
AQUS DEU. AMPAUODIIlDTO"-

.! situaçãO do guorra
feraa .. iii .'

ontro a Inglatorra, França, Polonia o Allomanha
Começaram di&. 1. as da Polonía, tracassaeem neutralidade da Itaüa, em se dedicarem todos á de

'10 exerdto.
fraD'" Clbia A occupaPio da

hostilidades entre a

Al'ltüct8s
BS teutatlves pars faee da guerra, e proht- tesa da Inglaterra. Ce. rompe caaú.. V"-!a..-AwN"-'II parte Iate da Si";

lemanha e sPolonía, teu- solueão pacifica.da ques- bindo a venda de aviões, -x- h di..MA
... ..,.". -- lesia pelos inva"

do. sido Invadida esta uI tão germano poloneza e armai e material bellíco O loverno cbilies n O em rec� Berlim, 8. - Um co-
tima por tropas fio Reich a cidade allemI de Beu- a08 palzes belIgerantes. pede a retirada do Sarre municado do alto com-

sores
em sete pontos de seu then ter sido ;fortemente -x- .....1 RIO, 7 - Despachos Exercit Berlim 6 - A llgeüeia
terrUorio. ataeada por forças pelo Solidariedade ai d.. navi.. ......e- procedentes �e Luxem mando do xerclo. an- "Deutsche Nachrichten
No mesmo díe reuni- nesas. Nas suas opera 1 zes, franceses e burgo informam que as nuncia a queda) hoje, da Bureau" communtca : "A

ram-ee 08 gabinetes de r8.06es de guerra eontra
.

aterra
alemies doa por.. tropas trancesas, prote- capital poloneza. As troo occupação da parte leste

Londres e Paris, decio a terre de Pílsudsky, íní : O rei Jorge VI tem re-
t.. da Chfna gldss por tanques, pene. pas motorisadas allemãs te daSilesi. - Kotowite,

41indo se cumprir oe com- etadas a 1. de setembro, cebi�o tel�gramma8 de' traram em terretorio teriam' entrado em Var' Koenigehutte, Myslowitz,
,romíssos a88umiqo8 pa- o exercito allemão, ape- manlfestaçoes de lealda. Nanqum 7 - Oonftr- alemão, na díreeão do •• 1715 horas SesDowlce, DobrawR, Go.
ra com a Polouía em ca- zar de encontrar heroí- de e dedieação das eo- ma-se que o governo Sarre. SOVJa as, . ruice e Brondiu - sfg-
80 lia mesma ler ataca ea resístencía já oceu- lonías e dos domínios, ehínes, atendendo á pos Soube se que 08 ata- -x- nítíce para a Polonia a

41a pela AUemanha. As, pou vP.sta extensão . dé inclusive da União Sul eibilidade de incidentes quas 80S distritos todus- OI element.. a.. perda de sua industria
sim, día 2 e 3 a Ingla· terrítorío polones, íneln- Africana. desagradavela em portos tríaes de Eschwelier e vanpd.. do Co- pesada.
terra e FraDça declara· live Varsovia. Tambem na Palestina, chineses. dirigiu notas Stolberg, na r�giAo de sercito 'fraa'-a..i A industria de a::.'ma'·

ram guerra a AUsma he, -x- o alto commtessrío brita- acs govemoa de Londres, Aschen aDtiga Aix·}ä· .
� mental perde. seus for·

Berlim, no entanto, affir' Neutralidade lta.. nico dirigiu um appello Berlím e Paris, pedindo Çhapelle, foram exseu tran.puzera.. a necímentos e 8 la"1'le.·

ma, que as foroas do
Hana a árabes e judeus, íneí- a retirada de D.aTiol tados em eomblnaçäo fronteira alemi ção de canhões, metra-

]teich tinham s6mente tande-ns a que ponham dessas naeíonalldades com 300 aparelho. de Ibadoras e carrol blluM
recebído ordem de a MU8solini aS81gnou um completamente 'de lado dE> todos os pertos da bombardeio da aviaçlo RIO 7 - O communi dados ficará paralysada,
Tanço após,' por culpa decreto, declarando a as Buas desavenças pata Chins. dos aliadoi. cado francêB de gu(:>rra, bem como a tlonstruc,le
���_,������������������������������������������.����� publicado na noHe de de avWe.e m�or� de

hontem em Paris aDun- 8utomoveis. O leste da
eia o seguinte: Silesia lornecia a Polo-
"Os nOS80S primeiros nia .21 % de Bua pro-

elementos do e-x:ercito ducçlo de carvlo. Dez
fizeram progressos além rutnas de zinco e chum·
da fronteira, variando o bo ahi se euconbam
seu aV8J!lQO d'3 aeordo fgualmente. Nossas tro
com· a8 differentes par pas avançam agora elll

t@s da fren�e de combate. diJ'ecçAo 8 zona I)etroll,
ÀS tropas francêsas ti· fera de Yflslo que forne

venm que enfrentar n� ce t 18 mil . toneladas d.
seu avanço grande nu- petroleo annualmente.
mero de armas automa -x-

tiß8S e perfeita. organi. :Fechada ,a froa..

zações de eampanhe. teira da I'ransaA aviaçlo Irancês&.
cooperou 50m 8S opera· COlD a S.....a
ções de teri'a
Os movimentos ne"es·

8ários para 8 mobilha
OAo dos transportei e a

consolida�lo das posi
oões conquistadas, pros
geguem nOlm�lmente.
Tudo G que é possivel

estA sendo feito oara Is
cilitar o "abastecimento

polonezes estão guarnecendo a capital. O go� das tropas cujo moral é
verno polonez, por intermedio de uma nota of· excelente":
fidal concitou á foda a populaçlo civil, no sen· -x- Roma, 7 - MU880HBi
tido de cooperar seriamente na Jucta que seria Cidades aUelDles deu nova fndiea�lo de

travada 110S arredores da capital. que atlo sendo que nlo deseja guerra.

evacua'" Turmas de trabalhadora.
. começaram a D9ite a

Zurich. - O cNeue demoUr abl'i�()8 contra
Zuricher Zeitung .. lutor· raid. aeleoi. Estes abri.
ma que a8 cidades alle. goa consistiam em groe
mAs a oeste da frontet· 8a8 plaea. de a�o e.
la foram on eetlo sendo lormato de cubo. colo
evacuadas. eadas atrav6s de toda I

eidade, que �deviam ler
• eobertas eom SQeas ..
.areia.

Em todo paiz este ,moo, sobre It grande data nado-. plena e energica florescen-
..ais uma vez, �e realiza' nal que hoje, todos nós, cia!! '

Fam os fe�tej.os commemo· brasileiro:s, solemnemente' Colonia, pertenciamos a

rativos de 7 de Setembro, C0mmemoramos - O Dia Portugal� E de Ia &\OS vi,
_. maior data nacional. da Patria - näf') recusei a nharn, por eonseguinte. as

Vlhraç6es de civismo se honra do convite, bem 8' 3utorid�de8, as leis, os im· VuIt... creditO
,ralongaram durante uma valiando. todavia) a rtl pestos e. tambem, os cas· .....eI á Polonta
se_alia, em todos os re- ponsallilidade do encargo tigos rigorosos e deshu
Nntos patrioa, H'cordando que me era confiado. E manos, se qualquer de nós,' Lond!el. - O Tllesou·
a historia.do grito memo- no cumprimento dest� de· brasileiros, aspiravamos.,'o B.rítannico- annu:3cia

ravel do Ipiranga, Cfuando ver, que considero sagra' pela independencia de nos· que� além dos credito.
e Brasil s�ntio que os do, feliz. aqui me encon' Isa terra, pelo alevafttameft eoncedidOI1 recent";men

seus destinos dependiam tro, certo porem, de que, to de um novo Estado llO te á Polania pelos go
da vontade e do Civismo as falhas por ventura oe scenario mundial: o ·Bra. vernos da Inglaterra e

.a seus ffihos. correntes, serão !benevoJa, sil AutonoMo... da França, foi agora no

Para que Jaraguà pudes· mente perdoadas. ante a E nôs nlo· pOdêriamos Ministerio da8 Relações
.e manifestar a sua soli- pureza sincel"a �e meu pa deixar de ludar pela nos. Exteriores assigoado um

tlarie'dade foi, organisado. It iotico objectivo: .

sa Independencill ... e esta novo 8ecordo financeiro

para fechar aqui a Semana O de exaltar perante a vamos dispostos a conquis. entre 08 governos polo·
do Brasil, um programma mocidade estudantina de lai s a qualquer preço. E ne&, francez t'I britanni
ein que mais se dest&ca- nossa terra. fados valuro a conquistamos, mas, nie eo, determinand'l a oan·

ram os alnmncs de nos sos de nossos antepassa' deixando de nos custar e- eessAo de um ôm�re8t1.
sas escolas A mocidadé dos. de nossa gente, e, normes sacrificios, o san' mo em dinheiro ao go- IUo 7 - O comunioa
este. anno chamada a in· cem alles. consequente- gue nobre e a vida pre- verno' pOlonez no valor do frances de guerra,
tegrar as kstas �m tbdo mente, a grandeza histori- eiosa de muitos de n08SOS de 8 milhões 'e 590 mil publioado hontem a tarde
tt paiz, o fez cheia de en- ca da epheméridê que hoje paes, de nOS80S veneran· libras esterlinal. tornou.se o objeeto prin-
thusiasmo, verdadeiramEnte transcorre! dos Avós... -X- cipa! dos comentarios
.onseia do papel _que re - E' Filippe. dos Santos, Mudança da capi.. dos jornaes da noite de
presenta na formação do o grande patriota, o ver· tal da Polonia de hontem e dos vesperti·
maior futuro da Patria. Meus jovens patdcios: dadeiro protomártyr de nos -

