\Ul Pl'e.ilidelite f itacio P�IIIO=", 'ID.J,'f"'�.
.. ",.

:,"::; \"Jif �';;
, '

..

. "j 'i
, ,

"?"
�

3,5°j.
.4·/.
4,5'/.

Ginásio Parthenon Paranaense
(' JD inspeção federal permanent,:>
Diretor: Dt'. Luiz Anibal Calàerart

RUA COM. ARAUJO N, 176. fÖNE 1-1-9-2

;estão em pleno funcionamento as 8111a5

de admissão á la. série do curso Fundamenta/.
Nos mezes de Dezembro e Janeiro a� aulas deste

eurso são OR.�TUITAS.
Faculdade do ComérciO dC) Paraná

fiscalizada pelo Governo Federa!
. .

Cursos: Propedeutico, Perito Contador eAux�har

à� (.Jomércio. Interna10 e Externato
O dentista Franz Kubin P ná

avisa á sua distin�ta clien. '-- ..:C:_:u:.:._r__i....tí_b_a ara_. _

tela,' que estará ausente de
1 de janeiro a 15 de feve- ==_...........................---..,..,.----."..",=.."".=
reiro.

Aviso

E'
.

uma 'pessoa conhecida e (J(}f!Siderada na S�

ciedade pelotense e ultra-admiradora dD p"de- .

rosa Peitoral que vai fallar

\
J

1. Andar Adver.enciaApartamenton. 11

j
Previno aos interessadosCaixa Postal, 784. á niö transitarem no Ca-

-
.
- P A R A NÁ minha de minha proprie-

dade particular, sem que

'tmrmt;;;$jêm '--, '"õj'
,-,-

Cvi ,VXril' ti{ ,-;;:':.." ;.W.�� I�;;:Ia:���!��:�::.�
. .

! ,&

i'
zar de por malS vezeS av�·
sado, continua desrespet·

I
tando as dfcisões das au

tor.ida1es a respeito �o di·
to caminho, e nio me res-

If. ponsabilisarei pelo. que v�- .

,nha 3ccontecer, SI' conti- G..- •

1 nlil�r a [lro�eder de tat ma-

nena. '

I.· Jeronymo To..az�e_l1_i..__-�....._----"T_"---;:::----------

CURITYBA

CLINICA CIRURGICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da fac. de Medicina do Paraná� - Longa prar-,
tica na Univ. Prauenklinik (Berlim) e Allg•.

·

Krankenhau� •

de
Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de CUfltib�

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,·
(PARTOS

.

Tratamento pelas Ondas Curtas - laboratorio de Analises;

CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'.

,
, ,

ftF{IDAS
ES?INHl-3
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA Pm!

IOARTHROS
P'LORfSBRANCAl
AHWMATlSMO
SCllOPHUl.A$.

SYPHIUTlCAS

Fala alemão.

A propaganda ia alma do negclw.

ilHOTEL GLO�IA (Antigo Làpor�a)

f �<t"'"
, "

....,--- ....

..�-
.......

o alÚ5 majeato...diriao ela Capital e o .nic:o no Estado que pOSillC mevador e Tel._ e.
todo. o. quartos. - 12 coafortaveis apartamentos luxuosamente aob., .0 quartos c IS }Ja��eJro&. .Diaiias a. partir de,. 14tOQO, illdlifiin. �anhol qllentes. -Amplas salas d= amostras para VlaJantesl:. "..

'

IinderotO Telearafteo OlO,RIA - Caixa Postal, 134 - 'Fone, 1320 - Pr�a 15 de Novembrl? ...
, . fL0R1�}{OPOll' - Santa C6l�ria,1iI. "(,,�,;,.},.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fJf)ltREIO DO POVO
----�*�==�*�_������.�_�_=_==_�� .., m. mn �__�__�._�------

..

'Cinema DOMINGO - Dia 12 - fm DUÁS ORANDIOSAS FUNCç6ES, ás 3.30 da tarde e 1,30 da noite AGUARDEM os GRANDE�
1. Lindo «:Jornal» nacional. 2, Novidades Internacionaes.. J. Willy Fritsch na grandiosa super- produção FILMS

BOCCACIO
,

'.

<Boceacio> € uma das mais lin- «Imperador da California)).

das creações da cinematographla , eCruaador Emden»Central• Musicas e vozes maravilhosas . «Uma noite no Danubío>
Grandiosa obra da Ufa - Fallada em allemão com letreiros em portuguez, «Rainha do Scala' «Morcego»

'"

Prefeitura Municipal de laraguá Ouro em Blumenau

I
\...

