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Segundo ai ultimas communicaçõe8 cle=hentellí" r.oite , '- -f..r0'<? etes de Londres e Paris, reunidOl
ás primeiras horas de hoje, deverão resolver IObre o .auxl..... ·

��(j,;< � pratado á Polonia, atacada pe..

los exercitos do Reich oa madrugada tambem de hODtem. Sea,.,�o.t..rO'.t. e4lDD1unicadOI, ainda sem coo,.,

firmeção, foram já abatidos em terrítorio polonez dezesete appareb",� ennaDico8. A ltalia resolve"
abster.. porJóra de qualquer pl'Ovidenc.. de caracter militar.

- Semana da Patria -

Na Polonía foi ult1ma�
da a mo'bilisaçlo, pode0·
do.se calcular, sem exa,
gero, que eerca de . . •

1.700.000 homens se a·
"ham promptes para &
lucta.

Noticiai de uIUma ho
ra dizem que a nota que
a Allemanha pretendia
dirigir ao governo de
VareoTia exige B entre
ga immediata e tncon
díoíonal da cidade de
Dantzig, e um plebicitf)
que teria logar antes de
um anno, part dicidlr d.
celebre «Corredor». Bé
an tão teriam logar me
didas pala resolyer os
interelsel fdal minoria.
raeíees 6 effectuar a des..
mobUiI&çAo des exarei ...
tos.

o radio de Varsóvia
annunciou que as tropas
germanicas .

desíer í r a IH
um ataque centra todas
as cidades do corredor
polonez

Communicam de Pa"
ris que' os embaixadores
francez e inglez em Ber
lim entregaram ao chan
celler Hitler um ultimá
tum dos governos da
França e da Inglaterra
para que a Allernanha
retire immediatarn e n t e
suas tropas da Polonia
e cesse contra esse paíz
todos os actos de ag·
gressão, sob pena da
França e Inglaterra en·

trarem em acção.

<D Estado Novo foi á

promessa que te íez, Pa'
tria Brasileira, esse Hom.em

•

vitrine.
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CORREIO DO POVO 19392 9

;& d" t d' P Iljl Columna cathollea
� causa a ,Dlor e o o m

dEu roguei por ti, para que não fale92 a tMa fé".

Presidente Busch nacionalista (Lucas 22, 32)

Rio. - O presidente A garantia do nosso dogma:
La Paz. - O ministro Busch deve-se a um da Republicá acaba de

(Conclusão) razão? Pelo contrario, o

do governo publicou um ado absolutamente vo assignar importante de- povo catbolíeo, guiado pe:
comurnnicado affirman: luntario e que sua decisão ereto-lei de alto espirí- Palando cex-cathedralt, lo Summo e infallivel Pon-

CONTOS lJOLIClAES do que o governo. cum i foi tomada sob peso das to nacional e que dis- o Papa nunca errou tifice, caminha seguro e

CON10S DE AMOR prindo os deveres mora- ! profundas angustias da põe sobre a adaptação, Boa prova e conflrmação certo no seu dogma sem

AVEN rURAS es e politicos para com a l patria. ao meio nacional. dos da infallibilidade é o facto equivocar se.
CINEMA nação, passa a cornmu Não obstante essa cer brasileiros descendentes de, no correr de tantos Dirá alguem que é ser-

Originaes embora não publica- E2A I t t idos não serão devolvidos. _ BELL .. nicar os fados que de- teza, o ministro da Jus- de extrangeiros, estabe- annos e sceu os, em an as vilismo e ignoranc a

\ �4,!f�/"""s II terminaram a trágica tiça e as dernais autorida lecendo que nenhuma es·,
eontroverslas tão espinho Não, meu amigo, não é

A redacção não se responaabili- ,.. wvK''''_' sas e delicadas. em tantas
tsa pelos conceitos emittidos em Til/Cor I' morte do presidente des competentes abriram cola poderá ser dirigida questões.muitas deltas sum- ignorancia, porquan o o

art.jgos assignadoli.

• \ GYMJII.�S TICA ) '2,Vf.
\' Busch. occorrida no dia inquérito para registar. de por extrangeiros.salvo os msmente apaixonadas, Ide povo catholico é o que

23 d t b O
'

I It' o pre m t tantos PaD�� de diversa in- mais sabe em assumptos

R d B � �� f:" se em ro com manetra ega, o ragiec cas s ex essa en e per- ;:> '"" '"

de doutrina religiosa, e aoevísta O rasil � �
_ �

. r- ;::,: municaäo deixa claro que desfecho, mittidos por lei, excep dole, de diversa instrucção.
qual meífíor se explicam e

UII.aRevislaaserviçodaCullura Q "tGRRRR
o tragico fim do coronel O governo boliviano tuando-se as congre- de 1iverso talento. de di

orovam os dogrnas. Nem
é

\
� : versos costumes, e alguns, t;:

SCIENCIA..J tem recebido telegram- gações religiosas especia não muitos, mas bem po.r tão pouco servilismo, por-

ARTE ?/l./UJfJ� 140.000 sacees mas e outras manifes- lizadas que mantém ins -

cos, mesmo de mediana (tue em assentir a Deus e

LITER
-

-

=rr
d -Ih tações de pesar por parte titutos em todos os pai virtude, nenhum delles, ab- ao que nos ensina JfSUS

ATURA

I
e mi o para

! ,., '- i:i •

Christo, e sabenco que.. d s go nos d t zes sem rei çao I ma solutamente nenhum ter si-vB nomes em maior evidencia .. O ver os uos ou ros . a a gu Deus tem prov.ldencia, de
:: mEsUtnrado i�telectlulabl do Paiz e /' �©l[F'!iil® ? O estrangel1'O ! paizes, assim como de com qualquer nacionali- do colhidö emum erro se-

um hom=rn pai a _gl'f� não
ngeiro co a oram para I' dã d

.

d d f' d t b quer, não obstante terem
h'

REVIST � li"
_

_ I cu..a ao" que a miravam a e� .

Jean o am �m sido tantos e tão espertos se engane, não a mais
A DO BRASIL, �[ S. P.aul? - Segundo l O illustre morto, prohibido o uso de Im' os doutores catbclícos e os servilisrno que á verdade,

. Preço Rr;. 3$000 _�_!�.� Il.::� comunlca.ao rec�ntemen'l guas extrangeíras nas re inimigos que os observa Se eu soubesse de eutro
Asstgnatura annual . ,. 36$000 -::.==-��--- te íomecído pela Secre Vende-se t-

-

bl] ram e oxaminaram. Nin proíessor dê qualquer ra
Semestral, .. 20$000 '_____,. - par lçoes pu lcas, nos" d

., -

Rua do Livramento n. 191
--�-- -_._- - - - taria da Agricutura, a recintos das casernas e guern pode provar um er- �n�an�, S�I:�C��:;��r�:6se��

Rio de Janeiro.
» Ar1n -SÁ.:�t,� Tr:ll Ce exportação dn milho pe- POl motívo de mudan durante o serviço mili ro commettido pelos Pou·

",ilismo crer nos seus en·
I t d S t "á á d tifices, quando estes defi· y

o por o e an os, es- ça, es! yen li, por tar SI'namentos, HOJ'e sobretu
b 1, i h niram suas doutrinas ex·

te �no, já se eleva a 140 preço afat sSlmo, m na' ,

cáthedra, do, quando se levantam
mil sacos.

ha quatro annos instaI com ridicula bazófia tantos

E
lada optimamente tlfre. O J'ornai "A Hora" Grande beneficio mtstresinhos rpigmeus maln!re os países compra guezadc·e lucrotl'va Ca 1 'Ih d"'" U sah,'ra' O d' 7 ."., " e� mal po VI ados e QO-

dores. sf>bresaem pe- sa Commercial, situada n Ia. ?ralld.JSSlm,O .I�eneflclo CI
nhecimento� $Upel Hcia s,

lo volume da importação na nova :via de automo· Noticias de florianopo es.e, da !nffl!hblllêa�e � do
cada um dos quaes se per

solemne. a Inglaterra,Japão, Holan- veis Joinville-Curityba. lis dizem qU6 o novo dia maglsteno mdefechvel d� mitte apresentar o seu 81/"
da e Alemanha, Ca80 se queira, ficarej rio "A Hora" sahirá a luz Pl'p,a, porque, serr,t elle, an terna de philosophia e de

Sã t t 8
. com um». hypotheca, da pul..licidade no proxI' dar�amoi como [;Cflallças, moral religiosa. e quandoo, per an o, mi· Vande's'" "Dn)b�m uma

l! v&clilando ou como cober-""... "" ou -

mo dia 7 de Setembro.· , -

tantos pacó�ios repetemlhões e 40' mil quilos boa p"re'ha de cov"Il"s bos e emproados mestres b b d.. ) .. .. v O no�o orgão, que será" .' em as aca os o que o no-
d"', a"tual s ..."fr:l, qUi: po tordilho"'. dlseutmdo as verda:lfs maIs t d' h

.

Ao"- . - ,_ '" vespertino, tem comú pro ' vo mes re IZ OJ8, porqu1li
derão contribuir para res· Mais informações com

prl'etarl'o n dr. João de l�portant�s, ou como SCf>D-
o de hontem é antiquado

E t S hli "

.., tlcos duvIdando de tudo e h·
,

'

tabelecer uma reputação rnes o c ngmann, OI f d d para que ama a surJa ou
Estrada TrEls Barras lVelra, como UD. a or o não crendo em coisa algu ,. r,'

-

liocngeira parf' esse nOe JOINVILLE
dr. Renato Barbosa e co ma E' o que esiamos; tro ddettante e �apresente

vo produto de nossa ba· NB" O logar tem com
mo director o sr. flavio

I ve�do naquenes que não outro no,,!o systema, que

lança export2dora. municação com JoinvH- Ferrari,
querem acatar a autoridade torne antiquado ao de bo-

le po,' meio de linh�, de .