V. noe de h·oja.
A MISSA

Somos, como aliá, o &ão sa Independencia, c;ue pe"
. anoVla para o "Pdris Soir", declara:

todos os paizes da liberal los portuguezes preso e LubUn "Violentos combates de
A's 8 horas da m<1uhã America, filho,: do Seculo alremado tem morte [,bar' artilharia travam se ao·

teve Jogar na Igreja Ma - das Grandes Delilcobertas bara e cruel: é atado á VARSOVIA. 6 - O tualmente ao longo da ·Pariz. - As estsoões
triz a missa de acção de MarHimas. cauda de um cavallo bra INverno polones acaba impenetravel bareira do de radio aUemAs �uar·
graças, com que foi inicia- Descoberto e povoado. vio que o arrasta, em dis

'I
de transferir a BUß séde Rheno, desde Basilea damm absoluto sHencio

do o programma, sendo o nosso Brasi! graças ás parada, pelas ruas de Vil' para Lublin a 40 quilo. até Strssburgo. O objec. a fl?8J)fôito dßS operações
officiante o revmo. paJre suas riquezas naturaes, aos Ia Rica... e tem, dp.pois, I met!os do Emdeste desta tivo das tropas france. militares na frpnteira 00-

Alberto, vigario di) paro- seus c�-lUdalosos rios mares ainda, os membros dece-; c�pltal, que se 8rh:l par· SaIl, é seguir em direçä� eidental e limitRfsm se
chia. Compareceram a este - estiadas que correm ... pados de seu cadaver, des' í Clalm�nte dej;!trmda e. ao norte". O jornBl acre- a nnnunciar o movimen.
acto de religião grande -, e, sobretudo, ao braço respeitosamente, exhibidos

I
que alUda e.ontioua de, dita que os c0mbates to na Polonia. Não men.

nume! o de fieis t; autori forte, intclligeneia e cora !'la Pr�çà P!lblica ! E tu�à baixo ,�e ylOil"�!o ro,go mais violentos estão sen- cional'sm a Fran('a a

dades. gem do «homem ,ibrasilei Isto so e so por deseJar d3 artllharm pesada tue· tio travados entre Ha qualq er proposito, maB

CONCENTRAÇÃO ES ro», rste abençoado amai· e luctar .pela nossa Inde,' mão guenau e Grão Ducado atacaram repet1dam�nte
gama de tles raças, rapida- pendencla, u nOS80 bem --x- de Lllxemburgo. 08 britannicos, por teremCOLAR mente Sê desenvolveu, mui' estar, bem-estar este que 60 Aviles realiza.. Outros jornais france violado fi, neutralidade

Précisamente ás 9 horas, to progrediu a, de logo, hcje i1ÓS d�sfrutamos! . ram. a destruiÇão ses 8ßli�ntam que 8S a Hollands, quando 08
reuniram se na praça «7 dé formou'se em um todo E. J08:qUlm Jos� da Sal-

II de V·anOVI-a forç 8 alIadas obtiveram aviõeB inglezes voaram

Setembro., os alumnos do identificado, harmonico e va XaVier, o Tmldentés, . vantagem, que suaiS 110, sobre territorio hoHEm-
Grupo Escolar e Collegia organizado .socialmente, fa· ideálista ar!ebatado e ardo· val'! p08içõ�p foram re dez para atacarem 8S

S. Luiz, com seus corpos zenda. a".slm, se antever roso patnota, sonhando LUBLIN, 7 -- A des· forçadas e que a l?üsse baEIßs riavaes allemãs. Zurieh. - Observado-
docentes, autoridades t: uma Patrr8 Nova em pers .sempre com o BrasilInde· traição de Vafsovia foi dos postos a.vançados -x- res su1880s que se acham
.·ande massa popular. pectiva, uma notavel Na pendente, revolta·se contra feita por 60 grandes avi foi assegurada. Os in-Iaes bom.. em Berlim slo de opi-
foi feito o hasteamento cion.,lidade em formação... Portugal, e vê·se enforca ões de bombardeio ale, Quanto as fOl'088. po· b d· -da' niAo que o plano dOI

da Bandeira, ao som do Indicava o já o facto si· do, na manhã histori!:a de mães.' lonasas, os jornais pari ar earam Cl ..
allemies na Polonia COD.

Hymno Nacional, cantado gnificativo de, sosinhos e 21 de 1792, no Campo da eiens6s prestam homena- des aDemIes eiste em apoderar se o

por todos os alumnos. ainda Colonia, derrotarmos, Lampado�a, no Rio dê Ja- gem a magnifica resis- quanto antes de Va o�

:rinda esta cerimonia usou eBtrondosamente, os bravos m�iro, exactamente no si' tencia da Polonia, que Londres. - Forflm co- via e, uma vez occupada
da palavra o dr. Manoel. francezes e os cultos hol, tio onde hoje vamos o DR. 1. I. ROCHI LOURES transtornou por completo roados de iúleil'o exito a oapital) seria constitu-
Lobão de Queiroz, promo· landezes que se haviam ·Orapo Estolar» :que hoje MEDICO ESPECIALISTA o horarfo pre.eslabelaci os ataques aviões ingIe- ido um novo gO'ferno po.
tor publico da comarca, estabelecidos em terras tem o seu aureolado no Olhos, Ouvidos, do pelo estado meior zes aos navios da frota lonez. '

que pronunciou o �iscur' brasileiras, de,sosinhos os me: Subindo ao patibuJo, Nariz e Garganta. alemão- Os poldneses alle-mA em Wilhelmsha-
so que traRscrevemos: expulsarmos, de uma 'fez, olhando f>empre o :Santo setualmente, respondem feu e em Blunsbuttel, na
«Jovens escolares, meusl.

de not;sa casa...
�

Crucifixo que consigo tra-I
Rua Príncipe. Fone 334. com uma violenta contra. entra.da do canal de Kiel.

patricios :. Era .o embrião do actual Co,d na Ba a ina JÖINVíLLE ofensiva, que estt sendo foram rattingido8 uiver- Q anuncio i a ai.
Escolhido para falar.lhe.s Estado Brasileiro, poi.,1!m -

'. . p g eoro.da de inteiro. exito. SO& cruzadores allemAes. do negocio.

Director-proprielario: HOIORITO TOMEtI. Jornaljlndependenle e Noticioso �'!- t"nCaiX8 Postal,�12
-

Redactor: João Crespo
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Varsovia aia. aio cabia
em poder das forças doReich

•

rasleman'a o Telegrammas de ultima hora transmittidos ás
:;:3 horas de hontem, de Londres, dizem que des·
pachos de Varsovia desmentem que aqudla ca�

pital tivesse cahido em poder das forças germa.
,nicas, affirmando que cerca de 120 mil soldados

Consagrada anais uana vez a

grande' data

D_trai.... _ of;,
fldaa8 d.. , Zep- .

pellal .

Zurieh.. - A .8viação
auglo·tranceza bo�bßr·
deöu ii. cidade de fria
drieh6Jhafeo, sita ás mar
gens do lago Con.tança,
destruindo as graudes
oflietnas pr,oductor&s de
ZeppeUns

-x-

O objective dai
tr�.. fraaceeas

.
.

----
_ ..

Zurich. - A Agencia
Telegraphtoa 8uiss8 iR
�ormou que a8 autorida
des militàres francezás
ftocharam a fronteira de••
de Ba8iJéa a Genebra.

-z- -

Demolid.. aD
Roma ...b...._
contra ratd ae.....

-x

.oletiDs lobre
Allemanha

-z-

Londres. - Àviões in· OI submarin_
glezes reaHsàraID um aDemla
extenso vôo de reconhe. "

cimento sobre a parte Londres. - Os ataqueI
norte e oeste da Allema-

.
dOI!! 'submaJ;!nos anemAea

nha, sem serem Gnrren -

.

cootra li navegação eon
tados pela flviação inl- tinuam.
mlga. Deixaram eahtr 80- -z....,..

bre o terrHnrio 'aUemAo 'O.. desmentido
mail! de O milhões de .co·
pias de uma nobl <1irigi· Berlim. - A noticia
do ao povo 1:i;!lBmão. propalada no exterior,

- x- segundo a qual teria 8i.
Violaram a neu.. do posto a 'pique o en

tralidade daHo- eoraçado fjcGneiseDault,
landa em consequencia de um

bombardeio de aviõe.
tnglezes Da base :oaval
de WHhelmshalen é de.,
mentida oflicialmente.

Copenhague. -- O Mi·
nistro do Exterior da
Dinamarca communlea
que seu pB.·z formulars
um protesto junto ao go
verno inglez conti'a o
bomba.rdeio inglez da cl.
dade dinamarqueza de
Esbjerg.

-z-

oa plan.. aDe-
mies na Polonia

Approveitem a QRANDE LIQUIDACÃO DE SEDAS,
na Casa mOli cl r/scber. -.- Veriliquem a nossa vitrine.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(antigo Café Ideal)

excellentemente tratado e hygienicamente
servido - E' o chop da aCatharinense:t

A industria de
Brasil

. ..,

evtoes

Bar e Sor,_veteria

(jFIRSPIiíiWlI "CATHAR INENSE�
vti'ra a dor e reanliua

, • Essa canseira sem ter de que; elM falta
de apetite para Oll' acepiPel maia Babo
rosos; essa palidez doentia, aio sinaia
evidentes de sangue pobre. O TONICO
BAYER é o que se aconselha em tala
casos. San�e pobre, MUde Iraca. TONlCO
!MYBR alimenta, .,,.,.gue.

Novidade! CUNICA CIRUROICA
do'

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente li�re da Fac. de Medicin� do Paraná. - Longa pratiea na Umv. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE:SENHORAS,
�PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laberaterio de Analises.
Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consult�ri� á Av. Getulio Vargas, esqui
na Rua José Bonifäcio, quasi defronte a Prefeitura.

Fala alemão.