'Ja. D 1 Dia -4 Nas perfurações para a construção do poço artesiano do hospital,zs.VISO •
1.547 - Tecla Grosklags ;_ Requer licença foi encontrado ouro, em nlacas, até um centimetro de diametroDe ordem do sr. Tte. Prefeito Municipal, tor- para estabelecer-se como Parteira - Concedo a

no publico, que, & partir desta data, to�a8 as n.o· licença da acordo com 08 docum�oto.s apresenta. Na terceira perfuração - Ao p3SS0 que se a- tas eorn um centimetrotas e eontae, apresentadas 8 esta repartição, atím dos, devendo .observar � cumprir rigorosamente feita em Blurnenau para profundava a perfuração, de diametro.de ser autorizado o pagamento respecl_!vo, deve-
o que determína os artigos 36 e 37 de Decreto

a procura de agua orien- cada vez maior era a A ' -

rão trazer o selo de APRESENTAÇAO devido, D. 20.931 de 11. 1. 1932. , ,.' "
gua, porem, nao

sendo que a ta, via levarA o selo de acordo com 1.548 _ Teela Grosklags _ Requer licença täda e .dIrlglda ,pelo resistencía encontrada. apareceu. Uma carga de
a tabela abaixo, além �a TAXA J?E SAUDE ,e a

para eolocação uma placa - Como raquer.
. engenheiro Hoh fOI en- As camadas de pedra 16 quilos de dinamite,

28.. via sõmente esta ultima, excluídas as de va-
Dia 6

.
centrado o precioso Ii- arenosa, achando-se cris- feita explodir, a umalor ínteríor a 20$000. 1.552 - Roberto M. Horst �- Raquer baíxa quido a uma profundi- talizadas determinaram profundidade de 69 me-TABELA de diversos Impostes - Como requer,' d d d 80 tros.vi '4 t· t d di t

'

(Decreto-lei n. 265 do Estado, de 29-12-1938) , 1.558 _ Bento Marcos da sllvà _ Requer a e
.

e me f?S, vm- que apenas cem ime- ros,
_

na a a �an ou.
Art. 1 - § 1

.

.

licença para pintar as parades externas de sua do assim desmentir com- tros, pudessem ser per- Nao desa�lmo�, entre..N. 9 - Contas apresentadas ás re-
casa _ Como requer; pletamente os pareceres furados no espaço de tanto, a Diretoria do

eartições publ!oßB do Estado ou dos mu- 1.559 - Wilhelm Waage - Requer alteração dos geologos, que de- uma hera. Sendo uti- Hospital, ordenando o
.i8ipioB exeluídas as de valer inferior a lançamento imposto predial -. Retifique-se. claravarn não peder ser lizado o dinamite, não proseguimento doe tra-20$000 $500 1.565 - Artelátos de TecIdos cJliraguá. S. A. encontrada agua em se conseguiu partir tais balhos ate uma profus-até 100$000 . Requer licença para ínstallar msts um W. C. -

B I id d 'd SOde maís de 100$ a 500$ in.aluslVa 1$000 Como requer. . lumenau.. camadas, pe o que o di a e
,

e métros ..de maís de 500$ a 1:000$ íncluslvs 1$500 1.566 _ Antonio Mansur _ Requer baixa im- Durante os trabalhos trabalho passou a ser Pedrasarenosas e cns-
de maia de 1:000$000

á 1 d i$OOO posto seu autemovel - Dê-se a baixa aolícítada. realizados, registraram-se executado por meio de talizadas continuavamP!'efeitllra Municipal de Jalagu , e eve-
1.567 - Elsa 5chmidt - Requer líeenea eons- certos pormenores dig- brocas, não só para a- aparecendo em camadasreiro de 1939.

S tá i Municipal truçlio maeselée - Como requer, de acordo com
nos de nota Assim é díaatar o serviço como alternadas contendoRenato Sans ecre r o .

as leis e� Tirar
.

.,
' ,

_
.

.
.

,,'

Dia 7 - que a uma profundidade a!�da para poder �er. v:- grande quantidade de
1.555 - Frederico Barg - Requer vistoria e de 12 metros foram en·, tlflcada a constituição quar�zo, �onstatando-se«Habite.st!!» de SUA casa - Como requer. costradas camadas de das camadas. a eXlste.cla de ouro em.

. .
1.560 - J040 E�m.ndoerfer - Requer Tiste- areia e barro, para pas"

-

muinto maior quantida-
ee ardem do sr. Tte. Prefeito Municipal, tor- rIa Instalação aauítarte t: Como requer. sarem a ser de pedra Pedras cristalísedss e de, que a que havia sí-

DO publico que, 8S notas ou contas apresenta�a8 1.568 _ Bento M�:�o! da Silva _ R.quer durissiraa, alem de 49 pedras arenosas passa- do encontrada a 60 met-
a 8sta repartição para eobranea, não aeompan 8-

alvará cHabita-Ie. de sua casa _ Cumpra se pri. metros. ram a ser aítemadassen- tros.das do respectívo nmpenho, sómente serio pagaI!!
24 horas, ao mínimo, após 8 apresentação. melro as .xigencias municipais,' ;)ilra depois alu- te encontradas, sendo que Surgindo a agua da

Prefeitura MunioipßI de, Jaraguá, 1 de leve- gar.
. . . • atingida a profundidade profundidade de SO,

reiro de 1939. 1.571 - MaDool FehclO - Requer lIçen,a P. Editai de 60 metros, começa- ,metros, de acõrdo comRentAto Sans vender caldo de cana - Pafo' f.\ respeotiva Ulen.
IMPOSTO DI:: IN'DUS- ram' surgido camadas os planos do dr.Secreta.rio Municipal. ,a. como requer. L

JJaraguá, 8 de fevereh�o de 1938. TRIAS E PROfISSÕES. de cristal rosa e I?reto, Hoh, foi montada uma
RENATO SANS, Seeretario.