HA Hora" cireulará dia do Papa na doutrina. Nos je, é glo�ioso pertencer a

omnibus as 2, feiras 4.- namenJe entre ás 17 e 18 assumptos da fé e da mo
esta Igreja .q.ue tem um

fel'rs'" e "abb;�dos,
' horas, ral todos elles andam di. grdnde Ponhflce, P�stor ,e

'" '" ...
, ? ',. Mestre de verdade mfalh·
vlcldos e mdeCIsos, sem

vel, que, no meio de todal200$ em cedu- lograr concordarem em .na 'ravoltas e revoltasda.

f
da. Pslpavel exemplo dIsto as VI

.

las alsas / nos offerecem os protes escolas, dicta,. desde a s�
,

I tantes que, por não terem cáthedra, a mII�õelil e ml�

Continua aparecendo Em f pontífice infalliveI, '. andam lhões de c�tboh�O,S a, ver
Porto Alegre grande quan

. divididvs em centenas de dade e Ih.. s dIz. ��Iho�
iidade de notas falsas de I seitas. sem l!m ecredo em IT!fUS e d� Jesus Ch.I,st�.
duzentos mil réis, estam. I

que concordem tödos os dIgam oU.ros o �qlle, dIsse·
14. série 7a, xcepção mestres, como se vê até re!1l'_ a verdi'�e_ e esta... E

feita do Banco do Brasil, a evidencia nos seus con mJlh.oe5 e rnllhoes
.

de �a
que as rectbe mediante gressos, no� quaes não têm thohco� responde� . ASSUß

termo de daclaração, 08 podidO ainda formular um é, comtlgo estamos, e �

demais estabelecimentos credo, ao menJS reduzido, cremos. - E_ste ph�nome'
bancarios negam se a a em que concordem as séi- no durará ate o fIrn �fJ
ceitar cedulas daquela és- tas. Uns dizem uma coisa mundo, e 08 que assim

tampa e série, e outros outra. IQuem tem respo?-�erem. est�o salvos,
Rem�g�o Vdar�no, S. J.

Correio do Povo
Asaignatllras anl1Ual�12$OOO.

Pagamento adiantado,

Redação e offinas:
Avenida «Oetulio Vargas.

A.nuncios: de accordo com a ta.
bella de .preços .em vigor.

PultlicaçOes apedido: $500 a li
nha de 1 columna.

Fosta de Igreja de São Est9fano
)araguá, 30 1l

Dia 4 de Setembro, ás 9 horas, Missa
Após a missa terá logar a

Orande Festa
Popular

abrilhantada pelo JAZZ �STRELLA de Joinville.
Grande Churrascada, Bebidas, Tiro ao Alvo,

Rifas, Tombolas, etc, etc.

Em norne da Communidade convida a todos
Paulo Papp, Presidente. Philips Radio

PADARIA "COROA"
,� Häemâtooelfdo�<Dr>Hommerl5,

.

r;, �

�UGMENTA AS Fo.RÇAS DEFENS�VAS DO:

O.RGANlãMO CONTRA� AS DOENCAS DAS:
�CRIANÇAS E DOS ADULTOS ...;;.._ A
.' , de Roberto HOist - Jaraguá - RUI] D, Pedro II

Fornece os melbores pies e doces

I "......._..�=�-=-=_,--"d=e=;=:__:=��=;=.�=:,,-�.....�,.;;..,o�M=�=�i=(�=lo=d=es===:;;;I

I
'I
II
W Emil Burow

Officina de Cobreiro
.JARAGUA' DO SUL

Santa Catharina

A Exposição Nacional
de Recife

Rio, - Coneorrerão á
Exposição !'tolacio.cal pro
movida pelo governo de
Pernambuco � que será
inaugurada em Recife ng

proximo mez de dezem·
bro, o Districto Federai
l\ quasi todos os f.stadoi.,
MinisterioB os institutos of.
ficiaes e numerosas';empre
saß industriaes, agricolas.
eommerciaes, Os governos
do Rio Grande do Sul,
Parahyba, Goyaz já orga
nizaram as dtlegações en

carregadas de suas repre
sentações,

.

-

Photo-Atelier Hans Lóõs
JaroDuá do SulRia Dr. IIIdoD Baptista

Execução de todos os

serviços photographi
eos por methodos os
mais modernos - Tra-

balhos artlstlcos

Revelação de filma para amadores
o

PREÇOS MQDICOS

João O. Mueller
Rua Dt'. Abdon �aptista - Telephone 24

Engarrafador de aguardente
marca "TRAGO" e vinbos na..

cionaes .. D e pos. t a r i o do
Vinagre Especial

GASA DE SECCOS EMOLHADOS
Exportador de Cereaes

( ABATIDO e com

DO DECABEÇA "1
Dr.. Waldemlro Mazureeben

MEDICO

CIi1)ica Gera) - Molestias de Senhoras - Partos.

Consultorio e Residencia:
«Hoiel Wensusky» - RUß Abàon Baptista

(ENTRADA iNDEPENDENTE)

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce
MEDICO

CODsultas das 8 ás 12 e d8s 2 ás 6 horas
Clfnica geral, clrurgfe. e partos.

Tratamento antirabico pel8 v8ccina e o 80.W
Atende chamados a qualquer honl do dia ou \.ia, no iI antlr8bico do Instituto Pinheiros de Säo Paulo, Que
___________________ e pe:"mlUe 80S feridos por animaes atacados de hy-

. IIILllllllllrllIJlJ1lt1l21l1JlIIOrtlllJlililllHllIIlII1II drophob18 - raiva - ficilrem no !punicipi/;,
III

F
I

E t I
III AUende (j�f��oSn: ��'2iuer her8.

I armama 8 re a i __Ru".".,."..,.,apr�esid�ente=EPit=8Cio=pess=oa8�/n.,__

11:1 KARAM • SOUZA III

I MANIPULAÇÃO CUIDADOSA I
III PREÇOS REDUZIDOS li1
II '

PLANTÃO NOTURNO III

I AVENIDA OETULIO VARGAS' II
III laraguá - Pone 43 - S. Catarina iii
���IIII11I11L11I11��1II0LII�1II111111111111111111
CARLOS MEY Rua 6rustlein

_ Te�ephone
GENEROS ALIMENTICIOS DE la.QUALlDADE
FABRICA .DE BANHA e SALCHICHARIA

.

, ,

TEC I DOS Chitas, Algodões, Morins,
. ,

Algodão alvejado, Cretone" C I H k S A I

�oik"BrinJ51 �ase�i,tas. Sed:�a.p�os, S.b�?tin��s I
� OS. oepc e ó • I

ArtiIoep, � ��i_0',. ,,):.0"'91' < �' i'iUã1:' invtUe
,"�e.��efarpadopanc� ,t �,'

(

".IIi3••OM_.PiliiAal·;;,;·_TliiloIilliD.OI;;a_ir;�_'�iíiJIjj� íiíiiIIIo:I
ICi.._� afamada iiüúa�"I'- !

\-

�_-:.__.

Vende-se
um terreno, por pre9G
de üccasiäo, situado no.
fundoEl d8 estrada Jara
guA-Alto, nestl1 munic!
pio, extremado com .s
terras de Leandro Lenz!.
com 8 8rea total de . .

476.000 metros qU8dra.
dOI. Terra boa, m8ta ..-lr·
gem, excellentes queda.
d'8gU8 p8ra constn.cçA4I
de enle.oho8, etc,
Para mais informações

com a _proprietaria da.
Tbereza Dem rehl, laf
ra do Rio Serro.WANDERER

A melhor
Bicicleta

Zu Gelegen-
beltspreis

ist zu ver kau r e n eia
Grundstueck im Munizi,
Jaraguá, Hinterland der
Strllsse Jaraguá-Alto,

gl'en�E'oti an Laendereiell
von Leandro LeD�j, ia
Groesse von 475.000 QU8-
dratmetern. Bestes L8nd..

Urwaldblistt.\ud, treffliehe
Wasserf8elle zur Anlage
v-on Muehlwerken etc.
Naehere Informallonea

erteilt die Eigentuellleria
F1'8\l l'hereza Dcmaroltl,
Barra do Rio Serro,

tira a do,r e reanima

• E188 c;uaeira leID ter de qu; ..... fatt.
de apetite para 08 acepipes maia IIlbo
�I etIM paHdez doentia, aio Ilinais
e9identes de sangue pobre. O TONICO
BAYER é o que se ·Ilc:oneelba em tIIk

ceso.,Sa�e pobre, Mude Iraca.. TOlflCO

BAYER aliment. o III"".

TONICO BAYER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ao imprensa. ê a ...... da oaçie. •... ela é que ã Daçlo acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o ,ue lhe
malfazem, devassa e que lhe sonega.., .u -roubam, percebe onde Ibe al'YeJam, ou nodoam, mede o que lhe cercetam, ou
destroem, vela pelo que lhe interasa, e se acautela do que a ameaça. _.. Palavras de Ruy Barbosa.

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

IA ação. do Gover"cl_------=
contra os açambar- EDitA0 DE HOJE:cadores �

B· Pf�GINAS
Sabe-se que o �ovêrno

já está cogitando de repri 300 reis Anno XXI Jaraguá, 2 de Setembro de 1939A oouaci&� 9�lumpro�eroepro�mo mk���er eip�ul��� � � �---------��----�
apresentando de uns tem- : futuro da nossa flores- que se venha a fazer em

'posp' t I t id d relação á alta des generos, ara ca.' uf!l sur o cen e Cl a e.
de primeira necessidade,de extraordinarío pro, Infelizmente, nem tu' adiantando se que ao pri

g:csso, n?tavel no que I do pode merecer o devi- meiro sinál do eonflico na
diz respeito á esthetica.l do desvelo das adrninis- Europa, providencias sner
O calçamento, a mu I trações, porque o vo I gicàs e �ficientes serã a

ragem des terreno"; bal- l lurne das necess idades é I
dotadas p�lo go.vêrno,. na

dios larzarnento e ní
I ,

d ibili l·quele sentido, impedindo
• o a argamen o e ni-

[supenor
ao as pOSSI I 1- s« assim a ação dos a-

velagern das ruas, além de dades presentes, o que çambarcadores ou de quem
outras obras que os po vem justificar a realização I quer que procure expio
deres municipaes estão I' dos serviços publicos em rar c público.
realísando e projectam, I etapas.
são fados que indicam O que entretanto não Cunhagemse justifica, até diz muito

dVae ser dynami.. mal dos nossos föros de de moe as
tado O casco do [progresso, é o galpão divisiona-

"Itacaré". I que serve simultanearnen- riasIlhéos, 29 - Vae ser! te para deposito de ma'
.

dynarnitado o casco do teriaes e cadeia publica. •

M:J.Is um� �l1:nhag.em
hiate "Itacaré'', em cuj o Uma - comarca desen-I CH': moedas divisionarias.
bojo se encontram ain- volvida e culta, como o I dos valores de 2$0�0,
da 59 cadaveres . Tal é a nossa, requer de ha 11$090 � $500 e na .Im
medida é imprescindi muito que se resolva o p�ttancla total de vmte
vel, dada a posição em problema àa installação mil c.ontos, acaba de ser

que ficou o casco, difi- da cadeia publica em pré� autorizada por de�reto
cultando qualquer tra- ! �io adequado, para ta)

I
do gove�no, �os ultImos

balho para a retinda I fun, porque e humano annos tem SI�9 numero-
dos corpos. ce:car os detidos de I

sas e succ�sslvas as cu

confor'ly i; hygiene. I 'I1hagens feitas. pelaCasa

Ed"t ld 1 I As autoridadt's compe- da Moeda, cUJo _esforço,
I a e a pra�a I tentes. já uma ves. ten-

tanto en: qU8n�ade ��mo
• Y i idam sanar a questãos em qualidade, e posItiva-

I não fe sabendo porém mente adruiravel.Mas não
O Doutor Arno Pedre

. " .1
.

tlo�8eb!, Juiz de Diroit() a que rt.su. ta.dos �hega: �e pensa que seja exagge·
'6a Comarca de Jaraguá, I ram as providencias, e e rada essa avalanche, de
Esü,;àt., de Santa Catart- razoavtl que se empen· dinheiro miudo qu� v�e
na

.. Brasil, Llll lürma dl:l\ hem na solução dt� pro- entrando em curso, Mui-
l�l, etc. blema tão I1Jomentoso to ao contrario, ella ain-
Fn(' Silber aos EIue o b ,f' " d· da está sensivelmenteprel8ente edital de pri. em �ne lC�O. mesn,o a

maü'& praç6, com o pra- prop",la poliCia, para me- abaixo. das necessidaa�s,
so de dez f 10) dias ....irem Ihor mstaJlaçao da Dele- corno nos prova a cnse
eu dele conbeeimento ti gacia local chronica de troco "ue se
'Yerem que* findo e8t� Sabemos que o Dr.1 obsf'fv�, ora mais,. ora
pratzod, bllo d� ser arr�i- Arno Hotsch) prr.lVecto I menos Intensa, em dlver-
.a fi 08 por ,quem ma

811' d� C n',.,,· f I'
o;;: 't· d

.