TONICO BAYER
10M PAltA TODOS

�

Sorvetes duplos gelados,
picolés e eskimáos e

sorvetes em taças

----�----=

CHOP

POl motivo de mudan
ça, €istá á venda, por
preço baratíssimo, minha
ha quatro unnos Instal.
lada cptímameate afre.
guezada e lucrativa Ca
S8 Commerctal, situada
na nuva via de automo.
�Jf'is JJinvi!l"-Curityba.
CiiSO lOb qu€:i!.'ö, Iícareí
com ums hypothecn.
Vende-se tambem uma

boa parelha ne �8v81108
tordííhos.

MaiE\ informações com
Ernesto SChlingmann.
Estrada Tres Barras

JOINVILLE
NB.· O loggT tem com
munteaçär- com Joínvll
le por meír- de líri H de
omníbus as 2., feiras 4 .•
feiras 6 eabbados.

de Angelo Benetta.

O mais pop u I a r Bar e Restauraute de Iaraguä.

Serviço completo de almoço e jantar.
SORVETES, PICOLÉS etc. - BEBIDAS FINAS

NACIONAES E EXTRANOEIRAS -.--,--------------

Serve-s;II::::�·c:: :::i:::.:::':S doces. GmáSIO P a r th e non Paranaense
DillXllXllAIlXllXlcramlXllXllXlnlAllXllAIlX.lXlDii:I&li:ilAllXI1 .

(sob inspeção federal �ermanente)
IZIlXIlZliXllXIlXIlXIlXlct::llXIlXI\.!1XI1XI1XI1Xl1XI1X.I1XI1XI1XI DIretor: Dr. Luiz Ambal Calderari

RUA COM. ARAUJO N. 176. - FONE 1-1-9-2

Dr. Alcebiades Martias Fontes Estão t;.m pleno funcionamento 2S aulas de
admlssao á ts. série do curso Fundamenta/.

ADVOGA.O(_). . _

"

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as
Encarrega-se de todo e qua.quer serviço relativo a sua profissão 1 d t

-

GR "TUITAS E,

I
au as es e CUí!"O sao . ." .

Atende ás pessoas do interior, que dese�arem natur�li.sar.se. re.ce- Faculdade de Comércio do Paraná
ber subvenções, compra e vendfl de títulos da dívida pública. ,

Registro de tit!llos:e diplomas, cobranças, �erviços geeaes, pera.nte (Escola Remington)
o Supremo Tribunal e a Camara de R,�alustamento Economico Fiscalizada pelo Governo Federal

CAIXA POSTAL, 3891 RIO DE JANEIRO CURSOS: Propedeutieo, Perito Contador e Auxi
tias: âe comércio. Internato e Externato.

CURITIBA Paraná

Grande variedade em opt imas
bebidas nacionaes e extrangeiras

WANDERER
A melhor
6icicleta

I Carlos Hoepcke S.A.
Filial: JoinvWe

j
I�������=������x
Q o Adão Maba
� 'Relojoaria Walter Hertel � �'�;:!!:���:d}i��:2����R Grande sortimento de relog.tos, i

Engenharia e Architectura - 8. Região . Porto Alegre) O commercio m.,..
O e artigos de ourivesaria, bellos Engenbari,a .. Arcbitectura I de!�o re,uer pu..
a presentes para senbores f?cecuta quaisquer construcções, de pre- I bbcldade ·

I

., e senbol'al
e Ü

dios, para ca�as cornrnerciaes, fabricas, I'I . " ii, I
" engenhos todas as espécies de casas de "Correio doPovo" ,

i cOlemos DE "ElOGlOS". ' Seni,o u�raDtid. J moradia, 'fossas sanitarias, pontes, boei-
I
faz a propaganda

JI � _�
.. .J<�'1i 4\b.don Baptista =: [araguá

.

, ros, canaes, etc. i tecbnica e v. S. a

11 -------------. Ao-: .:::�lIO"iO'!Q(cn::::::lC:IIt=�C1t� ::::aJC:XC:::O::::Z O b r a s de alvenaria. pedraria e concreto J veada certa.

PETROLINA MINANCORA
-�

�===r
-- --�. - -_ -�- -_ . .........__,_ - �-- - -��

·ANNUNCIAR
1:' VEMDER!

o Tonico capilar por excelencia l

Destina·se a manter uma higiene perfeita do

couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.

Evita a. QDE'DA DOS CABELOS e destruí a

CASPA, por mats rebelde; qUfl seja. E' um

remedio 6úbc'f'anü cf;ntr<, ted. !.; qualquer

AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Em todas as Farmacies, Drogarias e Perfumarias.

Produtu 'dos LABORATORlOS MINANCORA

Divulgue os se..

artigos nestafolba
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que
-

nao acredita no Brasil digno de
. "

viver

tá-se c?mo voluntario e' E a voceis, meus jo
é. accetta., e como sol- vens)� bons patrícios de

zie., Tiradentes, serena dado luta e por acto de Jaragua, pede a Patría,
mente, ao povo bmstleí. bravura, no campo de em, parti.ul4r, um outro
ro diz morrer feliz, por batalha, é promovtda a dever verdadeiramente
saber que seu sangue Alferes! Sua identidade sagrado: o dever de sem
iria dar maior expansão é descoberta por rim, prejuízo do estudo da
ao Ideal supremo e uni mas seu gesto grandioso Iíngua allemã, é elaro,
co de sua vida: a nossa é aplaudido e enthusías- taíar sempre e sempre,
Independencía l

"
ma a Patría Nascente e em publico e no lar �

;
E ahí não tlcaría 8. só após >1 n0888. Vitória de procurar aporender o

Iísts dos martyres em deixa o Exercito depois melhor possível, a nos-
holocausto á cause glo I de condecorada pelo Im. S8 bellíssíma liogua ver
ríosa da .luta pela nossa perador que, em pessoa naeula, a língua naeío- Foi publicado segunda' Costa, Gustavo Capanema, como favorecer, de modo
Autonomia . . . a beijai e enaltece OB nt.\l 'beasíletra l Pois, 8 feira o decreto abaixo: Valdemar Faleão.> direto Oll indireto. qualquerPois, �em seguida a seus nobres feitos guer- Patrla, meus filhos, ti eo- <Deereto n. 4.621, de, -I- A circular a que se re- remessa do referido rnate-
Historia oferecer a D. reiros... mo já dízta Ruy Barso- de setembro de 1939 - fere 8 decreto acima es rial.
Pedro!, a honra de, -x- sa : Manda observa.' completa tabeleee os seguintes pcn- Não é permitida a ex
preelsamente ha cento e E assim, nomes e maís «O-Céo, o Solo, f) Po, neutralidade durante a tos principaes : "ortaçáo de artigos bellicosdezesete ';lnnos atráz, no nomes notaveis Iremos VO, a Tradição, a Cons guerra entre a Allemanha

REGRAS GERAIS DE
dos pottos do Brasil para

dib de hole - 7 de Se- encontrando, á medida! cíeneís, o Lar. o Berço e a Polonia � O presi NENTR.i.LlOADf
os de qualquer das potentembro de 1822 ,-, P�04 que passemos outras pa-

r

dos Filhos foi O Tumulo da Republicá, no uso das das beligeraates.
elamar, ostensíva e SIm" gioas do livro aureo e dos Antepassados: a Co- 2tribuições que lhe confe- O governo do Brasil abs- E' interdito aos belige-bolícamente a nossa In. sem macula de Nossa munhão da Lei, da Li'll re a Constituíçäo : ter se á de qualquer ato rantes instlaa ou manter em
dependeneía Política'l Historia ... ! gU4, da Liberdade !n- Considerando . que o gê que direta ou indlretamen- territo�io brasileiro co�eom 0\ seu altivo e

ce., Por essa razão, meus I verno federal reeebeu 00. te facilite, auxilie ou hos .. preendidas "cc aguas tem
lebre brado, ás margens jovens e caros patrícícs A's ultimas palavras do muníesções ofieiais que tilize a ação dos beligeran tonais. estações radiotele
do Ypíranga, é que a temos todos nós, bra8i� orador fizeram· se ouvir confirmam a existencia de tes. Não permitirá tambem graficas, ou qualquer ap�luta roi tremenda, ho·lleiros um graúde e no. prolongada palmas. A se um estado de guerra entre que os nacionais ou eil' relho que venha a servir Continua normalmen
meríes. I bre p�trimonio a deren, guir as crianças dos nos-

a Alemaaha e a Poloaia ; tranieiros, residentes no de meio de comunicação te o serviço da Co.-
E nella surge Sóror der e a enríquecer cads 808 estabelecimentos de Decreta: país, pratiquem ato. algum com forças bt'_Ii.gerantes, dor naAmerica do

Joana Angelica, a vir. vez maís .. , Sejamos, en8i�(l recitaram púeslas Artigo uníco - Enquan- que possa ser considerado terrestres, m'�lhmas ou Sul
tuosa e brav� �rmã de pois, unídos.e tud» faça, alluslvas a data, fechan- to .durar o estado de guer- incompativel com os deve asreas. Outrossim, os na,
Caridade Brus.llelfa ,que, mos pala grandeza de do esta parte do pro. ra entre a Alemanha e:a res de neutralidade do vk� mercantes das nações Rio - O. Syndicato
em defeza dó Convento No'ssa TerraH Saibamos llramma .om o Hymno ·Polonia. ficam. em vigor, Brasil. belige.n.mles, desde que en· Condor informou due o
da Lapa, oa Ba.hia, sa- honrar os feitos e vene da Independencla, 'flva-

e devem ser ri(orosament.e Enl�e os �uxilios proi�i trarem c ('llquant� pe�l!Ia. servi�o aereo dessé em.crilegamente atacado rar a memorie de nOSS08 mente applaudido. O Sl. ob�ervad�s em todo tem do� .nao se. an�lue a 3SS18' ftecerem �m agu�'j, brs:-::llel· preza edntro do Brasil#telas tropas pol"tuguezas, dign08 ancestraes, de Arthur Mueller levantou torlo naelonal, as regras tenela santtana, dada a ras, estarao prOIbidos, de' .