,

em grande qu�nbdadi bomba, que eleva o pre-De ordem do S.nr. Tais camadas, apr�scnta- cioso liquido, que êcristaCole�or, faço pubhco vam frande quantidade lino e livre de batérias,
aos tnteres�ados que !no de ouro, que foi e.con- para os depositos, o

c�rrente mes de Feve- trado, nas aber·turas maior' dos quais tem a
relro, a�recad�-se nesta das pedras. em pequ.· capacidade de 6 metros
Coletoria, o Imposto a- nas placas, algumas dês- cLlbicos,O Tonico capilar por .excelencia ! cima, referente ao. 19 _

Destina-se a manter uma higiene perfeita do semestre do exercício
t.couro cabeludo e embelesamento dos oabelos. vigente. P Ie i e I a rn a canon izaçãoEvita 8. QUE'DA DOS CABELOS e destroi 8

. Os que deixaretn de
C

.

C ICASPA, por mais rebelde que seja. E' um pagat HO prazo acima, de rlstbvão .

o om boremedia súberano contra toda e qualquér poderão �atisfazer �seu '.
_ .AFECÇÃO DO COURO CABELUDO. pagamento no proximo _

Os CIrcuTos de �oma pan�a nacionalIsta, n?
Em todas asFarmacias, Drogarias e Perfumarias. I mêz de Março com a dao' curso ao movlmen· sentido de S8 conseguirE�:���!�;I��x�� e5s'peciaes a serem Produto dos LABORATORlOS MINANCORA 'i multa de 20%. to recenteme�te iniciado a_canonização de Cristo-

cobradas nos cemiterios ruraes.
'. Joinv!lle s. Cati:l.rioa. 1 A cobrança executiva entre os catohcos da Es- va<? Çolo�bo. Os ca-

O Teu'9nta LecBidas Cabrril Herbster, rr�fe�. será iniciada no mêz de . tohcos enviaram fervoro-
to Municipal oe J81'81ulÍ, no. uso de suas atrIbuI- IAbril

.

com a multa de

T· d G
so appelo ao episcopado

,ões que lhe sAo conferidas pelo Decreto·leI es-
.

'1200/0 IrO D uarra da Espanha e da Ame-tadual n. 9, de 24. 12. 19ã7, "Soe. Atiradores Jaráguà" e
I

Co'letoria de Rendas (I rica do, S_ul, alem de u-

Art. 1 -- Fic�'fixado paraD��$:,�:. o preço "S. C. Oermania" jEstadoaes de Jaraguã,

406
ma pebçao a S. S. ()

do metro quadrado de terrenos dfjstInados a. I!l!!. . , _
' 1 g de fevereiro de 1939. Papa, recordando que

pllltu.ras, nos cemitérios. �u�aes, deBte "municlplo. ConVidam V. S e Eyma. Famtha para o grande Heleodoro Borges iá �a "algum temp� a
§ Unioo. - o eemIterIO d8 vila "de Hansa, Baile Carnavalesco Escrivão' Organisação da turma Ideia fora aventada, JUs-nlo es!� �omp��h�;h�!Oa:õe:!à ::!::i�l�emiterjOSI que se reali�a em a noite _l� . d� corrente, na

.

1939 tificada, e�tão, por ser

s'erioAr�alizad8� mediante o pagameJ:ito das taxas sede _dos At�radores., com�lnlclo as 21 hora.s., _

Recebemos a comml.!- � dt!scob.ntj�r âa Ame·
da tabela seguinte:'. Dommgo, dia 19, as 14,30 horas Panso .

In- S t nloação do sm.' Presl- rIea o pnmelro apostolo
�epulturas por 30 anos pa.ra me?orss 40$000 fantil á fantasiá. BIDen BS para donte do Tiro de Ouer- do Novo Mundo.

-
. 30 . - maiOres 6�loOO N. B. - A fantasia é obri2'atoria para sol- i

.

ra' 406, Dr. Fausto Bra- Entretanto, �omo gran-laZtiS para mer:ores 8$��� teiros, e casados até 40 anos. Para a dança in- I t· sil, que de ordem da de era a duvida relati-
Liee�ças para cOI�caçã':8à�r�fi0801éOS 8�ooo fant!l será c?nfer�d� um premio á fantasia lllais p an 10 I�spectoria Regiortal dos vamente ti

_ ori�em de
Exhumações a requerimen.to .

bomta e mais ongma!.. TirOS de O,uerra da 5a. Colombo, �ao !ora to ..

dos Interessados 20$000 Ornamentação e iluminação fantastica R. M., ate 28 do cor... mada providenCia algu-,Prorogação para sepulturas ra�a8 10$tO
.

Grande Montanha Russa .

De accordo com a rente, está aberta a ma- ma sobrê o assunto. To ..

Art. 3 - Este deereto·lel entrará em. v go.r .

. . CIrcular N. 2, de 21 deAtricula para os candida" davia os documentos re'na data de SUIi. llublioaçio, revogadas as dIspaSl-
'.'...

h
' _

As Diretorias. Janeiro ultimo, transmit·!tos á quitarão do servi. centernente vindos a luz,ões em contrarIO: Sem convite nao avara Ingresso. tida a esta AJ'udancia' . . �, ff'
.

.

.