.f:jr e maior lanee ofere UIZ ,:. om_" c._:, az o so.. Ctn r.c.s � palz e

eer, 110 dia IS de retem· maximo empenho na re· na �roprIa capital da Re
"ro proximo vind.ocro, us j solução definitiva do �s pub�lca. para se �er um.a11,.horas, a8 porta8 do sw,mk, e confiamos nos Idéa do quanto e defl
emfloto do FCJi'um, �� esforço� que S S vae ciente o volume das moe.ens penhorados a LUIz

,_

� .

.. d" d' '�' r'
•

!ehatze na açlosumaria e.mp,e�ar nesse sentIdo, ,,5 �vI310na,la� el? Clr-

tle oobrança que lbe mo flcamfo lhe o nosso Mu- culaçoes no terntono na

'Ye, neSle juizo, Eurico I nicipio devedor desse be ciona} basb not<F'
.

que
WIU, a saber:

, I neficc. acto attinge a poueo m aiS de
1. Um terreno 8lto a � 2GO.000:OvO$ dandoelttada 'ranci.co de Pau J

" <::,.' ,

.'

la, confrontando BO no! I DR. J. a. ROCHI LOURES P?: con.",egumte, a IßSI� ..

&e COlO o Ribeirllo ]ran M mflcancla de quatro mtl
efsco de Paula, ao sul; MEDICO ESPECIALISTA

e tantos réis "per capi,
fundus Jaraguá, � leste! Olhos, Ouvidos, ta,» se tomar.Rlos para
eom terrenos de Frede. I Nariz e Gargémta. calculo uma populaçãorico Sobutze e 80 oeste I Rua P 'ncl'pe Fone 334 d� ,. t

.

'1.om a8 terras de José·
. rI . ..

t"_. quaren a e CInCO mI -

" JOINVíL�E h d 1:Kocb, cont�lndo a areal I OeS e ii m�1S'

total de 112,500 'etrosl.uadrados, com caSH e

Blais bemfeltorias si �xis· :

.
tentes. avali';ldo em oito I
eont08�de reiB (8:000$000),

IIcujos bens constantes do
auto de avaliação e pe
abora de olhas, Idos re I

. feridos autos da ação eu

maria de cobrança, são I
levados em primeira pra-I
,a de hasta publ1ca de'
Yenda e arremata91l0,
pelu valor total da ava·

liação, isto é, pelo preço
de oito contos de r€li8 I

(8:00()$()00)- - !As81m se
rio os ra eridos bens ar
rematados por quem malS
der, no dia, hora e local
.eima mencionados, JJO

, dendo os mesmos serem
examinados por quem in,
teresse tiver, a referiàa Oroesste Kolonjsationsgese118chaft �ueJ·AmerikaR
estrada Fr fi n c i s c o de mit Sitz in LONDRINA, Staat PRraná. .

Paula, neste primeiro dis· I Kapital 18.500:000$000 ,. . BOTBL BBCHBR
_ Itrtto, onde ficam locall

I C H O P -

sados 08. ditos bens. E Diese Gesellschaft entdeckte in Ncrd·Paraná

I
RUA CEL EMILlO }OURDAN -:- JARAOUA DO SUL

Ipara que chegue a noti- ein wahre8 Paudif'8 fuer Ackerbauef und Land- Está situado no mdhor ponto da cidade. Quasi vis-a·vis á
cia a putilico, mandei wirte.

.

Sie verkauft Z'J guensti.,.steD Preisen: mit Estaçã? ferrea. Disp�e de optimas acco�JOdaçi.es e offer�ce
passar este edital que se.

excellentemente tratado e hygienicamente crolsen Zahlungserleichterungt>n, Ibre beruebmten o maxlmo conforto dOS srs· hospedes. m mhos �uentes e fnos.

rá afixado no lugar do servido - E' o Chop da «Catharinense� Laendereien, mit erstklassigem Terra ltoxa..Boden, HYGIENE - CONFORTO - PRtSTEZA
eostume e publicado pe wunderbarem Klima und vorzueglicbem Wasser, II Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis
Ia imprensa local. �Dado !n diesen Laendereien gibt es keine Sauva- Proprietario: Carlos BeckeT.
e passado. nesta cidade � d

-

d d t
. Ameisen.

de Jaraguâ, 80S vinte e
..ran e vane a e em op Imas Nicht nur in (!er Lotterie kann man grusse )C---õiiiiiõ:!ii!!!!!:-------...;--'õiiiiiiõii;-.----� "nove dias do mez ,de a- bebidas na�ionaes e extrangeiras. �:::��nka':i����d ���:f!::Roxa-Land in Nord

I-C-· --E
-

B-�
es

� -�:.. l-�� II:o::i�t�ee��v:���,e�t�; Verlange'.! Sie sofort Auskunft bei den Unter· II! asa . 10SIe U IiiFranco, escrivãQ, o -subs- agenten in den Munizipien Rio do Sul, Joinville, I . ,II
crevl. Assinado) Arno Pe-

I
Bom ReUro und bei dp-m bevellmaecbtigten Gene

cal�dos, A 05 de Couro,dre Hoeschl, Jujz de Di P ha r fY',.iac ,"a Ce n t r� I ralVertreter in Jaraguá: JOÃO FERRARI, Hotel � ....
reito dn. Cffmti.fca. Está • I' U Central, ,Jaraguà. Art.-OS el_"'''';cos.

I Unteragt;nten: In Rio do Sul, Luiz Largura. -.�.....,conformH « origma ao Propr'Íetario r CARLO HAFERMANN
M _W dflUId me reporto e dou I Avenida Getulio Vargfil.s In Bom Retiro, Frieàricb Kirscbner (Sant'Anna do otocy.....etas, Byci etas__fé -.

I
Figueiredo) In Joinville. Ernst Hertmann.

JMaguá, 29 de agosto: Drogai naclonaes e extrangelral In J'lrliguá koenm'fl Interes8"'nteJl .jch bei Illi' Peças e accesslrils pari aalomoyeis Iàe 1939. I
Perfumes dos mais afamados AbweFenheit des Generalvertrete1'8, Hf·frn Joio Pneus "BraE>il2 e "Continental· - Officinê.

O escri ....ão
t

I FerraM IU.l 8eil�t:u Bndlmaechtigtt;n, Herrn Dr. I Mechanica - Concertos de Bicycl�tas, c.
Nt:Y FRANCCi. ",,·jJl!.!I!!=!!!!!!I-"'__II!-"'__�����__ I..uiz de Souza im o -sI Sec e n n.

laraguá
•

rntus

,

nao e

aldeia aORREIO .�•.. DO '.-" o,, �t�' POVO
Num. 997

A herança do ColDlDendador. DODlingos
Faustino Corrêa

o advogado dr. Chichôrro Netto faz interessantes declaraçies
feira Maciel Brandão, dr de do Rio Grande aos de
Waldomíro d.� Barros zasseís dias Elo mes de a

MagalhEifl8 e sua mulher gosto de mil novecentos e

e nutres, herdeiros do trinta e nove, Eu Ayres dos
conselheiro. Antunes Ma- Santos Souza, escrivão, o

eíel, com tuudameuto no dactilcgraph-i, subscrevo,
art. 506 Codlgo Civil, dato e assigno, (Sobre es

combínado C{IUI 08 RrU
. tampilhas estadoaes no va

ges 522 e 536 do Cudígo Ilor de 3$7()O e uma de e

do processo Civil e Com ducação e saude fo;.deral).
mercial d') Rir Grande Rio Grand, , 16 de Agos
do Sul uma. accão de res to ce 1939. Ayres dosSan '

tttuíçäo de. pOE.IH:l pedindo tos Souze>
.

que fOSIH, m estes COD Como veem os amigos
demnados a lhe restituir é tudo balela em reder %de
a porção Indicada nas que o inventário foi julga
altudídas fazendas e 8 do.

Dentrq de poucos dias
terei Ern meu escriptorio,
em MafIa, as razões de
appellação f'scriptas pElo

! m�u brilhante colJl'ga dr,
Carneiro da Cunha Po eR'

tão lh'.(s remetterei para
publicação,
- Mas ... (ariscamos ain

dà uma pergunta) () seu

constituinte Jordão Alves
David, está preso porque?
- Porque, pessoas que

nada tinham eom o case,
deminciaram-n'o �omo es'

tellionatario tlizenpo tIue
elle havia estorquido muito
dinheiro ás populações ruo

rae dt: Retorcicia e Timb6,
e, assim a policia abriu
inquerito onde depuzeram

I divenlas pe!'soas, as quaes
declararam que de faeto

I compraram
direitos lIere

t ditarios de Jordão David,
reRarcir perdßs e dam .