procura com o seu cor· nossos nobres antepss· viV8.9 ao Brasil, ao Pre- gerais de neutralidade cons, qualquer dos beligerantes, f�zer uso �e seus �parel.1 e. para. as �epubhca� l.a
po delende.lo, pondo.se, 8ados! sidente Vargas e ao In·

tante,s da circular do Mi e 8';Jnl5tante do concurso hos ,d� .radwtelegrafla para

\
bna�, IDcluslVe a 'B?hVI8,resoluta, á porta do Con- E como naquelles tem· tervantot Nereu Ramos, nisterio das Relações Ex· efetl�o de pesi;oal, ou de se d!rlglrem ás estações do contmua a funcclOnar

vento e pl'ucurando im- pos hero!cos da lucta no que foi t\compaDhado teriores, aprovada pelo De' pessoal ematerial, das for· litoral, s alvo em caso
_

de co toda a normalidade'pedir que as mesm!ls pela nOSSR Independen- pela Ilssisten\Jia. ereto lei n. 1.561, de 2 de mações sanit�rias br�silei peri�o.�u qU8nd� houvef!
não havendo nenhum�tropas luzas o InvadiS cia, em que brasileiros setembro de 1939. ras. Mas, sela a 8sslsten' neCeSSIdade de pdto.. .

sem e massacra,ssem os eram nl10 só 08 que nas- CORRIDA DE BICY. ,. Rio de Janeiro, 4 de se· cia prestada, ou simples Todo :>.to dIZ hostilidade, mterrupção do trafego re-
patriotas seus é nossos ciem neste torrIo da ClErAS tembro de 1939; 118. da mente àutcrizada pele go- inclusive a caplma e Cl... guIar nem alteração dos
patricios, que, naqu?lla Píndorama, mas todo'§ os

. !t--'8 10,30 boras deu·s� Independencia e iI da Re- verno brasileit'O, este num e�ercieio. do dirtÍtu de �i- transportes de passagei.Casa de Deus, haViam que aoui vinham com' IDlclo .a corrida. de lu- publiea. - OetuUo Vargas, e noutro ca'!lÖ, dela datá SIta, praticado P?r navf� ros correio e clrga.sa refugiado ... nofitco trabalhar, anrique, cycletas, patfocmad� pe' Osvaldo Aranha, "rancisco sempre conhecimtlnto a to- ou aeronave �ell.g�rante, .

O Convento é inva- 'cer, viver. amar. sonha!' la PrefeUufa MuniCipal, Campos, A, de Souza Cos dos- os beligerantes. em aguas tefrltO!l81S bra
dido, mas, só após a ru- e luctllr, unamos·nos, to pelO Commercio e Club ta, Eurico O. Dutra, Hen No territorio do Brasil, silei'as ou ro espaço aereo Bapardad.. ..
(8 e salvaçäo dos nos· dos os que têm os inter Aymoré, que �fferece rique A. Ouilhem. João de compreendendo as. ag.uas e�mespondeBf",. Bims.tetur. iateresses dolOS, 8Ó depois de 3o.da esses e bem·�8t81' seus e fam lindos, premws aos Mendonça Lima, Fernando intrriores e PS te,rntorlaes vlOl�çã,o da, neutral!dade

B iiver a h?roina, martyr e de suas familias Uga�o8 vencedore!tõ. Inscreve com seus respectivos fun brasIleH'" c oren,'!' ::l sobe· ...
santa Sóror Joaona An 1868 interessft' e bem es. farn se para esta prova dós fluviais,laeu,stre e ma

'j ra�ia dá, m.ç�o O governo
geUes, barbaramente 6S tar de nosso Brasil. pe!8 13 concurrente.. O per· Concresso Eucha.. rinho, e G espaço aereo fer!eral pedlra i!{) governo Rio. - Ministro Fer
s8ssinada e tendo o

seuldefeza de" nossa kP!it,l'l& durso, previamente es· ri.Ueo Nacional correspondente, não s(uá belige"antt', a qUi: 0dten nando Cosb declarou
corpo purissimo defür Commum, Una, Indiv'sl c?lhido, f(li �eito lJe� in tolerado ato algum dos be cer o n:!vio ou � �H?rOßl'�Ve, que se �mg!U a todos
mado pelas botss brutaes v&l e Eterna! cideetes. FOl a segulDte Rio - O presidente ligerantes que possa �er alem d,: ,; r.físfação pela os interventcresj pedin�do Invasor .. .!! I Saibamos comprehan a olasslflcaçl.ú alcança da Republica recebeu tido eomo ofensivo da ofem;a recebida as ptOvi d Ih

.

Nos, apareee Maria d9l que a nossa. PB.tria da pelos conc(..rrentes: neutralidade brasileira. o' es que, por mter-
Quiteria de Jesus Medei- Verdadeira é aquela on· 1. Max Mueller, 2. Ale do cardeal d, Sebastião t1iSo constitue infração medio das respectiv.�s
ros mulher creança de de vivemos, onde cons· x8Ddre Enke, 3 Walter Leme o seguinte telegra- da neutr�llidade

.

a simples DESPERTE A BILIS Secretarias d<) agncultu-aD�na8 dezeseis anos, tituimos família, aquela Horst, 4. Ouilherme E:n ma: pit.s-ualem 'por aguas terri- liDO SEU FIGADO ra, fosse p!'\)cedido em
que, desejando ingressar que nos dá meios d� mendoerfer, 6. lngo B u "R..:-dfe. 4: - Gratis- toriais brasileiras denavios. todo o pais Cl um re�
Das fileiras do Exereilo subsisteneia, aquella sob' nk, 6. Lucindo �8!ricio, simo pela honrosa re. de guerra e presas dos

.............-1........... t d t dLibertador (do Brasil) e cuja Bandeira e Leis 7, Paschoal PatrlclO, 8. beligerantes. cenc('amen o e o os os

te'ldo, todavia, seus ser- perma.necemos, aqueUa Romano Hise, 9. Vtctül' pres.entac;ão na peSS?ll E' vedada a formaQão,
... Dispeate Para TIH10

generos para o consu-

viços recusados em vir 8Gb cujos Céus uaseeram Emmendoerfer 10. logo do Illustre general PIr em territorio brasileiro, de ..!"�, ::a!':o!:;. =='d:�':': mo interno e para a ex
tude de Iseu sexo não ou irão nas.Jel' Od nO@8(,8 Mueller, 11. Antonio Man· mo Freire, que é certa- corpos de combatentes pa" �i"':R�:!isD.:i'd:".ti:.J�v::�:=.: portação existentes emesmorece nos 8e1.;8 ar- filhos, em cujo 8e�o ami- sur" mente mais uma expres· ra �êrvirem a qualquer d_?s �.veC: :-=�"�:u'...e�tr�lDv::e cada Estado, de manei.rôbos de exaltada pa· I go dormiremos todo�, pa· OUTRAS PROVAS _. siva manifestal'ão de a- be�lgerant�s, e bem. aS�lm ••at...... abatido e IIOIIlO que ....veD •

FI d d m dIs Y
a IDsta11arlilo de es"rltorlO"'-, .....a'rtyrT,.uod.o' ......... e a vida' ra que o govêrno fedetrinta. oge e casa e ra sempre, u ... ENCONTRO DE FOOT d h \ "... '- �

S8U8 paes, veste·se dei' Eis o exemplo de alta BALL
-

Pf redço NO �,�premo c�' ager:eias qu oficios de a
• �:R�"Wada"h:CI:�� :'Iof,,::: rd, em face das respos-

h('IHem. corta os ce.belos, c'lll1Preheusão s0elal hu A' t"'rde, no' campo 'do e a aça!;) aos senti· listamento, quer cos pro pm.l.. CARTERS para o Fi.ado; t11S, possa agir de COn-
I 1,

....

t
.

I'
.

d .,

d b ]
- para tlma acçio nerta. F8.IIem correr

muda de nome e a,9sim .
mana de que nos so lei

Aymoré, seguindo o pro
men os re IgtOSOS e prios naclopals . os e I· IIvr....ente eoee litro de bilia, e voct formidadê C0m OS in-

t � d aI f"'s"'n
.

tG � B"D�l'l I
nossa gente. gerantes, 4'luer de brasilei· ....""..e dispoato p....a tudo. Nilo eil....

t d'l"8nSlOrma 6,. '" J '" ,,- '" v • ""<,, •

gramma, realizaram se 't oam damno; 0110 auav,," e eontudo Ib erfSSeS O pfilS procu-
varins provas esportivas Bispos, cléro e povo ros. QU, de na�utai8 de ou', ii:.::�!::.a. � f::rWI!i� CÁ: rando ras2:'uardar as m>

1 d G 'd
I tros palses, E vedado tam I TERS para o FilIAdo. Nlio lUlIlIJiI;e .�entre os a umnos o lU, ora reu!lE1 0hs.etm. cNon. bpm a- arrecadação de do. II _*,,�, Preço: 3$000, cfssidades mcionaesI DO EBcolar e do Colle·. -

I

gin S. Luiz: gresso ue ans ICO a. nativos ou remessa de flm- I

1. prova _ "Bole. Mili. danai, ao mesnlO rem dos para as nações beli I
iar _:_ Vencedor Grupo P? que aferv?ram a sua g�rantes, exceto para o ser'lEtilcolar, fe querem amda asse. ViÇO da Cmz Vermelha.