Prefeitura Municipal de Jaraguã, " de fevlrei-'
ISS 'b I t ço milItar e carteira res- provam su IClentemente

ro de 1939. pe o nr· u - ,!spec or pediva. os dados obscuros da
as.) LEONIDAS C. HERBSTER. SchuetzenvereiA «Jaraauá.. und Sport·Clu� «lerllaRia». �ederal em Florlanop�. Os interessados deve- vida de Colombo e, se-Renato Sans. laden die werten Familien von Jaracuá und Um, h13, - levo ao conhecl- rão apresentar certidão gundo. informa a secçãogebung hierdureh zu dem am 18. d. lUs. im mente dos lavradores C dS eh u e tz e n h aus f; stattfindenden, abend. 9Uhr·

.

de idade provanqo ser « ornepon enza» que ê
beginnendeR mteressados qu�, todo maiores de 16 annos. o departamento historico

Requerimentos despachados Karnevals-Ball aq��lIe 4ue desejar ad- -- do Vaticano, já agora as
MES DE JANEIRO qUlrlr bat�tas para plan- VeBde�se autoridades papalinas es-DI' .. "6 elio, zu welchem bei den Vereinsvorständ8n Kar- tiO da variedade "EDvL t d'

CA .e-

'"
.r:.. -

um terreno de 40morgos, ão em con lções de es-1.549 - Empresa Au o Viação catariD:ense ten nachgesueht werden können. GARIS h II dto Impostl;, de Lleen SONNT·AG, den 19. d. MtSI, nachm. 2,30 Uhr ,', I o an ez�, po- com casa de madeira co' tudar rapidamente o pro-- Pede prazo para pagameR .

-

1'\
, .. sIera fazelMo por Inter" berta de telhas, na es� cesso e dar o seu pare-ças - C{;.lJlcedo prazo, até o assunto ler resolvI· Grasses Kinder Kostumfest d' di' t d t Hdo pelo Dipsrtamee.to de AdministraçAo Muni�i-

.
-.

• mé. 10 a nspectona �a a I apoou· ansa, por cer
paI, a quem eltta Prefeitura consultou 8 reipeito Feenhafte Saalausschmueckung und Beleuchtung. Agricola de S. Paulo, 2.500$000, de I!ropl'ieda-

.

do pendenc!a em apreço. GrosSIes russisches Gebirge. remetténdo-Ihe .a impor-
de da sra..Maflo Vital.

ca

_ . Para tl"8tar com o snr. No Rio Grande do SulMES DE FEVEREIRO NB. _ Fuer Ledige und Verheiratete bis zu 40 tancla em cheque ou Joio Manoel Martins, constroe estradas
1.551 - Euriao B?�:f:ld - Requer vistoria Jahren ist die Kostuemierung �b1ir8tari8ch. vale postal. As semfn� Tres Rios tio Norte. 21 O plano rodoviario

instala"'äo saltitaria - Como r6.lquer.
Zum. Kinderfest erba�lt das 0�igIDe1l8te und tes' são fornecidas ao -

do Estado Rio GrandeY

M R li d a sehoenste KOlltuem eIDe Praemle.
pr-ço de 1 toOOO o kg d S I1.553;, - ax Paul - equer

.

eença 9 .
, .. .., e u para o anno cor......rtur .. p"'ra uma lierraria - Sim, pago a respe- OHNE KARTE HEIN I!INTRITT. em saccos de 60 kilos' , ENFRAQUECEU-SE? e t b '

4 :).,'" ..... '.
.

. '. '
i ren e a rangera nutiva licença.'. e, os pedidos tambem

A ftÖa tem tosse, dêr nas
kilometros.1.556 - José T. Cordova - Requer baIxa �����'. .

'08taS. no peito?lF'\PE SEUS PUL]'i\OEs poderão ser feitos por u.. o poderMO tGnico ,imposto seu autornovilI. - C0mo requer.
't 'd' d A'

.

1.557 - AlbreGht BehUng e Ricardo Jarek - Uõ�mDO In erme 10 a judancla lIIll ctE081'l'AIBRequerem transfer.neia de impostol - :raça-se Agricola Federal em
a tr.neferencia liolioitada. Jaraguá ou ainda,por in-1.561 - Adolfo Millnitz - Requer lieença a- termédio da Sub- Inspec.'hertnra para uma barbearia - Sim, pago 'a reli,

I tot�g, qr>Íppes, toria Agricola Federal em
. :'respectiva Usança. .

.

b h-L.:11 J::I' I'". :. >1.563 - João Pedro Ferreira Filho - :Requer ' POilS r\.e.�, Cf" a,
III.

em" onanopo IS,
.... ....

.

"lIÜC�•.9" ab.ertur2 pa-.;a uma
...
f8bri�a (Ie· eonservas �o ãQ: e F �lKO •.. i,:. i, i;" Ajli�artcia ; }\�r!�<>.}adá �'frutas.,. - Si'm, paro a respectiva licença, (, 'r; ,,� v.Jaraguá. +,<iI6_2;.�9ji"" ,

'/j)j:')(:";i,Õi�'§" '. !�t'.;�,�i�li.�,ß
\ I"�)"

.

'li) i"'·é�;.' • ',._-------.....;;;�--.... ··I

Aviso D. 2

. Portaria D. 29
o Tenente Leónidas Cabral Herbster. Pr.efe�.

to Municipal de Jaraguá, no uso de suas atrIbUI

,ões qse 'lhe confere o Deel'eto.lei estadual n. 9

de 24_:_12-1937 '.