Resta saber si Jordão pg
nos. r dia vendeI asst:s direitos.,
Não foi p(lis, o inven I Ameu ver podia.Elle recebe"tBrio que fd julg<,(jc, e prücu:açõ;.;� de herdeirQs

tãQ s�}mf'nte 88tH!. HCQã�f'l dl1q\!�lJe Cr�mm('ndcr E fa
O HltegrG mi' gl�IUlfl!, zL. CScrL v 'f neSS�ls procu'

dr. Mürenq 'T_,nurl:"irc, Li r;;çõ'� qt;P t.pri 50 por
ma, Juis ·-oe cUrelto do cento do que apurasse no
RÍ() GI'I'JndE', julgou im inventario corrend,) todas
prncPd('[,tt> a HcçãG

.

e as õeE'Pc'sas por sua conta,
A maior Empreza de Colonise.ção da Americfi do Sul coúóemt;1ou (l auV,r [,as Habilitou cer�a de 300

com séde em LONDRINA, Estado do Paraná custas. herdeiros e vendeu a sua

C $ Este não se conforman· parte.a"ital 18.500:000 808 do recorreu da sentau8, Jordão é proprietario em
Pos8ue no Norte do Paraná um verdadeiro É o �ue se verifica Canobh3s, conforme do

paraizo para la vradores f� agricultores, Vt!nde da 8f'gníotd certiaão: I cl1mento que tenho em
suas propriedades, éonstituidas das afamadas ter. "AIRES DOS SANTOS I mêu poder. CUjRS terras sé
fas roxas, com excellente agua e maravilboso SOUZA, escrivão do ci acHam in!>criptas no res
climft, oUerecendo a08 compradores as melhores vel e cr�me. des·ta eide.· pectivo cartorão, tem nes'
vantagens e f9.cilidades no p8gamento. de di) RIO Grande, Esta- ,>as terras um engenhoNäo existem as formigar- saúvas. _.- Nlo é só do do Rio Grand!>. do dr farinha, é proprietariojoga.ndo 1)6 lotteria que obtelR@e grandes premiQs. Sul. Republica dfl8 E@ta. de um hotel e de uma ca'
Quem adquirir terra roxa n<: Norte do Paraná, dos Utrüks de Brdei!. sa comf:l'cip,1 ..'m Mafra,
tambem, e D8 cért3, qU8 fará f(,rtuna. Certifi_ú, por me ser onde paga os seus impos-Peçam informações immediatas a08 sub agen- verbalmente pedido, que tos ás Colletorias federal
tes n08 muú.icipios de Rio do Sul, Joinville, Büm relendo em m€u carto I est"dual e municip:;jl con
Retiro ou ao autorisado Represents!1te Geral em rio, os autü8 da e.cção! forme doC'umE'ntos em meu.
Jaraguá: JOÃO FERRARI, Hotel Central, Jaraguá. ?e I'f1l;muição de pOSE€> peder.Sub-Agentes: Rio do Sul, Luiz Largura; Bom mtentada pelo sr. JOf�e É esse Q homem queRetirCo, Frederico Kirschner (Snut'Anna dn Figuei j-.'s.q..iim d.�' Olivdr� Ca!'- defendo.'
l'edu); JOÍoville, ErnBsto Hertmanß. doso, testB,JlientdI'O e in __-,--_�--'--

Em Jluaguá, não estando presente o Agente. venta1:'hmte cta 8UCf' 88ã,}
Geral, queiram O@ interessados dirigir·se ao Bur. do Comn::endfl.oor Do.
dr. Luiz de Souza. (Hotel -Hecker), seu represen mingos Faustino Corrêa.
tante autorisado. �oiltra os h('rdeiroß do

A Companhia custeia () transporte dos que Conselheiro Maciei deI

I adquirirem suas terras, de Ourinbos até Rolsn les const& aUs. 494 á
dia, e dá passagens gratuitas ás re"pectivas fami. 500, 8 Sentefiç6 do Ex
lias, !:!om mas bagag'C\Ds, na viagem de primeira mo Dr. Juiz ele Direito
InetellaçäQ. de8�ß Comarca, que jul-Passes livres de Marques dos REis até Lovat, güu improcedente 8. mes�
sem compromisso, ma acç�o, Certifico mais

qUf.� da m",sma F.lf�ntenç8
foi interpbsta appelação
para ti Egregia Corte de _

Appelação do Estado- Da
Pbilips Radiodo a passacfo lnesta €ida'

Tendo regressado, ha OI-; aut..s ,de Inventarío
día-, de sun viagem a dos b�'r'J; detxadcs pflo
Porto Alegre, onde tora II Iíuad; Commendadur Do
serviço de sua prnlíssão mingo!': Pauetíno Correa,
o provecto advogado, sr. No qual consta 88 res

dr. Chichorro Netto, Ioí o peçtívas habílítações de
mesmo, quando de BUH herdeiros. O rereríde é
passagem por [otnvílle, verdade e 80S meneio-

. entrevistado pela nossa nados autos, em cartoric

I conrreíra cA Nettelas á me reporto e dou fé.
respeito do caso da he'l Cidade do R o Grande
rança do Commendador aos . ezeseís de Agosto
Corres. Dessa entrevista

I
de mtJ novecentos e trino

extrahímos o seguinte: ta e nove. Não contem
c-Existe a herança do � presente, razura de,

commendador Correa ? especte alguma. Eu. An
Existe, respondeu nOB tonio Pereira Ribeiro,
romptamente o 'lOSSO escríväo 5 dactylogra.
entrevistado. phei e assino. Scb:e
Fui 80 Rio Grande do deIlos estadoaes e um

\Sul em busca de docu tederal d� educação e

mentos para defesa de Baúde no valor de 2$000
meu constituinte Jordão Rio Grande 16 de Ago�.
Alves David, preso pre to de 1989 Antonio

RI-Iventivame.lltli' e recolhi- beiro Pereira.."

da á cadeia. publica de - Mas" então, dr. não
Jaraguá. ' 'foi julgado, ouÍ1'o dia, es·

Eu precisava mos se inventario, conforme
trHr que trabalho �,doen noticiamos em telegrama?
te como me encontro, fiz Nãt. ! O que foi julgado
essa viagem, com sacri· foi uma acção de resti·
ricio proprio e consegui tUiçäo de pOSStl. que se

tael' documentos. prende BO inventario,Tra.
- "Antonio Ribeiro Pe. ta se do 8�guinte: o ae

reira escl'hão do Pri tual inventariante e te8
melro Cartorio de Or tanH�DtQtro da hCI'lkn ça
pbãos e ProcuradorIa, dü Commendador Domin.
nesta �idade do Rio gos Faustino Corrêa dr.
Grande do Sul, RepubH. Carneil'G ida Cunhß, €In
ca dos Estados Unidos tendendo que oCons.Flan
do BresR cisco Antunes Maciel, es-
CERTIFICO, por me bulhQU a mesma herap

ser verbalmeIlte pertido ça da. area de 4 legl1a8
que por este primeiro de campo, individuando
Cartorio dA· Orphios e fi por 8eu� caracteristi
Provedoria, nesta. cidade j CUf! e confrontações, in·
do Rio Grande corre I tentou,contrs d. Dora Mo

Dr. Chichorro Netto

Companhia
de Terras Norte do Paraná

Bar e Sorveteria

"GATHAR IN ENSE"

Sorvetes duplos lelados,
picolés e eskimäos e

IOrvetes em taças

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Relojoaria Walter Hartel Po��I.� ':!�= ::
.

- -_. _ Ir. Cle,elaDd Maciel, of·
Grande 10rU_ento de rei......, 11�ial de gabinete do

...... d_'I b U mlDisto da Jusüça, dai
e a.....01 e oUa-.Velar., e OI inslgnlas da commenêa

Nlo eonltUue no�idade conferencia que se rea. pr_cata para IeDbora da Ordem da Polenta
para ninguem - antes Usou ha días, entre es e 1CDb0ras com que 101 dístínguído
"6 apenaa repetir .m� ministros da Agrioultura pelo governo daquelle
frase que se tornou lagar. e do Tlabalho, foram da· IO.CERTOS IE RELOIIOS Se"i,a 18raDli�1 palz.
eommum - dl.er que cO dos 08 primeiros passos .•

:1��=�:teu':grfc�ia�.tI.en. f.a::s o:anecess�r!ol es- n Rua Abdon Baptista - Jaragua n A palavra sagrada
A expressA0 é realmen- f

s eondíeões de ic:xc:::xCD:::::)c::rC:;:XC:XlQlC:llQlfOlco:::lIloc" :,.=u:::u::::x i I de um sacerdote'
v da do n08SO operario

.

te velha, mas. apezar de rurat, Dahl, dessa fase Exmo. Snr. Dr. -: Sin
tio repelida, de tio deela. preliminar, Vilá a legís- ........0.... "'omD&! sua cura sem eeramente �on�encldo d�
mada e de tão divulga· la,lo que porá o colono �� � operação quanto serei utíl á human!"
tia, anos a fio, semente em peIteitaegualdade so- dade, escrevo lhe estas h-

agora, depois que· se eíal eom o operario. D O e n ç as ano..retaes, variza e nhas, e::cpreBiião synthetíea
instaurou o Estadn Novo EstAo, pois de parabens, erisipela sua cura.

da admiração que me vae

BO Brasil, é que se vae 08 nossoa trabalhadores !la alma, elogiando sem

dar á expressA0 o seu agrtcolas que teräo mal Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA ideas reservadas. o seu

j.sto valor. to em breve, todas �s ga- poderoso especifico deno-
Com efeito. Se o Bra- ranUa.para o seu trabal minado CQNTRATOSSE.,.Bil é um paiz essenelal ho e para o seu futuro. Terremotoem Sempre iDfal"" Vi e� pessoas de minhas

lIlente arricola, é obvio relaeões o surprehendente
tIue os agricultores de. Quito Uvel I effeito de tão magnifico
�em mereeer des gover- I nappete n preparado.
BOS toda a 8s8istencia e

-

No balnearío de Tingo, O cPeitoral de Angi. Não vacillo, em reeom-

todo o amparo neceasa-
,.

b I d situado a vinte kílome- co Pelotenee-, como mendar o CONTRATuSSE
rios. E assim tem sido, em C Ia re e e tros da cidade de Quito, attesta O ddadão A- como especifico utilissirno,
�erdade, príaelpaímente - • Perú, foi sentído um vio . dolpho Rezpnde sempre quo alguém se sen-

aestes ultímoe tempos.em misera organlca lentíssimo abalo sísmíco. tir com tosse de qualquer
tIue se decretaram leis A ínappeteneía difti. E' opportune rseordar Atteste que tenho em- natureza e affecçöes de gar
ao maior aleaäce para culta extrao-dtnarímente que n z referida "Iocalí- pregado com o melhor ganta, pois ros resultados
o desenvolvimento agrt os tratamentos díetetícos dade regtstrou.se ha um resultado" não só para são certos, exeellente e es

eola dopaiz, para o rapi Instltuídos para reanimar anno um terremo'to que pessoas à� minha fami- plendidos.
do esooamente dos seus o orgnísmo dos indivi· causou victimas e dam- Iís, o .Peltoral de An- Padre FcoJ)zames,C.M.G. •

produtos e 9. sua justa duos debilitados. EHa de- nos. gico Peloteuse. Este me· (firma reoonhecida). Reallzar-se-ba em Floria-
-alorI-8a 1'1 D corre como se b de dicamento tenho usado
.. çaO. euma,cou , sa a,

--------1
nopolls O CODO'reSSO Nacl·o-

sa, porem, ninguem se varias oausas, sendo pa· Inquerito sobre o de- contra bronchites, tosses 'It

lembrava do operario ra destacar a resultante sastre do avião e outras molestias das " H O MEU " Dal de 6eocrapbia de 194.
agrícola. ::fizeram.se leis de deficiencia secretora cGuaracy» viti8 reapiratorias. Satis·

sabias e humanas, nes· das glandula8 digestivas. Rio. -- Ao juiz da 18.
feito sempre com o [e- O d Alt

.

