
ta, afim de bUlDaaísarem '.

uma paz honrosa para todos.-Roma. 14 - Rece- tuno de uma paz honro
bendo o novo ernbai- sa para todos. Dando
xador da Belgica junto a entender que consi
í Santa Sé. para a en- dera o momento inop-
trega de credencias, o portuno para novos es

Papa declarou que de- forços em favor da
, paz o Santo Padre de-

senvolvera todos es es- clarou que continua :at,-
forços possiveis para tento para aproveitar
induzir os beligerantes qualquer occasião pro
a uma guerra humana picia para intervir nes

até o momento oppor- se sentido.

Dia �a Improus8
Passou o Dia da Im- proclamando o merito. Ta

prensa. Fellta de approxi- refa anonyma e opportuna,
mação e de sottdaríedade humana e por isto mesmo

des que trabalham no [or- justa de apontar
-

o erro e

nal. Honra :aos que assim sublimar o direito. - que
gastam a vida, sacrlfiean- é um reflexo da dívlna
do a saude, o socego, eon- vontade.
veniencias pessoas até, e Gloria a tua luz! Olaria
passam pelo mundo incom- a tua missão! Sonho rea

,rehendidos pelos íncapa- lizado de Gutenberg, vae

zes de espirito, :i1hados, como até agora e para
quasi sempre. pela indiffe- sempre, fazendo esse mi
rença calculada dos pro· lagre explendido de soll
fissionaes da inveja é do dariedade e de belleza -

despeito. Assim, bem ha- graça dos que vivem de
jam os que dentro dos ti I." por ti -, no espiríto
.estinos da classe, olhando e no coração dos povos
alto os destinos da pátria, civilisados. I
se solidarizam num granda I'

- !abraço irmão. Grandes têm Pela passagem do «Dia

Isido os beneficias para o da Imprensa" endereçamos
.paiz derivados dessa labu- ao snr. dr. Herbert Moses,
ta de titans, amarga e a' illustre presidente da Asso- i
nonyma que ennobrece pe- ciação Brasileira de Im 1
lo sacrificio, e embelleza o seguinte telegramma:
pelo espirita de renuncia. «Congratulações pas·

Nas columnas do jornal sagem <Dia da Im-
com" diariamente o sangue I prensa .•
transfundido em luyspi' Em resposta a éste te:
ritual. a vontade :resumida llegramma

recebemos o Iem força anonyma produ seguinte:
zindo, animando, amparan «Meu nome e da As I
do, defendendo» - sangue sociaçãc Brasileira de Im I
e força dos que não se prensa sensibilisado a I
corrompem, dos que ;não gradeço felicitações eDia
se degradam, mas que ven- da Imprensa. - Herbert
cem, que se dignificam, Moses, presidente."
construindo o bem com·

Productos
brasileiros

Para o Velho Falleceu Thereza
Neumann

Mundo Berna. -- Os [ornaes
Rio-O sr. Arthur Tor- allemães publicados em

prehende a factura de res Filho, diretor do Ser- Zurleh, informam o Ial

um quadro do presíden- viço de Economia Rural lecímento de Thereza

Do digno patricio, snr. te Getulio Vargas em informou, ao sr. Ministro Neumann. famosa pela

Baptista Pereira, presiden - msdeíra de ambos os Es. Fernando Costa, que os apparíção períodtca em A Russia iotensi..

te da entidade de classe tados. vapores "Uruguai", "Pi- suas mãos, das chagas fica os preparati.. Jôinville, 14. :- O exmo ...

riapolis" 'IWeok Star" e de Christo. °li I
sr, generat LUCIa Esteves,

catharinense, recebemos O quadro, que é obra vos nu tares· d t d 5
phonograrnrna que respon inspirada do artista Do- o "Westland", estão re-

• Il1teg!_o comman" �n e a
_

I

dernos nos seguintes ter lbrowoski, já se acha. ceb:tn1°- nOd porto desta Navios bras.... Paris. - segundo In- a�:gê�;po�j�e:t�°1s�����
mos:

. prompte e se encontra capi a . gfa� e carregamen- leoi..os lII'Iue se... formações de boa fonte visitou hontem a Associa- -,

«Prazer retribuimos exposto, desde alguns t!> de �araDJas que se des- ..... recebidas nesta capital .,

di tinam a Europa. Um des- =_ Ia do
. .

_
. . ção Commereial, a sede do

congratulações <Dia da 8S, numa das vitrines '} á 60000 rAU np S a RUSSIa. está Intensíll- Syndicato dos Madeireiros
Imprensas. da Livraria Ghfgnone, �:fx::P3:::e' ;;��uto.