2. nrova - Cabo de '" ..... V " h d, Aos age�tes dos

gover'l
Rua

t' gu:ar "" . -.Xa, 9ue � nos da União e dos Esta-Guerra - 8) Vencedor h
Collegia s. Luiz; b) ven- qUi .espeiem Sii lf malS dos, é proibido exportar I Eng�rrafador de ag u a rdeD te

Icedor Grupo Escolar. conflante�'l �m Deus.e para s�r ent;e�ue aos b�.· marca uTRAGO" e' vinhos na..

'A:. 3, prova -,' Corrida de mais brasl eIrOs. Kespel- ligeran e�, o 3 a especte �.ft... '"IlIDII:'! D pO· t
.

d:'f: d t I d ra bem ....1i'l&'&aß'Qoo..... es. a r I o oCentolJéia - Vencedor tOSas saudações.. - Cor. e ma 9na e guer

Aviamento de Receitas Medicas - Es· Grupo" Escolar. deal Leme" Vinagre Especial
Peci11id&des pharm3cmtic�s - P e r f u" 4, prova -- Corrida de

Prevendo a .es"�IIIi!.., f'· At' -. 't �. d

� I
Agulba - Vencedor CoI. --

mana5. .mas - f IgO!:) sam at lOS e
legi.) S. Luiz, sez de papel pa..

borracha, etc.
.

A's 4 horas, perante j I
PHARMACIA DE ABSOLUTA CON- 'A:. numerosa a!:Hjisten�i8, t� ra orna

FIANÇA - A MAIOR DP BANANAL
1.:1': va 10gar uma partIda de

"

�

fVtBbol, em dí'3pUt6 de Rio· ReuniHli'l�·se os
E UMA DAS MAIORES DO ESTADO. lindo tropheu, entre o directores da:; nossas

Pela probidade profissional de seu pro- Club Aymoré e o Selecto emprêsas
.

jornalisticas, a

'prietario a Pharmacia L y r a tem mere-
S, C., de Bananal, sahin -

, o fim d� estudarem a medo vencedor o primeiro M'aoPf
cido a preferencia de todos. pelo score de 3 ß 2. S Z'A '!rrt;' lhoi" maneira de u'a a·

l'.UJRJ.iIoI ção tendente a contra·
. Finalmente, ás 18 ho· PIIIIo DE VENTllI balançar a passivei falta
ras, com a presença das �.,�..� INDIGESTC!:S de papel para jornal, ABende an sf'fviço nocturnoautorldad�8, foj encerra I .........

MAO iM.rro
em face do conflito in- 1-liliiii--------- _do o «Dia da Patria,., I',:.
ternadonaJ.co.m o arreamento do pa- , � __ -

"'. ' . d
'"' � _

vllhão nacional, 'na pra·� ��:$i�."". ," �1 Sabe-se que to os os
..._--�.._- -!'!'l!!l!!! -���-"

ca .7 de Setembro', I ",." •••. 0 ,., "�,, •• , ����O::'is p��sa:en�: I� Casa E.BIosfeld 1-harmonico, sendo qua-; , .

si. c�rto. que �s nossos Calçados, Artigos de Couro.d!anos passarao a redu· Art....OS electricoszu grandemente o seu -a .'de Roberto Horst - Jaraguá - Rua D. Pedro II numero de paginas, pro- Motocycletas, Byadetas ...
I'oraue 08 melhores pia e docea videncia, aliás, que os

'II P
.

.

.a_, ._.a__ �. aua.lidad" J'ornais do São Paulo J'á j! ln
aças e �ccess'cFI'S par. altO.DvelS III

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

'rneu& cBra(·nlll e" ontinental· - Officina 1m
I!N'nIOA com��aram a adotar tal II Mechanica - toncertos de Blcycletaa, etc.

"-"":-=--��;;;;;;;;;;;;;;�����;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;õõi;iiiiiiiii��.medlda,�>"_ --

emana
(Cont. da Ia. pag)

Pharmacia Lyra
pharmaceutico J o ã o L y r a

BANANAL .. Joinville

Deposito de produdos pharmaceuticos
dos mais conceituados fabricantes nacio

nae'5 e extrangeiros.
Distribuidor dos afamados fabricaêos do
Laboratorio MEDEIRQS, de Billmenau.

Pilulas Medeiros, contra malaria e se

zões - Pilulas C a f e r a n fj- e Pilulas
, contra sezões, indicadas contra o impa-

ludismo agudo é chronico.

Verrr.ion, contra os vermes intestinaes.
Fermento Medeiros, para toda e qual,
quer pastelaria, bolos, doces, tortas etc,

... ,

nao e

•

rasl EDlçAO Df 101: aORREIO��:::" DO' POVO'
1
__6_:_:_:_I_N_r:_'I_':--!�..I:!l!n!!n!!ol!!';;=�aI!..I�...J..1__J_a_ra_g_u_á_',_g_�_�'_'�-_e=t_e-m==b=T_O-_-d=e==19=3=9=====1===N=_u-m==.=99==7

oi'

�ua neutraliàade ào Brasil
deneias tendentes á anula
cão dos efeitos do abuse
praticado ou á reparação
do dano causado.
O navio belilerante que

houver violado a neutrali
dadã brasilein ficará impe
dido, durante a guerra, de
penetrar em porto baia ou

ancoradouro brasileiros. A
aeronave beligerante nas

mesmas eondíeões não te.
rá autorização para voar

sobre territorio brasileíro.»

��·'I!�\�§i!1"----_.2li2_'__"1IiI.

Jf>'<�n O Mue'Iier;� �.A'.>;'J •

Dr'. ,t\bdon Baptista - Telephone 24

GASA DE SECCOS E MOLHADOS
Exportador de Cereaes

PharrT�acia Central
Proprietario' CARLOS HAFERlIfANN

Avenida Getulio Vargas
Drogas naeionaes e extrangeíras,

Perfumes dos mais afamados

PADARIA "COROA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia·
de Terras. Norte do Paraná
Oroesste Kolonistl.Uonsgesellschaft �ued·AmerikaR

mit Sitz in LONDRINA, Staat PRraná.

Kapital 18.500:000$000
Diese GeseUs0haft entdeckte in NoreI·Paraná.

ein wahras Paradirs fuer Ackerbauel' und Land
wirte. Sie verkauft ZIJ gueI!stigsteo Preisen, mit
grossen Zahlungserleiclíterungen, ihre beruehmtell
Laendereien, mit erstklassigem Terra Roxa·Boden,
wunderbare.rn Klima und vorzueglichem Wasser.

In diesen Laendereien gibt es keine Sauva
Ameisen.

Nicht nur in der Letterie kann man grosse
Gewinne machen. Wer Terra·Rüx8-Land in Nord
Paraná kauft, wird 8uch reich.

Verlange� Sie sofort Auskunft bei den Unter
sgenten in den Munizipien Rio do Sul, Joinville.
Bom Retiro und bei d�m bevollmaechtigten Gene
ral·Vertreter in Jaraguá: JOÃO FERRARI, Hotel
Central, Jaraguà.

Unteragenten : In Rio do Sul, Luiz Largura.
In Bom Retiro, Friedrich Kirschner (Sant'Anna do
Figueiredo). In Joinville. Ernst Hertmann.

In Jaraguá koennen Interessenten sich bei
Abwesenheit äes Generalvertreters, Herrn Joio
Ferrari, an seinen Bevollmaechtlgten, Herrn Dr.
Luiz de Souza, im Hotel Becker, wenden.

Die Gf'sellschaft bezã.hlt Landkaeufern die
Reise von Ourinhos bis Rolandia, und stellt fuer
Ihre Familien, sarut tdltill Gepa3ck, ruer die Rei
se zur ersten Niederlassung, Freipasssgen aus.

Freipa8s8 n von Marque.s dos Reis nach L-;;o.�-��.......,�
vat, ohne Verbindlicbkeit.

.

CORREIO DO .POVO . 9-9-1939

IMPORTANTE Um coatUcto G dE'
-

N
.

I d
.

Sabado, -16 de Sefembro
Occorreu, estes dias, ran B xpOSlçao aCIOna e No Salão da soe. DOS ATIRADORES

na rua Monte Alegre. no
Grande Concertoe Rio um conflicto entre Pernambuco u�Steían Bondariut, Lud-

wik Macal e Antonio Lo- I Sintonicosik, todos polonezes, e o i Em dezembro próximo I rando com grande enthu:
russo branco Effrem [itt- ! inaugurar. se-á em Recife siasmo e carinho. A mes

kow. A desavença se deu a Grande Exposição Na- ma serà um portentot o
em consequencia de dis- cional de Pernambuco reflexo de toda a activi
cussão sobre o conflieto

'

dade nacional, pois terá
entre a Allemanha e a que o governo e as elas- o concurso de todos os

Polonia, tendo sahido fe- ses productoras daquel- dernais Estados da Fe
ridos Effren Jitkow e le Estado estão prepa- deraçâo
Ludwik Macal.

aviso aos commerciantes
industriaes do Estado

O dr. DeoclecianoCoe- em hypcthese alguma,
lho de Souza, iIIustre ser inferior aos destes.
Inspector Regional do 6. Nenhuma firma ou

Ministerio do Trabalho, empresa poderá contrac
em nosso Estado, está tar qualquer serviço ou

chamando a attenção fornecimento com os Go-
dos cornmerciantes e verno da Uniãe, dos Es
industriaes para o se- tados e dos Municípios,
guinte, no sentido de ser com as corporações, Ins
dado fiel cumprimento á titutos e Empresas que
Lei de Naeionalisação do desses Governos recebam Acquisição de
Trabalho: subvenções ou garantias ..