PrOloga pOl' mais quinze (15) dIas, a contar

desta' data, o prazo. para a cobrB.B.,a, sem multa,
do llilpoliito de Licellças.

PETROLINA-·MINANCORA
Pllblique-ae.

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 1 de feve-

reiro de 1939. .'
82.) LEONIDAS C. HERBST1IR.

--------------�

DECLARAÇÃO
Deelaro e\l abaixo as.

sinado, que retiro as pa.
lavra! injurIos8s dU
por mim eont1'8 a 8Dt�8.,:' ,};t.

Hertha 5trelow, por 8e� l,/
. rem inveridic81.

.. 'C'" "

"Iio Serro,. 6�2::...'.39: <"

LEOPOI.:DO KLOTZ.',

do pHnn. - eàia,

lUAfJ DI SIM SItiai
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C"'_ronica da Semana

aORREIO 'DO POVOPOl' Jlarel .......'V.
em decreto·lei de quar- dor do outro lado dOI

ta-Iej�a, o sr. Presidente Andei.
da Republica, considera
SODa petrolifera, a do
«Reco.cavolt, na Bahia, O. trabalhos de alar-

IoDde está ancravada «Lo· gam.nto e niTelamanto II�O ...,,,10 � � 54 'at "Correio da Manhi" .

õàtoJ. Nenhuma explora- da rua «Procopio Gomei. '-' j •••• Ocla EstE. semana tivemol a

,10 poderá lá ler feita em prolongam.nto da A·
. 'gradavel vilita do grande

Bem -.eteneia oflicial. E' venida Getulio· Vargal, di.rfo carioca -Cerrelo da
a def.za do I preeíeso 0- estio be� adeaatadol. QUI d

'

t
Mlnhl:t, a quem M. Paulo

leó. Ao Ooverno eumpre 1:' outro li o &lpeeto. nie o el�a00eD.:on ro um sapo RO meu caminho, Filho e Costa Rego em-

a,ora, explorando o po,o AIrada a q1lem cruza a O
g.

. , . prestam o melhor de lua

1'3, e o.trol em ier,l. rua "Abdon Ba!,)tilta", a ...po f um v�v.nt•. E mof!enllvo. .cultura e a '6rientlçio de

pe, Ala,oas, Matto Gros- vislo deldobraado-Ie Ahment�-&e de mleetos e os �Jlseetos, quasi te- verdadeiros mestre:a que

.0, Santa Catharina, rea- até on�� , possiyel, lem des, slo nOCIVOS,..
. .

110.
.

IIzar para o Brasil a uíl- aq••Ua galharia velha O lapo nlo cinta lomo a ellarrl - eoaxa. O!· A honr� quê rêeebemos
lo flue o. governol�al. que em oertos pontos a-

.

zem que elle soUa peçonha dos elhos.; Klo aocre�l' � bem maior que: o prazer
.adol lmpatrlotieameDte mea,ava leehar a, rua.

to. Os �Ihos do IIpo -::- gran�es 0,1�01 verde. e m-. da permuta que Iremos fa-

ne,avam. Hoje que a Pór- O. lervi,os era CI.ali expresSIvos - �oltam �penal Imb�.ihdade. z�r de agora em diante.

,a 'eltá eom o Goyerno- coacluldol, ha muito ,..
O leu dtltl!'o i viver .'. beIrI dos charcos, i Muitissimos gratos,

e que o Ooyerno • � se flziam netessariol. lombrl, no an�nlmato dOI l.tlOI e�eulos ... Vlletlndo,
Palz, nlo se admitt. ae- MuitQ Item a.dou o .r. apenas,:. Por Ilto Eu lempre 'IV� dó dos lapos ...

;aUvilmo, nem aabota. PreJeito Municipal ata- QU�Dd", encontro um no meu gamlnho n'o o esma- nA União"
,em. 'cando e procurando eon- '0, poupe-e para que elle eumpra o .eu deltino. Decorreu 'a 29 de janej-
Os negativfstu e 08 cluir 10ro o. trabalhol. Oll Val:.

ro o trignsimo anniversa'
ubotadorel precilam de Ba outras ruas que cá· ria do brilhante semanario
.er apontadOI á Mata0 re.em de reparlJs que Á"i?Jer'Clrio, . .' cA Uniäe», que, sob a di-
e ao pOTO _ á elta eertamente nlo escapa· F te'

.

em Jlrag'!' o lornlblta I'ecçio do Osorio Lopes,
para que os _ deapreze rio á oblervaçlo int.l- .es J!I� dOD'lIi.go o seu Nels0!l Mal8 Mac�ldo, se- oeeupa logar' de destaque
• OI easUpe.

'

lIcente ào nOS80 actual allnl"fer.ano a sra. d. Lt:0' cret�rlo da Assoclaçio Ca- na imprensa earíoca.
.

Preleito. .. nor
. �e SQU.ll Neves, dll- thulDense de Imprensa. festejando a aUlpiliosa «Melbor das Tres, tas oJ)portlinidadel de e-

*
*
*

* * na directora do Irupo es ephemeride cA Unilo:t ap-
Teve logar, quarla·fei. leTar a eontagem.