.

ao mar tCtSndO �Sl't seus prepara- e o Forum, mantendo core
onde tem sido largamen- Acrescentou, o aludido ... . I

vos mr 1 ares. os seus dirigentes é com

Em alUas peri.. te admirado.
técnico, que reina grande l.�I.O, - _

O gab!nete Moscou. _ A Agenciá o? fun�cionarios. da admi-

gosas O, "Cuyabá" Na�li�et�a:�d�o �!8��ng� entusiasmo entre n_ossos do titular
• �a Marinha,. Tass informa .que 8.S Vio-I

mstraçao da Justiça cordeai

An;ts.te.rdam, - Quando e Bataolan vae leval.o exportadores,. em vJrt�d.e forneceu, a Imprensa, a lações das fi"Onteiras B(J. palestra.
se dIrIgIa de Hamb.urgo para a capital de Par. da alta que se vem veflfl' seguinte nota: _ "No vieticas pOl' a.viões mi. . Regressando. de S. �ran.
para Havre, o ne.vlO do cando nos preços da nossa d' J 6 d t litares PO}')D<?Z<>§ se fa !

clseo. on:le mspecclOnou

Lloyd Brasileiro aCuya- laranja nos melcados exter-
Ia o corren e, pre-

zero cada 'vez �lai8 fre o �orte Marec�al L�z, s.

bb, foi chamado á fala. Subversivei. nos. s�ntes o exmo. sr: pre· quentes, citando divor-l
excla. p�osegulU nagem

-----

por um cruzador inglez. construidos em Quanto ao milho hou�(:j sidente da Republica el sos cssos em que estas com d.estmo •.a Blumenau

AAllemanha Depois da verificar que segredo umamomentosa�aralisação autoridades, serão l�n-JviOlaçõe8 são accu8a�8:8le Flonanopolts.

muda de o vapor brasileiro não em sua exportaçao, deVido çados ao mar, os navIOs pelas gual'd8B i'rDnteIfl-l·
.

carregi\V8 contrabando
. Lon�res. -:- O conhe-

_

á escassez de transporte. mineiros «Cabedelo» e ças. lOs francezes con..

tacticä de guerra, íoi deixí\do cldo JornalIsta Ward- Acrescentou, entretanto.
Ca I C I tiouam O ataque

Amsterdam. _ Um co·
em paz pelo cruZlldor Price num artigo publi· que os preços desse pro-« rave as» e !l am�- Voluotarias bra F tO.britanico. cado no cDaily Maih, 'duto já subiram. havendo quamlJ, No mesmo dIa

• •

.. na ren e CCI..
municado allemão infor

iiiiii__iiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; J'ulga que deBde ha va- perspectivas de um embar' serão incorporados á es· Idelras para 08 dental
md que o estado maior 8 00
do exercito que opera DR. J. A. ROCHA LOURES fios ant;t0s o Reich vem que de

.•
0.0 sacos para quàdra os navios minei- hospitaes de san.. .

.

na Polonia, com a pra- MEDICO ESPECIALISTi\
construmdo Fm segre?o, o ex tenor.

ros «Carioe:!» e «Cana- gue da Europa I Paris. - Os francezes

nas duas U7.lD8S do m- "
estão atacando a hiato-

sença do cfuehrer", re-
Olhos, Ouvidos, terior, submersiveis su-

nea» constrUidos no. '\
rica região entre o ri-o

�rà�:un:�ot;�(Y�g�:8p��: Nariz e Garganta. plementares, �08 quaes Concerto Sin... �ovo Arsenalal de Ma'
.

RIO.
ói-l r.' ,Vae �0Il!and� Sarre e as Colinas �o

... fOfam concentrados nos rmha devendo ser has .. mtens, h-d� r .ro )Vimen VOEgas, onde os filie.
nez!is, sob o fundamento Rua Príncipe, Fone 334.

portos ailsmães ao [ser fonico te;ada� bandeiras elas to !ie enro':"mal�as volt.:n. mães se mantem desd&
de que, auxiliando as JOINViLLE declarada fi guerra

. '� .
p taflas qlle deseJam preso 8 der:i'ota de Napoleão

tropas regulares na Te- -
' •

Jaraguá vae ter mais respectivas
. �aannha�. tar i;ervjços nos hospj- em Waterloo. E' intere8�

sistencia ás tropas ger�

C. Od
uma vez a satisfação de senhoras ArIstides Out< taes de sangue da. Euro. sante lemhrar que foram

manicas, as populações

Ine eo'n ouvir 00 salão da So· lhen e Regis Biteneourt· pa. A dependcenClfl vre- os inglezes, os actuRes....

