
Deverá passar hoje por Jaraguá, ��rn�destÚ·1êi·:-··-o----::M:afr-e::·.e:.-Canoinhas,
inauÇJurar novas construcções publicas, o sr. Nereu Ramos, interventor

onde voe

federat

Hans Jor�an

os resultados definitivas
possam ser annunciados
dentro de poucos dias. As
conversações progridem sa

tisfactoríomente e espero
achar uma solução para
todos os problemas.
Respondendo, por fim, Visitará o Brasil o

aos jornalistas que lhe technico do Presidente' O sr. Wattson represen
perguntaram quaes os ver- Roosevelt ta alem da organisação a ..

dadeiros fins da sua visi Rio. - Dentro em pou- 'cima, nomeados e impor
ta aos ;ifstados Unidos, o co visitará o Brasil, o sr. tantes sectores culturaes,
chanceller brasileiro disse- Thomaz J. Wattson, oon- commerciaes e industriaes
lhes o seguinte! _

«O Bra - selheiro technico do pre- di Norte América, é díre
siI e os Estados Unidos sídente Roosevelt e presi· ctor de mais de cincoenta
podem palestrar sobre as- dente da Camara Interna- organisações.

surnptos de interesse reci
proeos.»
O sr. Oswaldo Aranha

embarcará no dia- 10 de
Março de regresso ao

Brasil.

eional de Commercio, que
pefcorrerâ em viagem de
observação alguns Estados
brasileiros, para colher co
nhecimentos pessoaes so

bre a nossa industria *'
eemmercío.
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o Presidente Roosevelt

Annuncios nesta folha
são de maior exilo

Na madrugada de 20 Guerra, declararam ab- sencía.
estallou na capital do soluta lealdade 80 regi- Em consequencía do
Perú um movimento sub- mem. tiroteio havido, no ínte-
versívo chefiado pelo O presidente Beneví rim e vísínhanças do Pa.
ministro do Interior, ge· des logo que teve co . 18c10, morreram diversas
neral Rodriguez Ramirez, nhecimento do movimen pessoas, sendo regular o
que se aproveitou da 8U- to, desembarcou e re- número de hOBpitaliza ..

I! sencía
na cidade elo pre�. gressou á capital. dos,

sídente Benevides, em Logo ao chegar rece- Entre 08 mortos consta
Tiagem de repouso a beu Ielícttações dos mem- estar o general Rodrí
bordo do «Rímae>, bros do Poder Judicia- guea, . chefe do movi-
Os revoltosos, embora rlo, do Arcebispo, do mento.

sem apoio das forças ar- Prefeito e do corpo di O mínlsterío discutiu
madas, conseguiram se plomatíco. Reuniu em a situação e resolveu en
apoderar do palacio pre . seguida o Conselho de earregac o dr. Arlas
sídeneíal, de onde foram, Ministros afim de tomar Schreiber, ministro da

I
porem, eXPUlSOS. tres ho- melhor conhecimento da Justiça. de dirigir a pas
ras depois. situação do llaiz e apre- ta do Interior, que vinha
As tropas da guarnlção, cíar -as providencias 'to sendo oceupada pelo ge

ás ordens do ministro da madas durante a sua au neral Rodríguez,

revolucionarlo DO Pe�rú

Um grande desastre de aviação
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Chronica Semana .------

\70PorMar••1 d'Aubry. :=��I�:c�� ao--'RREI-O -'DO, PO -

'