O· d d· t t I
tss ultimos dois 8.nos, Nestes C880S, o usc> de vara cr!milll' I foi distri- 81l1tado. faço de bom Com seus

r, amlro UI· e o Impor an e conc a"

para amparar-se, de medicações denominadas buida uma carta preca- grado a presente decla· marães, Secretario da fa- ve é uma prova da pro-
todas ai formas, o opera· eupeptica8 da optimo torla do juiz da 2u. va- raçAo, que por S6!' ver· sempre novos

I
zenda e Agricultura re· jecção queo nossoEstado

rio urbano. Nesse senU· resultado, sobretudo se ra criminal e de meno-
dadeira assigno - Pe· figurinol "La jcebeu do dr. José Car- vem alcançando na com·

jo, todos nÓ8 sabemo. se conseguir que o pa· res, de Santos. contr6 lotas - A.dolpho Rezende.' Scuela Moder.. 1105 de Macedo Soares munhão nacional e deve
.ue 8S n""S"8S Ie'·

. ciente fa"'a algum exer C I E I
..

·f·
- mustrado pht.t.rma

":l '" <> 18 BOCl· y
- ar os 8 er. sClentI I na" e "Italo..

·
.

presidente Institudo Bra - ! sem duvida. ser motivo
ais sAo a8 mais adeanta. cicio 80 ar livre e mude cando aquelle ml:lgirstra.

ceutiGO sr. dr. Domin I

jas do mundo, pois, em de clima. Existem tonieos do ter sido o mesmo gos da Silva Pinto - A- Americano" e sileir<;> �de Oeogra�hia e de justv orgulho, de regi-
Benhum outro paiz, os reconstit1lintes. dotados condemnado fi 2 meZ138 migo e Sr. Attesto que Oseuultra..mo.. EstatJstlca, um telegram tima satisfação para to-

operarios se acham tAo da faculdade aupeptica de prisão porque numa so�frendo lla mais de ma informando que o dos os catharinenses,
garantidos como no Bra· de deipertar o appetite, manobra. imprudente �OlS mezes de uma gilns demo systema Conselho. Naci.onal de poi� que altos provtitos
.i1. Só nesse setor dsad· entre alles se destacando quando pilotava um a� t�paçâll .chronica e Dão I de e6rte pode.. OeographIa assIm como adVirão para o nossocon
lDinistração publica o tra· o Tonicú Bayer, em cuja viäo da Condor, occa. flca,?do cUfado com re· rá vestil..., com
balho do governo brasi- composiçlo entram ele. dionou a sua queda. fal med�("s acan8el�ados por I I

a Soc!dade deOe_?graphi.a ceito dessa honrosa pre�

leiro, sob a égide do Es mentotz exc.itaDt�s das lecendo em cünsequen- medICO, 11m amJg� .8con.,
e eg a n c i a e do RIO de Janeiro. delI- ferencia.

tudo No�o, vale por toda ,landula8 dIgestIvas, a· eia o ex ministro da JUs
selhou·me Que .fIzesse b O D.l lOS t O, beraram realizar em fio- ----

·.ma adminjstração. Ope. lém de vitaminas, extra- tiçtl, sr. Maurício Car- uso do excenent� pre·' dispondo tam.. rianopolis, no proximo
rariojj, industriE' ts, comer·, eto de figade e de sub· doso, e o. Sf, Gustavo I p�rsdo ,c refiol'al de An- bem de varia.. anno, possivelmente d�
oiarios, burocratas, jor. gtaDc!as remineralizado' Adolpho Alfrecht. O juiz fICO Peloteuse�, o quaJ

do sortim·en.·o 7 a 16 de Setembro, o
Balistas, etc. tem o seu raR. daquella vara,. na mes curou-me. radlcalm6ote.

trabalho 8ablanente re Ne! caso�, pois, de de. ma sentenç8 julgou Assim pOlS, acoselho lés de casemiras, Oongresso Nacional de

,ulamentado e o seu lu bilidade e de esgotamen presgripta a �.ÇAo pe. peSeO,!S que tenham se- linbos, paim.. Oeographia. O mesmo Ap101rClu se que no fifA

bro perfeitamente ,a- to, espfC,cialmente n08 nal. O piloto Esler, ao
melbant� inc.ommodo o

It h informa haver sido orga- de 1937 o mundo contou

lanUdo. Clue s�brevém em con�e- tem�)O do accidente, erp
u so do bÚn!S8�m� pre· eae , etc. nizada a Commissão Or- com uma popula�ão ma·

O governo, porem,lan. quencis de doenças In-J de menor. edade. parado do. Ißtelllgente S" d ARTIGOS is ou Jnp-nos exata de

taodo 8ua8 �i8ta8 para a fecciosas, ha toaa a con- pharmaceutIco sr. dr. eeçao e gaßizadora Central, que 2.13� milhões habitantes

B8S8a �ida agdeola re veniencia de U8af esta Dominros da Silva Pinto. PARI HOMEIS· tem como presidente o mi dos quais 8. metade vive

lolveu estender aos' tra- medicaçlo, que desperta I O referido é .verdade R oMEU BA. S TOS. nisü:) Bernardino José de na Asia; a Europa, sem

1talàadores dos campos o appetite, enriquece o) do que dou fé eJassi�Do. Souza e como secretario a Russia Soviétic1l tem

vs mesmoabeneficios que sBnllue tonifica os ne1'-
- Pelotas - Francuoo h· Ch· t 397 mihões de habitantes,

,Gsam OI trabalhadorea 'f08 vigorizando o orga-j
Silveira Â'iJres. I'-LCEBlNll

o engen eIra riS ovam
secdo a Alemanha a mal·

da cid d B assim numa nismo Confirme �.eete atteatdo.,
"'-'1l Leal. ior nli9âo CO.1.: 79milhões.

ae.,. Dr(p: I!. L Perrhei�ad )
de A.ralljo Especifico da dentiçAo EscIan�ce ainda esse te- i

O·
,

..p h P I li:e���� 5��1 �e "fi de" weIher tonico infantil legramma já haver sido B�t:�l�id�0�m:5G��:
loaSlO a r t e n O n aranaoosB : �IlIÇO de 19Oú.

• •

Vossa cara. é vossa 5.�te, di· feita communícação offi - hões. Italia com 43 mil-

D Be,lsitl: L.�lrll'rll 'ei- taZel;ll. os amel"1caRdO!, tal a Impor· cial ao interventor Ne hões e a França com �2
t I.. I· , I I

nCla que e es ao ao aspecto ·Ih
-

d h b·t t
(�ob iRspe9io federal permanente) Ir. .1 Illet e I .111 exterior dos individuos. reu Ramos e solicitado o

ml oe8 (, a 1 an es.

�Id
• P I t Ri r_ d

A. CALCEHINAresolve OpIO· .

dDiretor: Dr. Luiz Anibal erarl e o as - o "...aß e blema da boa appareneia, pois, apOIO, o �ove!no esta- Pharmacia de Plantão
RUA. COM. A.RAUJO N. 176. - P NE 1-1·9-2 ,do Sul as creanças qwe tomam Calcehina dual a orgamzaçãc do

r:..16.0 em pleno funcionamento as aulas de ;'Ir..,VI!NDE-IDE I!M TODA PA.RTE. tim optimos. dentes, são fortes, Congr A. Ih d I
Estarà de plantão ama·

.•4..1_0 á 1•. l1él'ie do CUNO FundamelJtIIl. ':M' aleeres e re�lstf'n.tes.. esso.
.

esco a ,e nhã, domingo, a Pharmacia
,. Os seus Ißtest�RoS funccma_m Santa Oathanna para se" Central

Nos mezes de Dezembro e Janeiro aft Ph -.. Ba""
(!Omo uma machm. de precisa0

.

aulas deste ourso sio ORATUITAS.E''ps ...0 e niQ ha infecçãoqlle lhe reaista.

l'aculdade de CoID&do do Paraaá
(B

pes! ;:����INA vale o seil

(1:84:0Ia Remlngton) I ancoAgricola e CoOl'" fm todas as boas pkarmacias.

fiscalizada pelo Governo federal I •

I d BI SE OOSTA DE BOA. LEITURA r- t t l'
.

eURSOS: Propedeutieo, P�rito Co,,'a40r e ÂufIi Oleraa e uDlenau Iod' I t
.......ons ruc or Icenclado

. . I t t I: t t
'" q.lra seman3 men e

l'tar de tJomérMo. n ema o e � erna o.
. •

•

I O C·.
(Carteira Profissional n. 617, do Conselho Regional de

CURITIBA Parana MatriZ .. BLUMENAU c rUZelrO]/ Engenharia e A.rchitectura ·8. Re(ião - florto A.lerre)

l'IIiaee em JOnnnw. 1IP JAIlAGUA' PAOINAS DE FINA LITERA- "lenharia ",,' Arcbitectura........ 'I' ....__, TURA. _ ORANDES
. e HAMONL\. Rf:PORTAOENS . CINEMA. Executa quaisquer construcC'ões de pre

P d M
. HUMORISMO. - .

... • .•
Oma a I n a n C o ra Capital autorisado 20DO:OOO$OOO MODAS - OPTIMA. SEcçlo dIOS, para casas commerClaes, fabricas,

i Capital realiBad(� e reSérVliS 1.270:392$020 FfME"IINA engenhos, todas as especies àe casas de
Total do! depositol ca. 18.000:000$000 64 pac:�::. :�/f,��ôvel lei- moradia. fossas sanitarias, pontes, boei-

I'u t0da8 ai operaç6a bancaria «O Cruzeiro:l> ros, canaes, etc.

DO Pak O b r a s de alvenaria. pedraria e concreto
A revista que acompanha o

rythmo da vida modema.
Assignaturas

A.nnual 75$ - Semestral 40$
Rlla do Livramento, 191
RIO DE JANEIRO

Protegendo
a classe agricoJa

ELIXIR DE NOGUEIRA
IlIDpregado com succaSllO em Iod.
• dlolestlaa provenientes da sypiallll
• a.purezu do tangue I

E' a pomada ideal !