civis polonezas fazem . .' . Al d _. servadd na ruz er· lli d d F R ç qu&
com que cidades atéa·· cledade dos AtIradores, _

em e,s�as cellm_?- melha Brasileira para o :m a18úl� l�es rra�J�taram
gora pouco visadas p�la hoje á n�ite, a orche�. mas. havera maugura��o serviço de inscripçõ�s 8 conquistR da estrate-
artilharia e pela. aviação AMANHÃ _ 17 de Setembro _ DOMINGO tra e o corpo de dansas d�s. retratos de Marclho torna-se cad.a vez maI� giea flOfesta da Prusaia.
allemãs se tornem pas- .

da Harmoma _ Lyra, de Dla�, nas. c�bertas �os agitada, pOlS �ada m� Sarrebruck está amea�

siveis de bombardeios, Em uma exhibi"�oa's8h-ras danoite ]oinville naVIO! mmelros «Cano' nos de 80tcandldatas Já çada pelos !rancezes.
tanto mais quanto essas � v .

O
.

uc n ali offere- se apresen aram para es

populações ilão olham 1 N
-

I d' I; programma esco· ca� e ana e
.

cursos de emergenoia
-meios para a sua acção

. aCI<;ma e l�ersos supp ementas.».
-

Ihido. com que nôs vae cidos pela g�ar�ição do creados com o objectivo
fiO lado das forças mUi .

2. çontmuando �com os grandes films da brindar o já conhecido encouraçado Mmas Oe- de preparar as futuras

tLre8. eine Alltança, a formidavel produeção .

t "'n raes" enfermeiras da guerra
Nessas condições, re-

N
I

E
con]uncto �omVI., t e n 5e,'

que se trava na Europa.
Bolveram 08 �dirigente8

. com�o� o e 6:Vlr yoses» A actividade dos Esses cursos - compre· HOJE - SABBA90
mHitares por em pratica OIVa por ngano

da �lvltla arte, dlspen�a submarinos ai.. hendern �occorr08 de ;e- Será exbibida h o j e a
as auas baterias pesadas . elogl?s. Vamos OUVir, mergenCl8 e ambulanc.a, attracçäo mundial, obra
contra taes localidades . depOiS do Hymno Na- lemles trabalho� de c03�ura e prima dI) seculo XX:

• polonez8a, :ao mesmo cional Brasileiro trechos Londres. - O Mifiiste- confecçoes, serVIços de
O T dem que fi aviação des· c?m Adol! �olbrueck. e Any �l1dra. Uma deli- de Carlos Go�es de rio de Informações da ccr�espondencia e doo' anque a

envolverá novas ,acções. ciosa e pIcante comedia, um nOIvo que nã::> ço- M t d S h b t' -t
Grã Bretanlía annunciou nativos, �lém de outros

M tAcrescentam 8S infor- nhece sua propria noiva. Não percam esta linda Oszar. ' e. c u er '. e c.
que até (i dia 12 os sub trabalhos Junto ás Unhas or e

mações dos mesmos jor.. "d'
era assIm uma hnda marinos allemães puze lie fogo. . O Es fa d

.

ta
naes 'que, €.ill faca des· e delirante çom ... Ia· noite de fina arte, para ram a pique 16 navios O maior numero de U ca n ris

t;a resolução allemã, a deleite de espíritos re- da frota mercante ingle inscriptas é de b�asnei- �ernal
Ingb.terra usará de iden. Dia 24 - Uma maravilha para os ouvidos: UI .

d t Z8. ras, mas ha varias ou- E' a ultima palavra em

tiC88 medidas, procuran, Dagover em «9.a Symphonia', do grande maes�
qUinta os, ees amo� cer- tras nacionalidades, tael effeitos mais sensacio...

do tambem búmbardear! tro Beethoven.
tos que toda o cIdade

.

-

i oomo ,francezas, ingle- naes, até hoje apreseD·
ciäades perte'ocentes a I estara logo presente no Annonce m Z8S, polonezas, rumenas tactos nas maiores caBU

Allemanba. Dia 28 «As Olympiadas de 1936'1 salão de Atiradores. nesta folba! e u?uguaya�. de diversões.

á rua Dr. Abdon Bap
tista, para a Prefeitura General Luci.Municipal.

Esteves .

mum.