• colar «Abdou Bapt Itllt. DêU'.OI, qua��·teira, o pareceu e� nunero espe- ra, em S. Paulo. a prl' Em sepida enfrenta-

0. gau�ho. eltlo de Re..niram.�e 88ta Ie-
. fez. annos quinta- prazer da lua VISItI, e SI'. ei.l, com apreeiaul eolla. meir" partida do torneio ram-se 08 tInadrOI :s 40

parabenl. Por lá o preoo mana, no RIO de Janei. felfa o. JOYem Arnoldo Olraldo R. Marski, eltu- boraçlo iIIusírada. de futibol «Melhor dai AllianQa e Guanabara.
tio bife lollreu uma bai- 1'0,

•

.0 SJndiesto dos Jor. Luee, falbo do sr. dr. Go· dant'! e viajante da rnista' Daqui o modelto «Correio Tree» entre paulistas e Findou esta pugna COIU.

Ta de 200,reis por kilo, nallstas Prolissionael, o dofredo Lutz-Luce, - cSaude:t, interesslnte m1_n· do Povo. formula ao bri 'carioaae. Venceram 08 o empate de O a O.
o tMe repre.ent. muito I,ndl."to dOI Proprieta- 'Irio iIIultrado sobre sau· IhaDte collega, os milho' paulistas pelo s.or� de A' 1,90 defrontaram..se

,aljl .. �I clasl.' menol tlOI de Jorna•• e o. re· Anniver.ario de casa- de e h,r,iene, 10m rlda"o res votos de prosperidades. " a 2. O segundo Jogo os 208. quadros do Oua-

!8vore.ida.. presenta�te. de outras mento em S. André, nl clpital pau· reaUsar-se.' amanhl no laD1 e Extra,Guanabara.
A Itaixa da carne ve- aSlocla90e8 interessaàas Terça teira, dia 7, '.ste- lista. eltadio de S. lanuario na conseguindo o primeiro

rWcou.le em todo Blta- aUm de tratarem de ap- JOIl o seu oitavo annivlr· Ao Ir. Mar.ski .gradece· M
.

eapital da Requbliea. vencer pela apertada
d•. Quando teremo. táin. pliea,õ'8 da Lei que iario de cuameDto o ea. mos agentilu. d. lua appas A renda do jogo en- contagem de 1 8 O.
Alem uma baj:xa.iliha 'pa- re,ula o trabalho nas sal AureUa e Maumio visita. Municipoes ue OI paulistas e cario- Apos, as 3,30, vindo de

'. o delarolo üa. airl. empre8as Jornalistical. Horit;. propri-..tario di a. eas eonstituiu um record encontro a .m pedido da
beiral ciOI e 8stom-ago.?... _ creditlda Pharmacil NOVI, Padre rldeU. TOlllellft O Presidente da ReplI' deste. ultimos tempos, directoria do Ouanaba-

.

.

desta cidade; que por este blicil aa.i,nou o decreto poia alcan( '" a eleva- ta, entroll novamente em

Baaco Agrícola e m6tiYo foi muito feUcitado. Seguill )aontem, de au· pror.Clndo atE 31 desem- da somma 123 contos. campo o 1.0 fluadro do

CommefciaJ de
I tomovel, para' Taubat', $. bro deate Inn. o prlSO Guaranf, para medir for�

Â çatastrop1a. do Chi· 81
-- ti PallJo, o rev. padr. Fide- I" 1.. Ie 'do lo d et "'as com o cCirculo Op... -

1e reperoutiu doloro;a- umenau �� .-1°. lil Tom.lin, leIiltineta con �et;� ::I,,:ee 2 deee�I�: O .roKimo Campeo- ;arioilt, destacado quad�e
.'Ilt� em DOIIO paia. A Mals du•• filia.. Jla1'i. '. Lo..__ · terraaeo 'e irmlo do 0.015-

ço de 1939, tendo em .is- nato Brasileiro
F joinv.illense. Transcorreueampanha pró-auXilio do P I

Foi l,vldr' j pie bap· 10
.

director HODGrlto To· ta as razões eipecials da .' pensamento da . elte jogo lDall oum.nos
pais ami,o', eneontf'o1l a "O7;f 'dPr�:;�sof .Iob n. tism'ál,:, domi.,. pI.sado, .eUn.

.

"soJuçio, no. 2.. do direc-
B. F. no proximo cam, equilibrado, sorrindo a

ID.I�or dllpoljçlo d08 I. •

e ,OI o B�n- a iDterêl�a�t'e Maria -de ÀlradeeeDdo ao d�goo �orio (..cniral do çClns�' peonato brasileiro de lu· sorte a08 visitBnteB, que
,OY'JDOS e do povo bra. co Agucola e Cctm�erelal Lourdes, filhinha do caiai sacerdote ai desp�dldas 1110 Na�ional d" Oeolra-

tebol modlflear a tabela, conseguiram 'fe.eer OI
IUetro. di. 81umensu, �u.torisado Hon.rlto e ".,me Fadei que nos trouxe, deseJamos- h· l' r e t I

invert.ndo os .locais das
bugres de 1 8 O, mu

Maia ,de ama remella
a mstaUar daai flhles nes· Tomelin. lhe muito boa viagem e pia,

re I Ivamd n e ao e- pelejas. AISIDl lendo, mar"'aodo o· ponto ..
.Je .'

di ..L.
- te Eltado sendo uma na· . b 't.. vantamento OI mappes d consta na s6de ..