CURA TODAS AS
�ERIDAS, tanto

humanas como de
como descontos e caução dp tHulos de expor
ta�lo e outras opersçõe!'! de �redito, passes
para 88 principaes prafs8 do paiz, medisDte

taxas modicaI.

animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!! !

A Farmácia Cruz,
deAvaré,(S. Paulo),
curou com a cMI
NANCORA» úlce
ras que nem o 914
�Gnse�uiu curar.

Da. Carolina Palhares, dt: foinville, curou com

UMA SÖ,lATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes!! !

Adotada em muitos hospita-es, ca�as de saude
(I clinicas particulares.

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

suas latinhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original'
REPAREM BEM Aü COMPRAR!

E' um pro8utQ dos Lauoratórios «MIMAKCOItA.
àe JOINYllLE.

an.. e. Cllias carrtlles IS Se,lilles jlrlS:

BICYCLETAS

Dfirkopp
NSD-Wehrsport
NSU-Opel

Machinas de Escrever
Machinas de costura

Arados 180$000
Material eleetrico e.. leral

Para r á io. platinad08, prateados
e niekeládol

Lothar San nen hoh I.

A populaçio
do mundo

Adão Maba

�fé . de insupera...

vel qualidade

Torrefacção de Café
. Bruno Mahnke

I Rua Presidente' Epitacio, Ja raguó

IltlIl B••••

�
.l>if, .. .........,.; � �
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Prefeitura Municipal de laraguá 'Secção agricola Exonerado o prefeito
A nossa direcção, pre municipal de Joinville

9'200$700 tende, a exemplo da mo- O nosso collega "Dia Estamos seguramente
.

derna imprensa brasilei- e Noite", de Floriano- informados de que para
4: 110t400 ra, manter uma secção polis, em sua edição de substituir o sr, Joaquina

13:3111100 agricola de relevante in- 30 de setembro, noticia: Wolf o ehefe do gover
DESPEZ.A. OltOAMf'_'TARII teresse para a classe. no do fstado, nomear',

Paio ao Agente do!Correio 8quisit1o de . Cem a diffusio da
O sr- dr, Nereu Rª· o sr- Nabor de Lima

selos para Seeretarla 40'000 ágrieultura technica e ra-
mos �caba de ex�mer�r, Monteiro diretor do ser-

Balan,o '., a pedido, o prefeito . de '

d 'b '

Saldo flue passa para o dia 17-8-39 13:.!71$100 cl�nal, cr�mos satisfazer
[oinville sr. [oaquirn ViÇO e � ras publicas

13:311$100 o, Interesse dos noss s W If e e enco t daquella cidade, o qual
ledores, e temos em ob.

o 1 qu. � n ra hontem mesmo.esteve no

13:271$100 jedivo a possibilidade ne�a c:Plta á tarde o palacio do Governo, ten-
'. de manter tambem uma

on �m,
e no a-

do seguido á noite, para
2:710.000 secção de consultas, que

ex prefeIto est ve P joinvile, para onde reter-
15:990$100 ficará a cargo de um laclO?o Governo, sendo

nau também de auto

Engenheiro. Agronomo, recebido pelo dr. Inter- mo�el, o sr: Joaquiaa
15:090$100 com o qual estamos em

ventor federal! ,ue lhe Wolf.
entendimento concedeu demissão.

2:945$300 .
___;_

19:9351400 Desde já acceitamos

A A' "b18�35f4oo ��i:�S:�:� q�: n:�� rgenbna retrl· ne
!OS leitores interessados,.. . .,

1:960$200 com respeito aos assurn- Fizeram aterrisagem no chegar a esta capital
20:895$600 ptos referente á futura C�mpo dos .4fonsos, no. onde em no�e do seil

secção agrícola. RIO, dos aviadores do governo, faria entrega
1 $

Exercito argentino que do apparelho que pilo-
00 000 d t t di

,

id
le_eDtes de' "lUDO veem fazer entrega e ou e ou ro, mgl o

700$000
a! dois apparelhos-escola, pelo seu companheiro.

A AjudaDöia. Agrlcola offerecidos pelo gover· A viagem deccorreu
20;095$600 F�deral, sediada nesta no daquelle paiz amigo magnificamente, desde
20:895$600 eídade á rua Prea, Bpí á nossa aviação 'militar, logo encontrando 8.,

NOTA: A documentaeão referente ao balan.
tacío Peeeoa, recebeu da

em retribuição aos eue territorio brasileiro o

t b I Sub-Inspectoria Agrfeola "'1.. •

h
'

lhice e supra, em como os i vros estão a dísposí federal em Florianopolis lhe foram presenteados mars cann 050 aco I-

ção de quem queira examinar. sementes de fumo par� pelo nosso gover,no. mento.
VISTO ,------�

Leon/das C. He� bster A/lredo Moser
a dlstribuiçlo aos agrí- Esses officiais são o

Tte. P-refefto Municipal Contador eult?res registra.doa no capitão losé Passio, te- Deolaração
MiDl8te�10 da Agrteuttura, nente Jaure GuiberryOs ínteressados que. . 'Levo ao conhecimento

Requerimentos despachados ainda não são registra' dOIS dos �al� valentes desta praça e demais 10-
Mês de A,osto d08, deverA? apresentar azes da aviaçao argenti- calldades que em data

Dia 12 o talAo do Impo.to terrl. na. No Campo dos A- d 23 d' '.

toriaI afim de Rerem ins f f b
e o corrente liqui-

Franz Hesselmann - Req1!er licença para derno- crtptos gratuitamente
.

onbsidos, oralm ami OIS re- dei todas as minhas coo-
Hr seu pledio. Como requer.

.

ce os pe o �a. sau- tas com o sr. João Ma-

. .

Ttak R�i Stockler ��i��:za _ Requer inscriçlo na A intea,AfiCasAo ro. R�gera,. _ dlfet�r da �hado, e nada mais tem
DI'lda PaSSIva do MUnJclplo de seu crédito. IJlls�re'fa da roduc"so do

AVlaçao M!h�a.r e nu·
o mesmo a receber pot

se fta Divida Passiva a quantia de 280$000, corres- r
P � ",!e!ssos offlclal�. O ca-

compra de terreno, ser

pondente á representação a que teve direito o ex.pre,
t tco aacional Plt�O José. P'aSSI?, logo raria e demais pertencen-

feito req';1er�nte, para pagamento pela verba n. 16. E h' d apos atemsar, disse que tes •

�_�=====- �� .-
. Fe!lppma Lange - Requar licença de tonstrução

cor

m

I
corr pan Ia dO estava possuido de i� Nereu Ramos 2-0-.

agwll�.I&MINlUHeRP4'fleDI•.,.,.Di::I
de IItscnção na sepultura de seu marido Prederico one Cordeiro e

mensa r f -
'

"

lZIil!iIJ, ���D!ll !-ang�._Com<) re�uer, de acordo com os dizeres da Farias, interventor no
sa IS acao em Euccyde$ Oarcla.

I • - - - -�--

I mscrJ�ao anexa. Rio Grande do Sul, o

�'iii Artur Hoffmann • Re�uer licença para construir sr. Fernando Costa, mi-um maosoleo na sepultura de seu filho Afoftso, e co
locar ins.ri�ão. Como requer, de ae9rdo com os di- nistro da Agricultura,
zeres da inserição anexa.. esteve no gabinete do

Ernesto Lessmanl1 . Requer Ii«ença "ara ')foce seu colega da fazenda
der a um aumento de tijol.s nos fundos nos fundos sr. Souza Costa tratan:
de sua casa. Como requer, de atcrdo "'om as iRfar' d

'

f
.

maçiell.
�

o-s� nes�� c,?n erenCl8

Fernando Dietrich _ Requer vl'-torl'a e alvara' de da mtenslflcaçao da pro· d.vi�a�en!e regi.trado lia Ç>rdem dOI Advoladol do Brult, ..,..
CI escntono a Rua Abdoll Bati.ta no ••tabelecimento do Ir. AlfredG

«Habite-se» para sua casa sita á rua Preso E. Pessoa. dução do trigo e da Klug. A.ceita caula. civil, comerciail e erimiaail e enearrep-ae
Como .requer, de acordo com a inforlftafão de snr. importção da farinha de inventariol, defez8I de eontravançõe. fi.cael, elab�ra co.t.....
Sub'FIscal. d t'

tSI de sociedades em nome coletivo, em comandita IUDplel, ..

Bia 19
e ngo, eapital e indultria, por quot.., d. lociedadel anonimai, com...

H'l
.

P t R
O interventor gaucho dita por açOes,. d. so�ed8de. eooperativa., de penh.r agricola,

A.teneie ás pessoas do ittterior, que desejarem nllturalisar-se rece-
I êlrJO a erno· equer licença para t!:oftstruir O t d

penbor comeraal I enfim elabora eontratol d. toda e ...alq.er
ber subveftções, compra e vendl'l de titulos da divida pública. nos fundos da rua Abdon Batista, uma casl de ma' expoz os 'p n os e nat.raza, ,,"im como requerimento..

.

�e,istro de titulos' e diploMas, cobranças, serviços geraes, perslde deira, para morada, Como requer. . vista do Rio Orande HORARIO : da. 7 ás 9 a das ·17 ai II korú.

o SupreMO TribU1U1 e a Camarl de Reajustamento Econolftieo. Leopoldo Wolf - Requer licença para abertura de sendo estudada um�
CAIXA POSTAL, 3897 RIO DE JANEIRO um açougue. Como requer. formula que corresponDia 25

Bernardo Mielke . Requer liCeftQ8 para .onstruir
da aos interesses na-

uma casa de morada, c;lê madeira. em seu terrer.o. cionaes.
Como requer. :------- _

Guilherme Gumz - Requer licença para tOl'lstruir
um rancho de madeira, nOI fundos de !!IEiU terreno.
Como requer.

Bento Marcos da Silva' Requer alvari d� cHa-
Vermiiug) suave e de pronto efeito. bite se» para sua casa sita á rua Preso l!.. Pesaoa. Co.

Dispeuba pUfgniite e diétf; 1 mo requer.

Serve para qualquer idade, lODforle o n. (1, 2, 3 e 4.) liax Hoepfn�r . Requer alvará de .Habite-se»

Prctf'ja [1 StiUd"" de seus fHh08 e E sua,
para sua caSfl recem c\jnstruida á rUIl Da. Elis8 Stein.

própria. 1 Evitará muit83 doençdB e poupará
Como requer.

d1nheirü em remédícs. Leopoldo Reiner, Rt:quer Iieença para construir
um muro de al9'enaria em frente ao seu terreno, eOrl'

Compre hvjt; m �mo ums, "LOMBRIOUEIRA forme plantas apl'esentadas. Como reqtler.
MINANCORA" para SßU rHbinho.