1. - As relações no ue Juros. sem que prove
navIos para o

minaes de empregados ter cumprido as dispo- Lloyd Brasi...
devem ser apresentadas I sições da Lei de nacio- leiro
nesta Inspectoria e nos i nalisação do trabalho, De accordo com a au-
seus postos de fiscalisa- por meio de certidão, for- toriss ção do presidenteÇã0, em duas vias, obe necida por esta Inspecto- da República, o ministro
decendo aos modelos ap ria sujeita ao selo fixo da Viação mandou ela
provados e já impressos de cinco mil ! éis, e

borar as bases de um

pela� livrarias, até o dia mais o de ed�cação �aude. contracto com armadores31 ne outubro do cor- _7 - A� mfr�cç�es da
not te-americanos, a ser

�en�e. anno, por todos os lei de nacionalisação do
Ifirmado dentro de poumd�vI�uos, eml?resas, as- trabalho, regulamento ap cos dias, afim de serem

sociaçoes, syn�h c a t o S, provado pelo, decreto
adquiridos pelo Lloydcompanhias d�rmas c.om n. 2.0.291 de 12 de_agos- Brasileiro 14 navios de

rnerciaes e índustriaes, t� ce 1931 - serao pu- differentes tonelagens.
que explorem qualquer nidas com a multa de _

ramo do commercio ou um a dez contos de réis
indústria, inclusive con· (1 :00$000 a 10:000$000)
ceSSÕES dos Governos applicada por esta ins>
Federal, Estadual ou Mu- pectoria.
nicipal, do Districto Fe'
deral (> Territoi io do Acre. Pharmacía de Plantão

2. - Os estabeleci- Estará de plantão ama

mentos mencionados no nhã, domingo, a Pharrnacia

't 1
-

bri d Nova.
I em sao o nga os a

manter no quadro do seu --.-J--d---pessoal, quando cornpos- .,en e-se
to de rnais de cinco em
pregados uma proporção
de brrlsileiros natos nun·

ca inferior a 2/3, que
deverá ser conservada
durante o anno civil.

3. - Para os dfeitos
da lei de nacionalisação
do trabé'lho são cquip�.
rados a0;:: brasileiros na

tos, os f.strangeiros cu ..

jos conjuges forem bra
sileiros e que, tendo fi
lhos brasileiros, residam
no Blasil ha mais de
10 annos. ZU· Gelegen-

4. - Quando o qua- beifspreis
dro dos empregaáös for ist zu ver k li U f' e nein
constituido de mais uma

I Grundstueck im Munizip
cathegoria, deverá a pro· ßraguá, Hinterland der

porção dos dois terços Strasse Jaraguá-Alto,
(2/3) de brasileiros na- grenzend an Laende�ei�n

von Leandro Lenz], In
tos ser obse�vada em GroeS80 von 475.000 Qua
cada cathegona que con- dratmetel'D. Bestes Land,
tar treis ou mais eUlpre- Urwaldbestt.\lld, treUliche
gados. i Wasserfaelle zur Anlage

5. - Exercendo fune I vou Muehlwerken �tc.
- - -

b '1' 1 Naehere InformatIOnen
çoes Iden�lcas ras I el�os erteilt die Eigentuemerin
e estrangeiros, os salanos I Frau Thereza Dema.rchi,
daquelles não poderão Barra do Rio Serro.

executado pela orchestra da HARMONIA-LYRA
de JOINVILLE, composta de 48 figuras, em be

neficio do S. C. GERMANlA.

Após o Concerto: B 1\ I L E

C es e poupe o seu bom
ure seus ma dinheiro comprando na

Pharmacia NovaPomada Mi nanco ra
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimento na pra�a e offerece seas

artigos pGr p r e ç o s van t a J o sos.

E' a ramada ideal!

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

Pot. COJfofelNUNCA EXISTIU
IGUAL! !!

A Farmácia Cruz,
de Avaré,(S. Paulo),
curou com a cMl
NANCORA,. úlce Iras que nem o 914
conseguiu curar.

Da. Carolina Palhares, de joinville, curou com

UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes l l !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude
f; clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira éPOMA
DA MINANCORA� nunca existiu a não- ser em

suas launhas originais com Q emblema simbólico
acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original I

I
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA.·
de JOINVILLE.

âe MAR.TINS JAR,UOA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

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

Elevador,ff'igorifico - Casinha. de te. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

j Automóvel na Es!ação
CURITVBA - PARANA - BRASIL

Inappeten
cia rebelde Companhia

de Terras Norte do Paraná'
I A maior Empreza de Colonísação da America do Sul
com séde em LONDRINA, Esta do do Paraná e es

erlptorío de informações em São P fi u I 0, á rua
3 de Dezembro, n.48, 20, andar, Caixa postel n. 2.771

Capital 18.500:000$600
Possue no Norte do Paraná um verdadeiro

paraizo para Ia vradores e agrtcultores. Vende
seus terrenos, consututdos das afamadas terras
roxas, com excellente agua e maravilhoso climA.,
offArecendo a08 compradores M maiores vania
gells e fB.cilidades no pegRmento.

Nas terras roxas da Companhia Norte do Pa-
rRnll não eXÍstem 88 famigeraoas formigas saúva8

TEe I DOS Chitas, Algodões, Morins, e·nem outra praga qualquer da lavoura.
Algodão alvejado, Cretone, Quem adquirir essas terras fará fortuna cer-

Voil�, Brins,'Casemiras, Sedas,Chapéos,Sombrínhas ts. e fapidn.
Não é apena� na loteria que se tira grandes

Artigos de Cosinha, Louças pl'smios. Tambem em 8e sdquirlndo (s terrenos
em apreço, sem Nicclha, se habilitará o compra·
dor á um premio mutematic/1mente segure e pro
missor.

Peçam informações imedißt�s ao Agente Geral
Autorizado para os Municipios de Rio do Sul, Bom �

• Retiro, JOÍnville e Jar8guá, snr. JOÃO FERRARI,Sempre lotai... ou aos sub·agentes nesses municipio8 e que silo:

livel , Luiz Largura - em Rio do Sul; Frederico Kirscb·
II ner em Sant'Allna do Figueiedo, no municipio de

Bum Retirõ ; Ernesto Hertmann - em Joinville.
Em J!iraguá, não estando presente o Agente

Geral Autorizado· para os quatro municipios acima
enumerados, queiram 08 intereSS8dos dirigir-se ao
SI:'. dr. Luiz de Souza (Hotel Becker), seu procurador .

A Companhia Norte do Paraná custeis o trans
porte dbs que adquirirem suas terras, de Ourinhos
até Rollandia, e dá passagens gratuitas ás reape
ctivas familias, com 8U8.S bagagens, na viagem de
primeira installaçào.

Passes livres de Marquesdos Reis até Lovat,
sem compromisso.

O Agente Geral Autorisada, sr. Jollo Ferrarit
acompanhará, na primeira quinzena de todoS"' 08
mezes, em data 8. combinar, os interessados, para
Londrina e outras cidades situadas nas terras da
Compa!lhia Norte do Paraná.

O endereço dQ Agente Oeral Autorizado �a
ra os (fuatr� municípios é o seguinte: Joio Fer
fari, Hotel Ceútral, Jaraguá.

misera crganíca
A tnappetencta díttí

culta extrao -dtaarímente
os tratamentos díetetíoos
instituídos para reanimar
(} orgnlsmo . dos índíví
duos debilitados. Ella de.
corre, COID{) se sabe, de

CARLOSvarias causas, sendo {i'a·
ra desülCar a resultante
de deficiencia secretora
das glandulas digestivas.
Nestes casos, o US() de
medicações denominadas
eupeptlc8s dli optimo
resultado, sobretudo se
se conseguir que o pa·
ciente faça algum exer
cicio 80 ar livre e mude
de clima. Existem tonicos
reconstituintes, dotsdos
da faculdade eupepticti
de despertar o appetite,
entre eUes se destacando
o TonilJo Bayer, em cuja
composição entram ele SE GOSTA DE BOA LEITURt\
mentü€l excitantes ds.s
glandulas digestivas, a
!êm de vitaminas, extra·
cto de fígado e de sub· PAGINAS DE fINA LITERA-
3tancias remineralizado' TURA - GRt\NDES
ras. REPORTAGENS - CINEMA
N i d d HUMORISMO

. .

os casoa, po s, e e-
MODAS. OPTIMA SECÇÃObIlldade e de esgotamen I fEMENINA.

to, espficia_Imente nos 64 paginas de agradHvel lei-
que sobrevem em conse· I tura, por 1$,00
quencia de doenças in- O C

..

fecciosas, ha toda 1) con-« rUZelrO»
veniencia de. usar esta
medicação, que despf'rta
o appetite, ellriquece o

sangue, tonifica os ner

'Yos, vigorizando o orga
nismo.

MEY Rua Brustlein
. Telephone

GENEt<OS AUMENTICIOS DE Ia,QUALiDADE
FABRICA DE BANHA e SALCHICHARIA

um terreno, por preço
dl� OCCBSJão, situado nos

fundos da estrada Jara·
g1iá·AHo, neste munici
pin, extremado com as

terras de Leandro Lenzt
aom a are!! total de ..
47�.000 metros quadra
oos. Terra bOd, mata vir·
gern, excellentes Quedas
d'agua parI". construcçS'\Ú
de engenhos, e�e.
Pfll'tt mais informações

com 8. .proprietaria da.
Thereza Demarchi, Bar
ra do Rio Serro.

Ferragens,. Arame farpado para cerca
Cimento da afamada marca ,,Mauá"

Adquira semanHlmente

«O Cruzeiro])
o cPeitoral de Angi.
co Pelotense», como
attesta o cidadão A-

dOlpho Rez6"nde

Attesto que tenho em

pI'f.'g{!do com o melhor
resultado nllo f.Ó para
pessoas je minha fami
U&, o «Peitoral de An
gico Pelolense. Este me
dicamento tenho usado
contra bronchit;'!:I, tosses
e outras molesti88 das
vi!ls respiratorias. Satis
feito sempre com o re
sultado. te.ço de born
grado a presente decla·
ração, que por se� ver
dadeira assigno - Pe
lotas - Adolpho Rezen4e.