• me 'cawentos Iof lej-' ServIram de padrinhos, reve relreiSO SUl e.ra. dos munieipios de que 8egun O , victoria por penaUy.
ta. -

. O Gov:eJÍD'O -�Federal oidade de �afra e o,1ltra o Inr. Joio Crespo e SUl' -. coaita o :referido decreto dO'a ftnItidade dlle iRdiifieiO finalmente, as 5 boraI"
a�riu um eredUo pai. em Porto Unllo, I av�r esposa d. Altesi. Wiltber AnnuncÜls nesllJ fi'Olha Jei e .inda' considerando' Ulio e, o !re o o. x

para. encerramel1to kla
eompra 4e Y.(ve.e.� ro..

dll quaes forll!ll relpeeh- Cr.spo. '. M nai ser. DO prox mo i 1 tarde"espor
pai etc. O ..Pr"dente de- vamente. expedldal IS car- S_ • maitJ, aitII a procedenel8 diS repre- oertlune -disputado no ex.epc ona

i I
•

M.'&él. elta- pr""��A a tal·pltenlel. lIars'o, L';ml"l • --0....-'10. len�ações dos goyernos ,.capital- montanhesa. tfTB, tomaralD pOl 'd °6°1.. "'III'JAv.' .ial ..,.... '" Ir ,.... ..ellonats qUinto 'Impos- .

.

•
renomados esq'Ua r ea

••rpar 6ar�g8do(rle à'l- Dominlo, receberalÍl o R•••b"-o, rome ,dis 'b'lid d d t tIOS ern,ambueanos que do Ouanabara local •
•uear oa tt

.
- .. .. ...". , SI I a e ,e execu ar, a e Anlrentaram 08 "aianos '

d J'"
di

' rne., mi e. me- ".pedor s�crRf!lent••aptl�mo Ma- tinela ofieria do sr. ,dr, Fe- maiQ proximo, em traba -
. do Guanabara e, Gm·

�a�ento., r"1l��1 etc", _ ti., Lmo e 'rlntl.co, :qui linto lIueller,--.laefe de-Po· Ibo que' correiponda real.' ems,\eei�e, (;tuara� �m vil13. Foi eata pugna, a

I m!l.a,_ de cHnle.lo -lI. ,
, Hsfadoal nale.!am a .em.nl.pa�la- licla 40 Rio. o livro c!Jom- mente á exigencias teehni· jS. . a va ar. �u��t1t: 8: mais importante da tar•.

t��m elfe.tuldu, por, Acha-Ie n.lta. cidade
da, filhos do Ir. Franellco munismo. do dr.1'aneredo cas fixadu para '01 'Ie- agario em

F ta det acompanhada de 80-

.: ,érmedi. 40 rep�e••n- tendo cllegado em dl� Alberto Voilt e de. aUI es, Vllconc:ellol, ilIustre ,.- vantamentos. rs parsenies em 01' -

me,o a fia de for�ids.
me acredUado. -

, da lemlna Unda o Inr
po•• �. Edvieh VOlat; criptor .ortista.

- eZ8. vel t.rcida da numerOBa

da-+-f)tm T�e o BralU Lauro dtAlbllquerqueBel: Serviram d!l padrlnhol na Cruzada Nacional dê _ a.siateneia, finalizando
,�do de coraçle o, leu lollnapeetor de rendai do .tnto.Bfo Martini e Ange- Edueaçio os folhetol «As Os 10.0.' de· domingo com o empate 'de J a 1.

auxilio, ao �milo lOUre· Eitado, que para eá loi
II St�nrhl., 'Paulino 're,· classes "rmadas,

-

I! cO ao campo do Guana- A noite lai levada a

--------...:.;..._ removido por acto re� beraer I luhor.,'. lenhora Ap,ello ao Brasil". ban elleno, no lallo Kinder,
t d 1 t Hors� � WaUer Prochnow. O Deplrtamento ele Es' Como haviamol anua- animada loiree dan,ante.

H ;:�:rat sr. a elventor. OfhIIO. nos altos o r.v. tatiltica e ,Publicidade cio .iado realizou ·se domiD- orrerecida a08 clube8 vi.
.

omenagean- DeseJamos.lh. todas padre Fidelii Tomenn. Eltado, teve tambem a I.m· .

'o ultimo, a festa de litantes, que prolongou-

do a m.e"'ort·a ai racIDdaaes DO desem· bl"lllça de nos enviar um inau,!uaçlCl da nova 8e até alta madr..gada.
II. penho de a.as fune,õel Viajant" exemplar :de

-

cA Relerva praça de daepert98 do

d D I nesta zona� De passaiem para .'0- Mineral do IEstadolt. Guanabara F. C.
S Ca h

•

e '

.. Ped1ro I
'

rilllopolil,
.

acompanhado A todos os BOSSOS me· Grande loi a aSlisten- anta t arlna
de lua eX.a.lora.; ..teve Ihores aeradeaimentoli. �i. que neste dia 8eor- Futibol-ClubeRio - No próximo tUa reu ao eam�o ..este club '

lI(! rea-i'-a"r.ae .