I
Dia 28

E' um produto dOfl LABORATÓRIOS «MI' Maria Baggio - Requer transferenCJia de impos·
NANCORA» - ,TOINVILE. tos de seu estabelecimento tomercial. tfaça-se a trans- EDITA"färencia solicitada. ...

________II i Germano KOPMh • Requ'i'r lieeRça
.

para cone- IMposto de Industria
truir um ma0soléo na sepultura de sua esposa llartha e Profissões
e eolocar a eompetente iftsorição; Como requer.

'

Jaraguá, 31 de agosto de 1939.
Renato Sans, Secretario.

ProcramID8
Dia 6 - Grandioso baile promovido pelo

Clube Aymoré
Dia 7 ._ Ás • horas - Salvas.
Ás 8,30 horas - Concentração das escolas

e do povo, na praça «7 de Setembro>.
Äs 9 horas - Hasteamento solene do Pa-

vi�hão Brasileiro com o canto do Hino Nacional. Dia 17-8-38
Discurso pelo exrno, snr- dr Manoel Lobão Mu- Saldi) do dia 16-8 30
niz de Queiroz, DD. Promotor Publico da Co- Reeeita Orçamentaria
marca. Cantos e recitativos patrióticos pelos es _

Renda dia 17-8--30

colares. Hino da Independencia.
Às 0,30 horas - Corrida de bicicletas pa

trocinada pela Prefeitura Municipal, Comercio e

Clube Aimoré, em disputa de valiosos prémios.
Ás 14 horas - No campo de esportes do

Clube Aimoré Dia 19-8--31}
1. Prova - Cabo de Guerra - Grupo Es- Saldo do dia 18-8-39

colar x Colégio S. Luiz.
. ,

'. Receita Orçamentaria
a) entre alunes de 8 a 10 anos, dedicada á

Renda do dla 19-8-39

Casa May &: Fischer ;
b) entre alunes de 11 a 12-- anos, dedicada

a Casa Bernardo, Orubba;
c) entre alunes de 13 e 14 anos, dedicada

á Casa João O. Mueller.
2. Prova - Corrida de Centopéia - Oru

po Escolar X Colégio S, Luiz, dedicada ás In-
dustrias ��eunidas [araguä S. A.

'

3. Prova - A Bandeira Individual ...:... Gru
po Escolar x Colégio S. Luiz. dedicada á Arte
fatos e Tecidos Jaraguá S. A.

.4, 'Prova - Bola Militar - Grupo Escolar
x Colégio S. Luiz, dedicada ao exrno. snr- dr.
Arno Pedro Hoeschl, DO. Juiz de Direito da
Comarca.

5. Prova - Corrida de Agulha -- Grupo
Escolar x Colégio S, .�uiz, dedicada ao exmo.

sr. Arthur Mueller, D Oficial do Registro Civil.
As 16 horas - Sensacional partida de fu

tebol entre os quadros do Clube Aimoré e Se·
Ido Esporte Clube (Bananal), de'dicada ao· exmo.

sm. Jgsé Antonio de Mattos, L. Coletor Estadual.
As 18 horas - Arreamento da Bandeira.

Salvas,

De ordem do sr. Co·
·tetor, faço publico que

,. •• ...0 corrente mez de Agos-
to, arrecada·se nesta co·

letoria, o imposto de In·
dustria e Profissões,relati
vo ao 2 semestre do cor·

E.criptorio - Avenida Getulio Vargas reate eyercicio.
Residenc(a - HOTEL BECKER Todos os que nlo pa·

CLlNICA CIRUROICA 1'--------IIIIi----
...-- prem suai prestações

doi' tI--===--'-----------------,.
.0 pralo acima poderio

DR. R E N A T O C A M A RIA .1 n;"J fac'" "U.of4u.f
satisfaze-Ias no proximo

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE J-'w I. � , I C
.ez de;Setembro com a

Docente livre a fac. de Medicina do Paraná. _ Longa pra.
.lIlta de 20%.

tica na Univ. frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de d. MAR.TINS JA DUOA
A 001. rança executiva

Barmbe� (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba � será feita no mez de Ou·
OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS, Rua Barte do Rio Branco N. &2 "'bro com a multa d�

.Ir
.

rpARTOS Todo! os quartos e appartamentos �om a(ua � 0/0.
Tratamento pel.. Ondas Cllrtas - Laborah�rio de Analises. I corrente, quente e fria. -Coletaria de f Rendas
Consultas pela manhi no Hospital, á tarde das I l!/.".dor.I,./lOrltico • Coslnh. d./a:ol'fl... .tad d J i
2 is 4 RO co.sultorio' Av. Oetulio VarG'8s, esquI'. r ..

oa. e, Ir.1O , em

J
... SaJas "'.d.e amnstras para 0$. Inrs. viaja!ltes. 1 ti t d 1(\3'"

na Kua 08' BoniNdo, quasi dtfront� a Prefeitura.
e

_
0. o e y y..

F.l. fJl.mão.
. Auto.o".' Ra Eetaçi. 'i H"�cdoro;�rgeaCURITYaA - PA'-AHA - BRASIL �rl...10 ,�

.

Dia' da Pátria
Meviménto de Caixt!l

Dia 16-8-39
Saldo do 16-8-39

Receita Or�amentaria
Renda do dia 16-8-39 .

HILDEBRANDO AUOUSTO OOMI!.

. Dia 18-8-30
Saldo do 17-8-39

Receita Orçamentaria
}tenda do dia 18-8-39

DESPEZA ORÇA.MENTARIA
Pago Silvio e Julio Píazera concertos
diversos eonf. 8. nota c. mez
Idem aos mesmos pelo serviço reforma
camínhãe ChevroJet c. mez.

BALANÇO
Saldo que passa para o día 21-8-39

ENFRAQUECEU_S.' •
Ala........... d6r ftIIS

....... IM peito,
U... �....... toIrioo

fIlII _!UI
.. ,.__ ......
l1li. SIll sa.
-

...........
- ........

_.'11111111
TtIICt SOBIRAIII
lOS PUlMIIES

DORDECABEÇA?

Dr. Alcebiades MartiaI Pontes
ADVOGADO

Encarrega-se de todo e qualquer serviço relativo a sua profissão

o anjo protetôrde seus filhos
é a

Lombrigueira Minancora

DLLUIZDE SOUZA
ADVOGADO

dor e reanima

o·A 001lvaJescenG4 nio é aiA..
_ sawle; para que ela ..
4IOI1so1ide, impõe-Ie o uso do.
':FONICO BATER, r.vigo.
....dou,ervol e do c �bro .

� polK., ..ude lraea.
TONICO BAYER aliMente
• .anc"•.

lONI(O BAYER
.OM 'A." TODOS
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Noticias proceden't e s brigar cerca de 12.000i
de Rec!fe informam que pessoas, alem das acco- f

--------

vem reinando grande e�- modações de destaque Redacção e ."ieiuas :
pectativa naquella capi- para as autoridades ecle- AVfllDA GETULIO VIRCIS
tal nordestina pela inau- siasticas, civis e milita-
guraçãc �o .111. Congres- res, bernteitores e prote- Caixa Pos(al I. 12
so Eucharistien Nacional, dores, .imprensa, radio e

....---------= laraguá do Sul, Sabbado, . 2 de Setemoro de 1931}
que terá lagar oje, dia chóro orpheonieo.

<j;;.�If«'
,

2 de setembro. O local Oadosolemne de ini- Impossibilifadodetrabalbar A pesca da sar'';' ecenseamento.do conclave, o Parque cio dos trabalhos, no dia recebeu o seguro do Insf. dinha em Porto •13 de Maio, acha-se lin- de hoje, será realizado
de ltlp. e Pensões da Estiva Belto geral do BresiJdamenie ornament ado. com. uma procissão flu- U r-. V

o mesmo foi devidarnen- vial pelo Capiberibe. Rio. � O instituto de beneficiado graças ao no- Na praia de P.Helio foram
d 1 \ Brasileiro de Geographiate preparado, podendo a- 'd i • pescadas em varios lances, (Conclusão a a., -

Aposentadoria 9 pensões vo regulamento � o Insti-
d

- •

f T 'f e Estatística entregar-se-de estiva, acaba, de conce tuto da Estiva, que foi nada menos o que um cao ca ami Ia e a ecun

tmilhão e cento e trinta mil didade da mulher brasi- ão ao preparo do ma e"der o seguro de invalidez recentemente aprovado "'... ..

d I sid tOt I' sardinhas, que foram ven- I
.

rial indispensavel ao Re-a um de seus assegura os pe o prest en e e u 10
didas aos barcos santistas,

eira.
na irnporttncía de 780$. Vargas. pelos pescadores locaes á .0 minucioso plano de censearnento e no qual
O beneficiario é-o sr. Jo- O pagamento dessa 3'

razão de 4$000, cada rni- apuração do Recenseá- serão consumidas nada
O sr. José Albus, es-] tingue-se o Bar Cathari- sé Avelino de Souhsa, ddes' fOStenta?ti� em mdont�n lheiro.

. .

mente Dernographico menos que 500 tonela-
forçado prcprietario do ta capital, a qual ac a-se e· e ão a o e, sem UVI a, N d d Ab I E

.

d 1940 t'..f' d I I Iv nense, que serve um sa- vidamente inscrito nos qua- um índice expressive do . o peno o e ri a conormco e .

- ,es a oas e pape, ca cu an-
«Bar Catharinense»,com- boraso chop, outras be- dros daquela instituição, I alcance da Significação hu- Julho do anno cor�cnte� a I em vias de conclusão. O do-sé que as rnachinasmunica nos que acaba de bidas nacionaes e extran- tendo efetuado o pagamen manitaria e social da nos pesca naquella praia fOI a

d d d funccionarão quasi inin-.

seguinte: e propagan a a ope-vender as mesas de snoc- geiras, excellente serviço to das suas contribuições, sa legislação trabralhista.
Colónia Z. 34, de Bom- ração censitaria vae ser terruptarnente o resto doker installande no salão de frios etc., e aos sab- durante os anos de 19B6í

ESPORTES bas, 489,370, Colonia Z.37. iuirnediatamente po 5 to, corrente anno e os pri-1936, 1937., 1938, e 1939, 2 3onde estas se achavam, bados e domingos, um até a presente data. Foi de PO!to Bello. 3.6 .1. 4 5. em execucão., imeiros mezes do vin-
reservados próprios para óptimo churrasco. ele submetido ao laudo f.������l38. de Zimbro s, De!�t�o de alguns _dias: douro.farnilias, com entrada in- felicitamos ao sr. José médica, n� dia 10 de se- 'Rêalizou·se domingo ul-

Opreço de venda soffreu as offIcmas do Instituto!
d Alb I Ih

.