- Illustl'ado pharma.
cautico sr. dr. Domin·
gos da Silva Pinto - A
migo e Sr. Attesto que
soUrendo ha mais de
dois'mezes de uma cons

tipação chronica e l1ão I
ficando curade. com re·
medi(Js aconselhados por
medico, um amigo acon
selhou.me que �lize88e
uso do E'xcellentp. pre·
parado «PeÍwfal de An
gico Pelotense», o quaJ

- , curou-me rádicalmente.

O O Haem�'iolle�1 do Dr� Hommel (_. ABsim pois, acoselho [ás
��:;'�.!LF_ pessoas que tenham se·

AUGMEf\JTA AS FQ.RÇAS DEFENSIVAS DO melhante incommodo o

ORGANrSMO CONTRA' A.S DOENCAS DAS uso do bonissimo pre
l

- CRIANÇAS E DOS AOULTÓS- "', parado do Jintelligente
-' ' .. - . -= , .

,
.

. "--' ,- .- �
I pharmaceutico S�. dr.

1II_'''»)9»»>H_-'- DomiDg�s da Silva Pinto.

« MA H N·K E» ,:}j��t!:.�;E�!
, Confirmo [este attestado.

Dr. E. L. ferreira de Araujo
(fil ma reconhecida)
Licença N. 511 de 26 de

Café de insuperavel qualidade Miilço de 1906.

I I
Deposito: Laboratorie Pei-

Torrefação de Café 8runo MahRke. torai de Ingico Pelotense
Rua PresidentE.' Epitacio, Jara�uó ,Reiotas - Ri� �rande

lfJ»B»))l)J))��JBD(ft(�l2l i VENDE-SE/EM TODA PARTE.

t\ revista que acompanha o

rythmo da vida moderna.
Assignaturus

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

BancoAgrícola eColD'" tlllIIlIILlJlIIlIIliJlfJlIlrtllllOllllllllltiJlBIJlIIlil1ll

mer���=..:enau I Farmacia Estrola i
FiUaes em JOINVILLE, JABAGUA' 1111 lIJ

e HAMONIA lf.I KARAM (;( SOUZA Lt1
Capital autorisado 2.000:000$000 I MANIPULAQÃO CUIDADOSA fiCapital realisado e rese!vas 1.870:392$020!ÃI PREÇOS REDUZIDOS lÃ]
Tütlil dos depositos ca. 18000:000$000 I:!!.I !XI

I§) PLANTÃO NOTURNO [§J

I AVENIDA GETULIO VARGAS I
iii Jaraguá - Fone 43 - S. Catarina iii
�����������O����lII����

Faz todas ae operações bancaria
no Paiz

I como descontos e caução do::, titulos de expor

I tação o outras operações de credito, passes
pafa as principaes praç!lE llu paiz, mediante

taxas modicas.

Abona em contas corr�nles os seguintes juros:
A dispssJçllo, sem aviso, com retiradas li-

vres para qUtiesquer imporiancias 2 %

Com CtViE':' prévio (retiradas com aViEOt8
conforme 8. importancifl fi retirar) 4 %

Dep')sit08 Populares Limita:!'l[:l (até 10 con

tos) depo8ÍtoH iniciaes a partir de 20,
subsequente fi- partir de 5$000 4 112 %

Prazo fixo de 3 mfzes e depuis 2 mezes
de aviso para retiradsA 5 % IPrazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de

Iaviso para retiradas 6 %

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

dtl� 13 1/'2 ás i41/2 horas.
Sabbados: dl'lR 91/2 ás 11 1/2 horas.

p ai 5 End. telegr. cCaixa�
. J

,J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Municipal de JaroQu6
Requerime!"tos despachados I BDITlt.L
,

Mês de Agosto - Dia 31 -x-

t i
Hemz Marquardt - Requer licença para cone- De ordem do sr. Pre- Rio. - A expectativa riam o'> dos snrs. José

ru r um muro de alvenarta em frente ao seu ter-
'

zeno, _ Como requer.
feito Municipal torno do preenchimento das Carlos de Macedo Soa- Está em íóco, e nun, seria nada, se não cur-

- Mes de Setembro _ Dia 1. publico que durante o Embaixadas que i4 se res para a Embaix:ada ca foi tão impressionan dassemos do essencial:
W, Weage & Cia, Ltda, _ Requer licença corrente mez de Setern- acham vagas ou que va- de Londres; João Neves te a sua evidencia, o o umbigo.

para construir um muro de alvenaria em frente bro, arrecada-se na Con- garão ainda este anno para a de Paris; João problema da nacionali- Os materialistas que
80 seu terreno. - Cemo requer. tado-ía da Prefeitura Mu- continua agitar os meios Alberto para a de Wa· zaçãc. se deixam empolgar pe-

José Albus _ Re��:r2baixa dos impostos so
nicipal de Jaraguá e na da do Itamaraty. shington ; 'Edmundo da Da naturalisação dos Ia supremacia dos phe-

ore uma mesa de snocker e um carro para venda Intendencla distrital de Segundo os rumores Luz Pinto para a do estrangeiros á naciona nomenos economicos so

de Di�olé. - Como requer, Iaçase as baixRs re- Hansa - o Imposto de que circulam no palacio Mexico. lização das suas aetivi- bre os espiritua , cos-

fluerió&s. Indus\(ias e Profissões da rua Marechal Floria- Quanto ao sr. Muniz dades, originam-se pro- tumam, julgando e rne-

Dia 5 (inclusive Patente por no, os nomes mais co- de Aragão consta que blernas verdadeiramente dindo tudo por seus pa-

ra o:n���ulal'ro uBm'afrceaisberdger - Rdequer_licença pa venda de bebidas e fumo) tados para os postos de será convidado para se- vítaes para uma nação. drões, affirmar: «Qual I
• a e mora 8 em seu teree 2 t T d

no. _ Como reouer. .

. sernes re. maior destaque no mo- cretario geral do Itama- e o Brasil já está com u o é estomago.>
Maria Baggio _ Requer transferencia para Não satisfazendo o pa- vimento diplomatico se- I raty ,

o seu apparelhamento E para elles tudo no

seu nome d08 impostos sobre o sstabelecímento gamento no referido mez, legal defensivo installa- Mundo é inspirado por
eomeretet de Fernando Dietrich. - Como requer, ficará o contribuinte su- do, com prescripções de- appetites subordina d o s

fS(ls.se a tran8terencjaD.so��itada. jeitoämulta de20.j' sobre Contra os especuladores cretadas, e em caminho á matéria.
ia v It'

, . A" h I h
Publicidade eRodoter» _ Requer licença pa

o mposdo no tpnmfel.rtO Rio. _ Em virtude sidade, diante da situa. de execução, capazes pa
.

compan ema -os, o·

la colocaçã� de painéis. _ Como requer, paga a mez, sen ° ,en ,a? er a de denuncias levadas ao
- .

t
'

I f ra attingirem os fins na- je, no seu materialismo,
licença devída, a cobrança judicialmen- ,. ,Çdaod 10 ernacltona, oram cionalizadores colti m 3' para propugnarmos por

Demíngos Sansou _ Requer transtereneta pe- te'.'
ministro da !usbça, so-

.

a as u_:gen es e s;veras do .
um elemento material

ra ��u nome do imposto de carregador do Hotel Secretaria da preíeitu
bre �speculaçoes que se dlnstruScçoes ao NTil�unall �udo isto, porém, que que esse sim é vital pa�

BrasIl. - faça.se � trausíerencía solicitada. ra M icí I d J r
estariam fazendo nos ge- e egurança acronan . 't

-' t d f-
Arthur Caetano Carríoso _ Requer Iíeenea '6undlc paS t eb ada- neros de primeira necés- p ra brir' 't.

e mUI o, 'nao e u o, e ra a orrnaçao e conso-

d b �
Y gua e e em ro e

a
. a, mquen o e lidação de uma nação":

e a er.ura para uma pe-quena casa de negocío. ,- t
Como requer, paga � devida licença de abertura..

1939 A palavra sagrada
pumr ngorosamen e os

- o umbigo.
Jaraguä, 6 de setembro de 1938. Renato Sans Secreta- de um sacerdote!

especuladores do povo. CALCEBINA. 'Precisamos da natali-
RenalO Saus, Secretarío, rio Municipal. Exmo. Snr, Dr. _ Sin

Especifico d� de,ntiçã? dade brasileira maior ain-

S to
melhor tODICO Infantil i dä d

'
.

tceramente convencido do BillOD es loque regrs ram as

I
Vossa cara é vossa sorte, di-

t Iquanto serei util á humani- zem os americanos, tal a impor- nossos a entadoras esta-
dade, escrevo lhe estas li .

II d ti ti d h'
nhas, expressão synthetica d fu

�����o�do: i�sdivf3uo�� aspecto ISVI�S emograp IcaS.

da admiração que. me vae O mo . A CALCEHINAresolve OpiO' ( eJa-se como vae en-

Cimçio de rã na alma, elogiando sem D blema da boa apparencia, pois, I' fraquecendo
a força das

ausent
'

as creanças que tomam CaIeehina '-

Ie tdeas reservadas, o seu
, ". .

têm optimos dentes, são fortes, prescnpçoes egaes, por
O Doutor Arno Pedro poderoso especifico deno A AludanCla Agrlcola alegres e resist�ntes. demais convencionaes e

Hosschl, Juiz de Direito minado CONTRATOSSE. federal) sediada nesta Os seus intestinos fünccinam 'd d B "I"
da Comarca de Jaraguà, Vi em pessoas áe minhas cidade á rua Preso Epi co�o um� mac_hina de prec!são CUI em,?s O raSI, pe-

Estad& de �Santa Catari- relações o surprehendente t!lcio Pessoa, recebeu da
e n�o�ÂL�ÉÄ�Nre ��íer�l:�� tia nl�tah�ad,eJt parla na"

na, Brasil, na forma da effeito de tão magnifico Sub Inspectoria Agrleola. peso em ouro.
.

ura Izaçao ln egra e na-

lei, etc. preparado. Federal em Florianopo· Em todas as boas pharmacias. tural dos nossos territo'"
Faz sslter ac.s que o Não vacillo, em recom- liSt 8e�enle8 de fumo pa rios, e pela escola para

presente edit.:ll virem ou I mendar o CONTRATOSSE fa, 8 dIstribuição 'lOS S- a nacionalizaça-o cons-
dele conhecimento 'tive- como especifico utilíssimo, grlcultore. reglstrsd08 no '

rem, com o prazo Ide sempre qUE' alguem se sen Mjnisterio da Agricultu ENFRAQUECEU-SE? • Ciente, humana, fraterna,

quinze dias, que haven tir com tosse de qualquer ra,
Ainda to.... d6r na. a que não exclue nin-

do (lido desÍJuado o dia natureza e �ffecções de gar Os ioteressados que
• no peito? guem da nossa commu-

é • • cl
u .,... tonla.