.tIil <

.s· Ca- "Bloco d•• Campo·'

'" d G 418
i ti

.,

U g •. .
- para ass s r a08 Jogos Inauguração do campo

=:���::91:e��oP�:�Ol: AbFilld:�:�: entre IS Iro 8 uerra, ., I- Desastre' a�:c��8��s. para darem AV����9 ::d::r���:'ta
do Imperador 1). Pedro hostes de Momo, o cB1(Ico Tor,a.feira, pela manhi, inieio a feita, entraram (entrada de H. Kopmann)
IJ 6 da imperatri. D. du CaJaponezes" lindo Cert'.da de ".dade .' o·',.poau.iio dos em campo os 108. qua·
Terelaor-ril4>ina manda. bouquet di: rOlai de Saxe "es '.,.... u� trem de cargl. lO atra- Al� ,

'

t _.... Abd B dro. do GuaranJ e -

.

Iniei"f.se·lo. GS felteJ·oB
do irillr pelo' ,ovaro- jlraguaenses, dirá hoje CI) In ereas.,os. vessar a rua c on ap- li 1

...

v

'11'1
. ..• tistu, apanhou UDU� ear- ança,. ocae.8. esportivos da petizada 'a

lederal, q.. para tal leu «r...el on:t IR�ulura, P�e-nO$. o dr. faust� Leo Hertenstem, Albrecht roça. pertecente ao nelo-
Ente eneflntro, que 8· 9 horaB da manhA pro'

lim dilpendeu 300 contol no salão Buhr, que, por Brasil, presidente do TI- Schuenze, Alfredo AI- cisnte Oermano Gasehol lias resultou num empate longando se até a 'tarde.
de réf.. muita .entileza; i Im ho- de 2 a 2, loi de comple,

-
.

,

Ao àUo IDa.gural do menagem ao ClubAymori. ro de Ollerra local. Ie· berto Bodenberf,' Bruno da Estrada .Schroeder, e
t di' d b re T d

�aulol'o oomparecerlo D�do OI prepa�ativos I var ao conhecimento dos Boddenberg, Carlos que� na ocaSião, ,era 8<?�' :ue:;::�: sa��ra:'Vi:: O OS ad� campo
pre.idente da Republica a aDlmaçio que rema eutre reservistas da turma ele Rohls Carlos Frederico duzlda. peJo sr. Emlbo

toriosQs, devido ao pau·

S C tb
·

F Ct í t -'. Bermelsterr emprel"do da-
e alta8 autoridades civil Oli promo orei cer o que 1917, que serio entre· Vasel, frvmo BQsc�ardt, quelle nelo�iante. co eslorço �a �inha ata'

a arlnae militarei. o exito será em toda a li,
gues as certidões de ida. Francisco Jo!sé Liscka, ,Um dos c.vallo ficou cante e pllDClpelmente

nha. - de Artkur, perdendo mllÍ!' I •
•

Aliás, os nO_IOI foliões de respectivar. _ quando OeorgWolfardt Dietrich ferido na cabeça, nada sof·

eltão a pOltOIil. A nOI'tada procurados directamente Hetmano, HenriqueOtto frendo, porem, o sr. Ber-
Visitará Santa Cathal'j. .

.

t
aa o genera' Almerio

de h.oje, marclrá .o primei- pelos interessados, no -Huet), Haroldo Barg, mels er
..............=�

de Mou"a
ro luecesso do hndo Bio· seu con{ultorio proximo Irineu Moritz João Ram-

a co das O.mponezas. C' I
I

d· th L Id' V· b t CRio. _ Em viagem de Muito alradecemos o
á

.
Lmpr�su,

..

me lante . un, eopo o. Ie ran �I Ine Central
i01JpeeOlo leg.il'á para conyite com que -fOIl1OI reCibo competente. Mauro Antomo Schnel- E' amanhã, no Cine Cen.
o RiG Grabde do Sul o distinguidos. Outrosjm, abaixo dis, der. Paulo Stern, Wer- trai, a exbibiçlo do graB-
,eneral Almerio d. Mou· cnmma os que ,.ainda ner Hoepfner, Walter dioso film da Ufa eBoeca-
ra, inlpector do 2,0 'lU. Nosaas Escolas não retiraram as respecti: Bartei, Waldemar 0tto eio», que tarn obtido o

po de Regiões Militare'B,·
_ çomeç.lrão !la proxima vai certidões: Arthur AI- Lersche Reno Krambeek maior succeliso. Interprete NÃO TU S S A QUE F I CA TUB E R C U L C :;O

-flue provavelmente no qUlnta·felra, dia 1� de fee f ed M Ad If M J ã O' H'
.

I
priRcipal é o famolo actor

Jileu regl'Qliso vi_iiará tam· vereiro, li aulas no Grupo
r o ey,. � o .ar- o o erent,.. dano Will., Frit:,eh. Do mesmo O ' , C O N T R A TOS S E. J ,

.bem 8anta Catharina e Escolar eAbdOD Baptista' toszat, Alv�m Lmzmeler, Spengler. Conrado Eg� programma coa ..tam mais·
E' DE E'FFEI·TO SENSA_CION�'\Lo Paraná. e Oolle,io eSto Luiz.. Arno BchlIng, Affonso gert e Oermano Oodry. diverlOI outrol bODS films. _ .

-
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