Â semena foi fertil em tão ainda tintos de rouçe. Avenida Getulio Var as _

l'euni5es, dentro e fóra E ha de ser assim pelo
do palz. Beuníu-se o Oon- anno a tora. Caixa. 12 - Phone. 26
selho Nacional de Edu· A conveniencia de a-

eação. Reuníram.se os daptação encobrindo a IIC°rre ·0" Sc ci f Férias

8
·

t t ·rosrf;:��l��i�:�i��f �f�:��/ê!lij�f Q'uarta-feíra de1cl.nz<>s. Dep'OI'S dlOSIOllc'urOasdos general GO�� Monte� egls O do es rangei·Lá pela Europa as reu- riooa este dialogo, apa- �-

níões succedem-se, com nhado á porta do tnstí- tres dias carnavalescos, - uma hora de piedoso re-

a íjtegularidade certa tuto de Educação. E' t)'· colhimento. Façamos penitencia, - prova de que o

pelos gabinetes In- píco. E' do tempo. Inter. j.tstincto é fraco - se recolhe e confessa o mea cul
teres8ados. E apesar de pelado sobre a nova sí- pa, diante da Razão que surge, como um clarão de
tantas reuniões, talvez tuação que ia tentar na sol bemdito, espancando os ultimos vapores que ain
por ser a semana do vida, uma garota de onze da toldam o espirita.
carnaval, as cousas eon- annoe maís ou menos Momo sumia. Desappareceu aquella cara de bor-
t1nuam confusas... resum'io :

'

I
racho inveterado. Levou todo o ridiculo da sua figu

,

Legisla-se muito. En �
ra de palhaço - corôado, e algumas notas de mil

cara. se este como afluel-
- Eu gosto mafs de reis no bolso, - o preço da felicidade que nos fez

Ie problema, procurando brincar, de ír ao cinema. sorrir.
uma solução, com eví-

Mas o papae q�iz que Pobre Rei Momo... Como é dolorosa a tua ale-
dente interesse de aoer,

eu viesse, e eu Vim, se· gria! E como custa esperar um annol...
t i não elle não me deixa Oll Vaz.ar, a8S m como quem brincar no carnaval.
procura uma porta de

_ Maa não se sentesahida.,. em sttusçäo dU preparada?lic11. Mas ...
'"
•

'" - Estudei um pouco
O carnaval passou .. ,

mas áachó que hoje irei

Os ca80S continuam. As
ao p o.

soluções não apparecem. Nlo acham que vale
. Lá se foram os tres por uma photographía 1-

. dias e as tres noites de
loucura. lá se lorsm
tambem algumas cente. Do boletim eatatístlco
nas de contos ... Só ficou do Banco do Brastl, de
pera o resto do anno o Janeiro ultimo, ,distribui.
dislarce.

'
do por estes días, ve-se

4 Quarta.feira de cinza que a divida dos E&tados
trouxe a penitência a e dos Municlpios aqueí
qração 'para attenu�l" a Ie .estabele�imento de
culpa. Os Iabíos que credito é de 001:468$600.
murmuram a' prêce es Não é pouco, em saben

__________
do-se que existe ainda
a divida externa dos es

tados, Destes o que mais
deve ao Banco é S. Pau
lo, seguindo.se.lhe;Minas Registro de RadiosGeraes e Rio Grande do Solicitam nos da Agen.
S�final di'd é d

cia do Correio e Tele
a VI 8 os gra�h08 tornarmos pu.fHhos mais velhos para blico, q�e os proprieta.com o Pae. E 08 filhos .

d
mais velhos quando de-

rios e radios, sob pena
de multa, devem provem aos paes, em geral, d i t d

nagam com J'uros demo...
ce er o reg s ro e seus

� apparelhos até o dia 28iados e ajudados pelos do corrente mez.mais moços... Cousas de
familia, enfim,.. que o Pa-
pae aempre perdôa paraA' tOs amigOI e admlra- nãoquebrar o rythmo da sSIQnan es

dores do Br. Waldemar .paz no lar. _

IdeRetorcidaFalcã9, promoveram no
Ceará uma grande subs- ",.*" A.erjpção popular para a Voce ja sabe leitor VISOerecção em Fortaleza que temos bombeiros en:4ß um busto do ministro J81'agQá? Pois é assim.8�aren6e, que tanto tem Bombeiros carnavalee.felto pelo seu Estado na C08, dirigindo esguichostal e, tantos serviços para as causas para ostem prestado ao Pais. tr-anseuntes ... S6,ná() canV�rif1cando..;se na subs tavam a marchinha :
crlpçao popular um 8al·
do de 20 contQs de réis
o titular do Trabalho
manifestou á commissäo
promotora da homem,,
gam o seu' desejo de
que áquele' saldo fosse
appl1cado na acquJsiç40 Pharmacia de Plantão
de Uvros e material el.
celardestinados aos filhos Amanhã estará de plan
de trabalhadores cearen,
ses.
O sr. Waldemar I'al·

cao acaba de ter conhe .