16 de setembro cürrente, gantet. pOlS ;,os resultados ain a não sAo reglstra- 'lIDO CBBOQD,IDO nhão, mas a todos im-
às 10 ho�aB da manhA, são certos, excellente e � dos, deverAo apre8sentaf I) U põe o mesmo rt$peito á
plifa se proceder iao in plendidos, '. o talão do imposto terri S
terrogatGrio do réo Leo.! Padre fco.Ozames,CM,O, toria1 afim de serem ins,

nossa oberania .

pol.do Klotz, denuncfado1r (firma reconhecida). ctiptos gratuitamente. .
Cuidemos do Brasil

oomo incurso no artigo
. 1IIfr.- .. -- dando-lhe brasil e i r o s,

303 da CODsolidaçAo das Marcatto Irana"'*'os
- - ..... · brasileiros, brasileiros.

Li P 1 I<t di .

_I_�.
e seDa B, e noo en o ltllICG SilBE·· ...

sillo () mesmo inUmado lOS "ÜI.ÖÜ lo (Da �Gazeta de Notid

por não ser encontrado FabricadeCha�s dePalha cias.»)
ne.te municipio e se en· Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Munic;pRI de
contranlio em .lugar in"

"
Joinville 2m 1926 e farroupilha de j935

certo enio iabido, man· ------- Dr W Id 1Mb
dei p_as8ar fi prelente Endereço telegraphicú: c M A R C A T TO» • a em ro azurec e.

edital com o prazo de Rua Dr. AIJdon Baptista • J� I
M E D I C o .

!�ac:!�8'a�e��toq�:�:!�a� lClinica Geral - Molest�e Senhoras - Partos.

do Leopoldo Klotz, pafa
comparecer na sala das

I Consultoria e Residencia:

audiencias, Ediliclo do A Casa Commerclal ,. «Hotel WenserskYll - Rua Abdon Baptista
Forum no dia e hora a- (ENTRADA iNDEPENDENTE)
ci!I!� referidos, afim de BERNARDOGRUBBA �: -

.

se � mterrogado fit' pro- A h' '.

cesso crime (jue respon. i tende e amados a qU<11quer hora do dia ou oa node.

de neste Juizo. E para JARAOUA'

IIque chegue ao conheci-
mento dI) réu S8 passou receöeu e offerece a p r e ç o s de i
o presente edital que se- 1rà afixedo 808 portes do
Forum e publicado pela L I· qUI"d a'ça- i

imprensa local. Dado e " O
passado nesta cidade d�
Jaraguã, ao primeiro dia.
do mez de setembro do
&tl.O de mil novecentos
e trinta e nove. Eu, Ney
Franco, escrivão, o subs·
crevi. (Assinado). Arno
Pedro HneBchl, Juiz de
Direito, Está cotltorme o i
original do que. dou ré."
JafBguà, 1. de setem

bro de 1939,
O escrivão

NEY fRANCO,

ALISTAMENTO MILITAR

ditai
.

o Tte Leonidas Cabral Herbster, presidente
. da lunte do alistamento militar do municipio de
Jaraguá. Faz saber aos que o present� edital Ie·

relD: ou dele tiverem conhecimento, que no mês
de Julho do corrente ano foram alistados por esta
junta os seguintes cidadãos, digo no mês de agos·
to e nAo juJh'J,
Augusto Bachmann Classe de 1899
Guilherme Beseke - 1903
Ernesto Rodo1!o Fritz Sohq 1900 .

Oswaldo Gumz . 1898
Ervino BeBt'ke • 1898
•Tosé ji} Medeiros - 1896
Brunc; B6seke - 1896
Artur Reif, expüntan60 . 1907
Emilio Silva, expontsneo 1900
Silvio Bortolißi, expontaneo . 1911
plaudio Cuah'! 1907
Alvlo Flsch6:r .

.
- 1898

Clli!'>se de 1921: Jorge Eduardo Rabllcb, Ru
dolfo Rech, VergUio Borba, Alb>5rto Rilltow, Ardui·
no Sbardellattl. José Fernandes de Oliveirö, Ores·
tes Bortolini, Fidelis Stinghen, Daniel Guilherme
Germano Hsmann, GlUo Clarin Lenzi, Alfredo
Lemke, Jacob Jorge Paulo Winter, Oscar Henrique

'po
Geilherme BSJ:waldt, Erich Friedel, Paulo Cogros
si, Herberto Ohf, Max fiedler, Carlos José Bauer.
"Miguel Schwantz, Paulo Horangozo, Gabriel Scheu·
er, Alfredo Guilherme Larsen, José Freiberger,
Ernesto Germano Cu.tz, Angelo Lafsen, Geraldo
Dobfawa, Alvino Frederico Guilherme Stejnke,
Ferdlnaudo Schmidt, Helmuth Larsen, J.Jão Stei·
lein, Edmundo Fiedler, Felix Wolf, Germano Bol·
duan, João Borges, Walther KoneU, Jorge KuroU,
Herbarto Engelmann, Huberto Engelmann, Emilio
Pavanello, Arcilío Britto, AnhJ1liv Fernandes, Otto
Ernesto Sehr, Herberto RR.rtu.eoz, pfmlo BrRsil Rpu,
Alberto Krdmko, O&c.;o. Eggert. Geraldo Klitzke,
Roberto Seidem;mn, Art1ll" Roberto Bosshammer,
PauJino Ba,&sani, Urbano Correia, Antonio Darem
Alvluo VoltoHoi. Jorge Berta, André Przysiezny'
WiHy Gueuther, Arnoldo Tbrun, Leopoldo Stahl:
Affonso Klein, Do que eu, Arthur MUbller secre

tario (�subscrevi.
'

Jaraguá, 31 de Agosto de 1939.
LeonidB8 C. H€rbster, Presidente da. JAM.

- - __ �_ --- - ----- -""""-

--·--1
BICYCLETAS I

nürkopp
NSU-Wehrsport
NSU-Opel

MachiDas de Escrever
Machinas de costura

Arados 180$000
Material electrico em geral

Para r á io. platinados, prateados
e nickelados

othar Sonnenhohl.
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As providencies
nacionalizadoras

lOS Domes mals cotados pa
ra o preeD�blmeDto da.

Embaixadas

Edital

HIEMATOGEI é DDfD!� HOMME�
".:...... ,_,.. . n_'i.·"'".. \... �"

Dr. Godofcedo Guilherme Lutz Luce
MEDICO

Consultas de.s 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas
. Cllnica ge ral, cirurgia e partos.
Tratamento antirabico pela vßccina e o 801'0"

8utirabico do Inslitutü r-lnheiros de São Paulo que
, pe:mi:té. aOh fel'.idoE po� animl18S atacados d� bJ
drQphobl2. - raIva - fwarem no município.

Attende c,hi'!.mados a qualquer hüra.
Telephone N· 44

Rua Presidente Epitacio Pessoa s/no
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I It BITTER STOMA(AlE HhHl!O
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RevistadoBraSill�:i'.w;;;tiiiiiiõiii;------_
.........=

UDlaRevistaasllrviçodaCuliura II Photo-Atelier" H L
. III·----------_..:,---

SCIENCIA II ,ans oss
III

ARTE II Rua Dr. Ibdoß Bapllsta --- Jaraguá do Sill II

LITERATURA II III
no mundo lntelectual do Paiz e serviços phofographi.

;E�;;��ro��ab;r���i� ::I.P:Od�:����o�r:� I, Otficinalde Çobreiro
.

PrefO R&. 3$000
balhos artisticos 11

AS.lgnaturSe:e��:�1 :::= I Revelação de fUms para amadores I: .JARAGUA' DO SUL
R•• �ou.;'j.:.:o,.· '9'

PREÇOS MODICOS '--II Santa Catharine

� �'

DR.LUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia - HOTEL aECKER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o problema dos transportes ·

·Iedlqíl e ,mei••, :

IlEllUGOIUD _IRIIS aORR510JDO, PO O
Santa Catharina

Aymort

BAR-RESTAURANTE
e Penão fcirmlkar]
Proprletario : ANGE.LO BfNETTA.

Pensão contortevelmente installada - Para cava

lheiros e tamillas de trato - Ootímo serviço de
refeições - Quartos mobiliados a contente, chies
e arejados - Preços modicos .- Quer um bom
Hotel ou Pensão Mensal. procure esta Pensão á

al.B Pres. Bplfa�lo Pessoa
JARAGUA'

Matinée as 3,30 e a Noite ás 8 horas:

1. Film nacional e diversos supplementos.
2. A genial �intel'prete da Canção Materna,

Maria Cebotari, em

LAVANDO,SE COM O SABÃO

Virgem Especial idade
de WETZEL & elA - JOINVILLt:: (Marca registrada)

ECO"lOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