I -J' timo em Retorcida o an-ependeute. US, pe osme orarnen- t�t��ro, e, ju gauo impos-
nunciado torneio de fute- alta. embora a quantidadeAs exrnas. íamilias po- tos que acaba de intro- s,lbl�Itado. exercer sua pro-
.<DI em disputa da «Taça em augmento, tendo sido I/COrreio6'

d - f d B C d '1 b ' fissão, vai agora, passar a
E I F C N

.. feita a� razão de 8$000 ca-era_o azer o« ar a,

I
uz r no seu ar, que e, I receber, mensalmente, a. stre Ia . .lO o prrmer- ...

tharinense» o ponto pre- sem favor, um attestado quela aposentadoria. ro_jo�o, Estrella 1!' c., d.e da milheiro.
{erido para festas e reu- de evolução do nosso O seguro de 780$000 Jomvllle, versus RIO Negrt- ----

niões chies e mesmo pa- meio, aos que nôs \risi- " o mais alto até arora ��o �. C., dven2er13r� os O problema do
, d

'

I �
. t pago não sómente pelo ]OIl1VI €nses e ,x , no ensino primariofi:t anças, nas amp a� sa 21m.

I t't' t d E ('
.

I segundo, Estrella, de Retor·
1 d d·

- ns I U o a s Iva, como,. .

P , F Cas e. que Ispoe o es-
tambem, por qualquer ins' clda, contra o arana ", Dada a urgencia dQ pro.Jabeleclmento. tituição do genero exis- o Estrella �e 1�0. blema, aCommiseão Nacio- Anniversarios I corrente a gentil senhorita

Com essas installações, tente no pais. Representa, Na partida final, ent�e nal de Ensino Primrio vem, . Erna Buchmann, filha do
bem mobiliadas, mais dis- assim, uma ex:€e�cional os. v�nce�ores dos dOIS s� reunindo qlia�i que dia- � 26 �e �g?�to a,nmver' sr. Hf'llmuth Buchmann.

vantagem, Que adveiO ao prnllEHOS J02'o? � Estrel- namente, examinando as

I (:�ot:ll�s��r ��v�lt:JoKa� - TambQm, á 31 do car-
la F, C. de Jomvllie e de suggestões apre'3entadas. '. . .

g rente, .festejou o seu an-
Retorcida - sahiu vence· I

.. t' d Ed
- Jornall�ta reslClente em Cu· niversario o menido Wal.Re"."'s4roCI·V.-'· . pe o minIS ro a ucaçao,

I
rit ba

.. IL dor amda o Q}liIadro :::lo uI· sr Oustavo Capanema e
Y

V' ter, filho do casal Hans e

Artur Mueller. Escrivão e efi. timo clube por lxO... te�dete ã distribuição, este talicio I� P2a�s�r o se� na Paula Wille.
cial do Registro Civil dQ 1. dis· Na pugna das eqmpes I anno da verba do auxilio Ed

e. agasWO a

trito da Comarca de Jara&,uá, seclilndariai! (j Estrella aba- aos Êstados para o prose-
exma

..
sra. wiges ag· Viajantes

Estado de SantaCatarina, Brasil. teu o Paran::; dI> 4x1 .

t d b d ner,' VIrtuosa consorte do Esteve nestacidade, pro-Faz saber que com.>llreceram O 1 quadro -do E�trella g.uJmr.n o_a o

c
ra e .na industrial sr.Otto Wagner, cedente da capItal parana-em cartNio exibindo os QOClit-

t
.

. "

.

.

d
CIO�8 Izaçao O

ensmo'l acatada figura do nosso ense, o snr. Jorge Karam,mentos exigidos pela lei afim es ava aSSIm orgamsa 0:- '..
de se habilitarem para casar·se: Octavio' Schiochet �ui 'Il.7 .... .& D

meIO e fabricante do sabo viajante commerciaJ.
lherme ·,'Orestes,Ze�ca, Eu· AnNUN�

i
roso aperitivo «Wagner- _EDITAL N. 975 B k

Emilio Pommereninl' e genio; Joãosinqp, Ramos, E' VENDER' ! aone amp». O anuncio é a alma
A I· p.' Oarcia. Ardl1ino e Dias.

•

I A dist!ncta senhora, p�r .nge ma erelra.
este molI'io, recebeu mUI do neO'oclO .Tambem em vidro de 3 tamanho; EI b '1" -x- 6'e, rasl elro, VIUt'O,

Domingo proximo o Es' Divu'.ge OS seus f tas felicit?ções de s�us pa-Iavravrador, com 45 anos
li F C

.

á áB'" i rentes e pessoas 2m�gas. PbiU· Rad-'d I BI tre a . '. seguir a' ti t � Ih i

ps 10de I ade, natura de u
nanai onde realisará um

ar l0S nes a ..o a
I

- Fez aonos
.

á 31 do I
menau, domiciliado e re-

rellidente neste distrito :no jogo amistoso com o SeI· 1--------------------
lugar Rio Branco, filho de lecto F. C. O commerciomo.. ;1iI1II1iI1II1tJIilllIiJIiJ1210ltJl21liJi21L9JlflilflllfllllEmilio Pommerenig e de derno requer pu.. I
Henrichetle Pommerening, NEY FRANCO blicidade! I BARe RESTAURANTEnaturaes dfõte Estado,
ambos falecidos, I (antígo C8fé Ideal)Ela, solteira, domestica, .

"Corre.·o doPovo"brasileira, com 34 anos Escrivão do Civil, Or- de Angelo Benetta.

de idade, natural de Brus- fãos e Ausentes e mais faz a propaganda o mais pop u I a r B,ar e Restaurante de Jaraguá,
a que dispõe de mllior sortimento nbl praça e offerece sews

.

que, domiciliada e res iden- Anexos technica e V. S. a I Serv, iço complelo de almoço e jantar.artigos per p r e ç o s van t li J o 51 o s. te neste distrito no lugar
J A R A O U A' venda certa. .Rio Branco, filha de José SORVETES, PiCOLÉS etc. - BEBIDAS FINAS

Fernandes Pereira e df. I NACIONAES E EXTRANOEIRAS
Mathilde Leite Pereira, I Serve�se saboroso c a f é com finos doces.naturaes deste Estado,
ambos falecidos.
Jaraguá, 25-8-39.

EDITAL N. 976
AMANHÃ - 3 de Setembro .

- DOMINGO Erico Bloedorn e Frie�a
Maria Wildt.

Em duas espectaculares func'-õe 5 EI.e,. solteiro,. lavrad?r,
I

S brasileIro. com vmte e cm-

Matinée as 330 e a Noite ás 8 horas:! co anos de id:.de, natural
I

•

'

deste fdistrito, domiciliado
1. Supplemento naCIOnal r e residente neste distrito

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

2 Actualidades da Ufa no lugar ,Ric do Serro,
3� Actualidades da fax sendo, filho lellitimo de

4 O maior successo dos ultimos tempos o AJbe.rto �Ioedorn e de
. . _., . Mana ZIege Bloedorn,fIlm record deste anno, a maior e malS conheel:- ambos falecidos.
da estrella do eine europeu, Zarah Leander, em Ela, solteira, (domestica,

., brasileira, com 'Vinte anos

e
de idade, natural deste

m I e r ���!�!te,n:��ici:���t�it� re�i�
lugar Ribei ...'ão· da Luz,
sendo filha legitima 'de
AUiusto Wildt e de Guil·
hermina Wildt, lavradorei,
naturaes de Blumcnau,
domiciliados e residentes
neste distrito no lugar
Ribeirão da Luz.
Jaraguá, 30-8-39.
E para ,!ue chegue ao conhe·

cimento de todos passei o pre·
sente edital que será pllblicado
pda imprensa e em cartorio on·

de será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de impedi·

mentos l'cuse·os para fins lefaes.
Artur Mueller

Escrivâg Distritul e Ondal 1ft)
IRegistro Civil.

aORREIO·tDO,i·�·P,OVO·

Novas installações do}
"Bar Catharinense"

'DESPERTE A BILIS
J

DO SEU FIGADO
Sem�-E SIItIi'Ii da

Cama Dispoeto Para THo
Seu fi,ado deve derramar, tlim...

..""\tl. DO .,.tomato...m litro d. biti..
s. a bilis nio eorre livreDlente, Oll

alimento. não 010 diceridol " apo<h..
_. O. cazeo inoham o eatom_.
�brev8m a prioão de v...tr". V.....
eeate-se abatielo e eomo Ql:t.e 6nV6a••a..

cl". T..do It a..arco e a vida 6 ....
,.,lIl'tyrio.
Um. simples avacuRtão Bio to.....

• ea.... Nada ha ""mo ao famo_
,PiIlulu CARTERS para o Fi,ad.. ,
pRa, was. acção .erta. "'aaem wrr.

"VIla_nre ""oe litro 4e bilio, 8 v.....
lIIla_ dispoato para tlldo. Nlio ....u

.... danmo; do ••aves e eo��ndo d.
lIIlaravilh088ll para faz... a bih. eorrer

livr....ente. Peta ao Plllulao CAI
'JIift$ ptÚ. o Fi,..o. Ni. "anise
Woif,açõeo. Pr",.. : KO".

C se''i'lUII:,� maleC'! e poupe o seu liomure ....al gJ dinheiro comprando na

Pharmacia Nova

Pharmacia de Plantão
Estarà de plantão ama

nhã, domingo, aPharmacia
Central.

de ROBERTO M. HORST

CineOdeon

re
Montagem, bailadoE, canções, como nunca assi�ti
mos e ouvimos. Uma maravilha da Ufa, que ntn

guem deve deixar de' assistir.
Dia 10: cRouxinol Branco-» com Ivan Pe·

trowich. - Breve: «9. Symphonia;), «Noiva por
engano", «AlarfPe em Peking».

Att
- I Esta empreza resolveu bai·

e nçao . xar o preço da matinée, sen·
do: adultos 1 $500, senhoritas 1 $000, crianças $500.
Para as funcções à noite continuarão os preços

até hoje em vigor.

Santa Catharina

)larcatto Irmmãos
Fabrica deChapéos de Palha
Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Municip"l de

Joinville em 1926 e farroupilha de 1935

Endereço telegraphico : «M A R C A T T O li

Rua Dr. Abdon Baptista .. J�aluá

Social
o homem nasfte'lt para u.gir, e porisso deve

fazer qualquer coisa. O trabalho, a cada momen

to, desperta uma força adormecida, ou extirpa 'Um

f3'rró commettido. '

- Attende-se com maxima prestesa. -

I A Casa Commercial ,
BERNARDOGRUBBA

JARAGUA'

Irecebeu e offerece a p F e ç o s de

ILiquidação

o SABÃO

Virgem Esp�cial_dade
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