.imanto, pelo telegram·
ma que lhe dirigiu o
sr. Giberto Camara, the
lIourelro dA commissIlo
da magnifica r@percus
são que teve no Ceará
a . lembrança do Ministro,
decidiO$l()·ae, anUlo a

creaç'ão_ de uma Escola
Proletaria, á qual será
feita a doação dos livros
material escolar.

.

Ag�adecendo a com-
. municaçl10 ' que n�ste
,an$ido, lhe Iara feita, o
sr. Waldemar 1 Falcão
con�ratulou-se com a

,

fdêa da Escola proletaria,
sUg,�r1ndo q�a seja da
dO 4 mesma (l nome de
PioXI,

_

"cuja .lembrança
,e.b.elà de saudadea vive- ,

rÃ J}ara sempre como o

jmmortal patrono dos o- .

perarios da secu10 X�,
,AIde tiveram no glorioso
_pon1ific9 'um, pr9PugnB
-dor incaDsavel dos aeua

�teresses.

da

, :

*
... .

Mais uma fabrica de
pneumaticos no 'Brasil
foi contituida em SãO

Paulo a Companhia Fi
restone do,Brasil do Bra
sil, a qual ivai fabricar
pneumatico::., Camaras de
Ar e Ac�sorios para au

tomoveis, em pregando
materia prima nacicnal.

A delegacia de policia �e
jaraguä torna publico que Ja
estâ habilitada· a proceder ao

registo de estrangeiros.
jaraguã, 24 de Fev. de 1939.

PAULINO N. BONIN
Delegado de Policia.

o jogo de de�empate
entre paulistas e

cariocas
Após as ultimas combl

nações entra os represen
tantes das entidades ma

ximas do futebol, ficou
definitivamente assentado
que o desempate ente ca

riocas e paulistas terã 10-

gar a 5 de março proximo,
em S. Paulo.
Os cariocas marcaram

para amanhã um rigoroso
treino.

A eleição do
successor de

Pio XI

Änniversarios
Festeja hoje mais um

anniversario o menino
Octacílío, filho do snr,
HermiUo Ramos, fune
ctonarío ferroviario.
- Quinta feira, 23 do

corrente, anniversariou
a sra. Amanda Doubra
wal, esposa do snr. Wal·
demar Doubrawa.

vida sacerdotal. estudante
de teoloiia em S. Paulo.

Padre Bernardo
Emmendoerfer - Estão concluidos to

dos os preparativos para
o conclave que vai esoo

General Goes Monteiro lher o sucessor do Papa
Pio XI.

O ministro da Guerra
_ No próximo dia 1.0 os

concedeu dois periodos cardiais entrarão para os
de férias ao general Góes compartimentos respecti
Monteiro, chefe do Esta' vos, devendo a eleição i
do Maior do Exercito, niciar-se a 2,
que teve tambem permís- Tomarão parte no con
são para os gozar no Rio clave 62 cardeais, tendo
Grande do Sul. sido as eleições atrazaäas
O generat Góes Mon devido ao retardamento

teiro, passou a chefia do dos dois cardeíais sul
Estado Maior ao general americanos, D. Sebastião
Leitão de Castro, que o - Leme, brasileiro e Copelo,
subtiluirá durante o seu argentino.
impedimento.

Seu ligado deve derramar. diariamea...
.0 estomago. um litro de bilis, Se a bi!it ...
GOrra livremente, oe, alimentos u1lo alo
digeridos e apOdr�.em. Os flUe!) incham e

estomllgo. Sobre"em a prisão de '-enu.,.
Você sente--se abatido e como que enveneoa
do. Tud" 6 awarb'" e a vida é um martyrio.
Uma simple.<J evacuação ntto tocará. a

causa. Nacla ha como as famosas Pillw.. :',_CARTERS para o Figado. para Uniß �COIe
ce_-rtll. Fazem correr livremente c::ise titao
de bilis, e você 86Dte�se disposto llar� tacto.
Não causam damno; são suaves � c,)nta40
são maravilhosas para fau,r 8 bilit; cOf'l'tW
livremeate, Peça as Pilluls.s CARTIi:B8
para o Figado. Nü.a Receite imitRçat..
Preço 3$000.

Trouxe' nos, Jerçêl feira,
o seu abraço de despedi
da. por ter de seguir psra
a cidade de Taubaté, em
São Paulo, o rev. padre
Bernardo Emmendoerfer,

Faüeoimento« que veio a Jaraguá resar

Apos longa enfermida a sua primeira missa. Mui
de, falleceu, no dia 21 - do to sensivels á lembrança
corrente, em Rio Serro, I do jovem sacerdote e as
exma sra. d. Jusdna De- suas palavras de bondade,
marchi Sattler, esposa do ao nosso jornal, deseja
sr. José Sattler, deixando mos-lhe b(,a .viagem e to·
quatro filhos, sendo o mais

I
das as felicidades na car

moçQ, encaminhado para a reira que abraçou.

"O Globo"

For suggostão do
Ministro �o
"Trabalho

RegistroCivil
Ärtur Müller, Escrivão e

Oficial do Registro Civil do
'1. distrito da Comärca de
Jaraguá, Estado de Santa
Catarina, Brasil.
faz saber que compareceram

em cartorio exibindo os docu
mentos exigido. pela lei afim
de se habilitarem ,lara CAlar·se:

EDITAt'N.878
José Bankhard e lucia

Buettgen.
Ele, solteiro, lavrador,

com vinte e sete 3110S de
idade, brasileiro, natural
deste distrito. domiciliado
e residente neste distrito a
estrada JaraguA, filho le
gitimo de João Bankhardt,
falecido, natural da Aus
tria e de Thereza lesco'
wicz Bankhardt, lavradora,
natural da Austria, domi·
ciliada e resi jente neste
distrito.
Ela, solteira, profissão

domestica, com vinte e tras
anos de idade, brasileira.
natural deste distrito, do
miciliada e residente neste
dis!rito a estrada Jar'aguá,
filha legitima de Augusto
duettgen, lavrador, natural
de Blumenau e de Maria
Zoz Bu-etfgen, lavradora,
natural de Blumenau, do'
miciliados e residentes nes

• •
te distrito.
Jaraguá, 22-2-39.
E para que chegue ao conhe·

cimento de todos passei o pre·
sente edital que será publicado
pda imprensa e em cartorio on-
de será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de impedi·

mentos 9Cllle-os para fins legaes.
Artur Mtl:eller

Escrivâo Distrital e OficÚlI do
Registro Civil.

A ponte sobre o rio
Tuba..ão

Rio. -- O presidente
da Republica recebeu do
sr. Nereu Ramos. inter·
ventor federal de San ta
Catharina. telegramma
ccmmuniéando a inaugu
ração da ponte de ci
mento armado sobre o
rie Tubar'ão. na cidade
do mesmo nome.

lmfoma aauella interven
tor que essa ponte, que
mede 140 metros de com

primento custou ao Es
tado 650 contoB. já inte.
gralmente pagos com os

recursos orçamentarios.

lliustraoão Ora
silsira

DESPERLj·E A 9mLSS'
DO SEU FIGADO
SGIiI Calomelanos-E Saltará da Camaj

fJisp:lsto Para Tudo
Denemina�-se-há Pio
XI a primeira" escoia
protetaria CiO Ceará O numero de janeiro

da cIllustraçllo Brasilei,
ra:. é simplesmente en

cantador.
Traz optima collabora

çAo de Afranio Peixoto,
Gustavo Barroso, Olega
rio Marianoo, Flexa Ri·
beiro etc.
Uma bem cuidada se

cçAo mundana, illustra'
da e reportagem photo
graphioa sobre a vida
nacIonal e �extrangeira.
Como ° numero de de
zembro - que tambem
recebemos - e cO'lsti
tulu um verdadeiro mimo
de natal, o numero ago
ra chegado :apresenta a
mesma caprichosa fei·
ção de arte que faz com

que seja a cIllustraçao Pedro Pedrone, estabelecido com a Officina
:�::���f:m °do B�:�f.ine Mechanica "Universal lt á rua D. Elisa Stein,
clllustração Brasileira» nesta cidade, vem, por este meio, publicamente,

é encontr�da no salio prote�tar contra a campanha de difamação lhe
do Sf. AlVIm KaBtner, á movida por certos inimigos gratuitos, com o fim
rua CeI. Jourdan. de prejudicaI o commercialmente, e pondo ainda

em duvida os seus conhecimentos technicos.
Declara, que com seus trabalhos de garan�

tida perfeição conseguiu angariar vasto circulo de
:cO Globolt de 17 deste freguezes, e chama a attenc;ão do respeitavel pu
mez é um numero de blico, que cor.tinua a sua disposição, executando
pito paginas. com amplo todos os serviços mechanicos inclusive solda au-noticlario e e.colhida '

-.. _

collaboraçAo togena (systema de sua propna mvençao), em

Traz tambêm uma se. melhor acabamento por preços razollveis.
oçlo de modas e o inter- Approveitando a occasião. vem tambem trans-

t J_ose Sattler e fi elsante «Globinho» que crever um dos atte-stados que Ih� foram conferilhos, profundamen· é a seeçlo juvellil das dos por importantes firmas onde J'á trabalhou'te consternados, quintas-feiras, tio a9 go.,. •

communicam ao. to da nossa criançada. Att t dseus parentes e pessoal Aprecia'fela reportagem " es a o
de suas relsQOes, o lalleci· photographica dOI ulti - Attt!stamos que o sr. Pedro Pedrone.menta, oecorrido no dia mos acentecimentol In' foi empregado em nossa ófficina, na quali;21 do corrente, de sua in· ternacionaes. Destaca·
esquecivel esposa e mie mos os flagrantes da dade de mechanico, tendo se revelado haI:. ii
Jislini lelllrc�i SIHllr . chelada do ehaJ10eller profissional, cumpridor de seu� deveres, e

Ao mesmo tempo agra- Oswaldo Aranha a Nova retirando-se do serviço de livre fi exponb-
decem penhoradamente a Jersß, e da partida do nea vontade, nada havendo que o desabone,todas as pessoas que prel· cardasl d. Sebastllo Le- tendo permanecido à nosso serviço durante-taram auxilios durante a me para a Halta. dsua enfermidade e a acom Gratol 4. pre8en9a de ez mezes.

.

Plnharam _ sua ultima cO Globo. na n08sa mo- Curityba, 3 de fevereiro de 1939.
• , , morada. desta redaoçao. �OCHA & COMPANHIA.�

.�eu coração antanheceu
pegando fogo, fogo, fogol...
foi UNa morena que passou

[perto de mim,
e que me deixou aa.im...

AO 'PUBLICO

Aos nossos assignan·
tes de Retorcida, que
ainda não pagaram
suas assignaturas do cor
rente anno, avisamos que
deverão entender-se, na

quella localidade, com o
snr. João Correia filho,
nosso representante au
torisado.

Vemos- nos obrigados
a suspen_der a remessa
do jornal, aos que não
satisfezerem seus com

promissos até o fim do
corrente mez.

'

Officina Universal
tão a Dharmacia NOVA,
á rua. Abdon Baptista.

WANDERER
A melhor
Bicicle·ta

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

,
,

Depositario em Jaraguâ: �. Kopmann

Vir-gew Espec,�J,��de
- �OINVILLE (Marca registrada)

:

NÀÖ�,Dêvfi' PM:TAR f!M CASA ALoUMA
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