Imprensa que veio do
sonho de Gutenberg. no

socego bucolico da Mo
guncia, Fanal miraculoso
que a mão de Deus acen:

deu para iIIuminar FOG ca

minhos da humanidade,
onde se lucta em nome

do direito, se procura ali,
cerçar a ordem Ie o pro·
g:-esso dos povos, a Im
'prensa vlle realizando a

tarefa de pioneira das ge
raçõps que se succedem,
amparando os que cahem,
defendendo os opprimidos,
incentivando o esforço,

CIRCO ZOANl

Approveitem a QRANDE LIQUIDAçÃQ DE' SEDAS,
na Casa moq " riscl)er. -.- Veritiquem a nossa ·t

·

VI rlne.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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deSello commemoraf.vo do 'A,"Dia do Soldado' �

• •

prtmetra
Santa

Feire de Amostras
CatharinaAllignaturas annual 12tOOo.

.Pagamento adiantade. Vae ser posto em cir- mente de nascimento e

Redação e offinas: c�ldção dentro' de 90 morte do grande solda -

,

Avenida .Getulio Varga•• dias, pelo.Departamento �o; em baixo os alga- . Certarne grandioso e nos salões do aristocra- marcham,' céleres, em tas. �ntre os q!lais �vi-
Annllncios: deaccordo t

dos Correios e Telegra- nsmos do valor «Rs, inédito será, ao certo, a tico e elegante Lira Te; busca de novos e pro-/denClamos � flg':1ra UD'"

bella de preços em C�i�o�. a· phos, um sello de emis- 400». Todas as letras, Primeira Feira de Amos- nis Clube Florianopolis. míssores louros para a pávida e. dinarnica do

PvblkaçO" apedido, "00 • II.
são especial destina!Í0 a á excepção da legenda tras d� Santa Catarina, convenientemente adata- grandeza e emaneipação I dr; Loth�no P.Roth�chs.

nha de 1 columna. commemorar O «Dia do «Duque de Caxias», que cujo ato maugural se do a esse fim que mar- economica do nosso ca- fOI confiada a missão

e;
- Sold.ado». A emissão se- é de cor do sello, 'lão anuncía para o dia 15 cará época no cenário ro Brasil. honrosa, mas árdua, de

inae� emb�ra não publica. d t
os nao serao devolvidos. rã de 500 mil sellos da em brancc. de dezembro próximo econornico Barriga Ver· Incomparavel éxito lo- pôr em es aque .0 que

taxa de 400 reis, da cor •
de. grará alcançai essa ma- de melhor -e mais per-

azul. O sello, de forma- A. Cruz Ver- Condlçãos em A industriá e agricul- gnifica exposição uma feito possuímos na eco

to rectangular, apresenta melha Brasl- que a Alle- tura catarinenses, por es- vez que seus promoto' nornia conterranea, num

ao centro o retrato do I
. ba

sa ocasião, hão de mos- res (conhecedores pro- certame que, á nós, dei-

Duque de Caxias; con- eIra man Vence... trar toda a sua pujança I fundo", do assunto) tudo xará recordações gratas
tornaI o retrato a legen Rio. _ Sob a presi ria' a guerra e técnica, fatores que a I vêm fazendo pará que os pelo muito que ha de

da por uma faixa, que
. tornaram respeitáveis na frutos a colher sejam lucrar o nosso torrão

dencia do general Alva B 'I
.

t t
se apresenta ao alto em

ruxei as. -- .0 cor�. sinfonia fabril e agrária maduros e numerosos. nesses Impor an es ra-

forma de arco; em cima
ro Tourinho, realizou-se �el .Requette, crtttco mi do Paiz, onde estão em Na verdade, o bom fruto mosda ativid2de humana.

� I B'1
� na séde da Cruz Verme Iítar da Independeuce 1 d

' ,

b id d
aS. pa avras « �asl �or- lha Brasileira, uma reu Belge.« escreve:

.

p ano de estaque, e so e o. t� o quan o a

A AjudaDcia Ageícola reio> : logo �.ba�xo, a es- nião de todas as enfer- :tÃ. Gran-Bretanha só I s�mente �. lançada e� Pharmada de Plantão

��d�e::lâ r�e:ia�r�s.n�aptr querda e direita, �ata rneiras voluntárias desta pllderá �er vencida qua n- A capital paulista
solo propl.mo a especte Estarã & plantão ama

lack. Pessou, recebeu da
1803 _ 1880, respectiva' capital que ha di f

do ��rder a .supremacia i que se vat plantrr- ! nhã domingo a Pharrnacia

Iblas O· marltlma. Â. Invasão da pae possu r um A
..

. 'c-i' "

'

u Inspectona Agrícola tarn
_ canvoc�das pela ilha não é poslvel: fi Al I"ande tunel

eXlmlOS fcor.cmL Auro. a.

Fe.dera) t3ID Fíortanopo- Será na Oavea secçao -femenina daquel- Iemsnha teria, portanto,
.

lis, sementes de fumo pa O novo museu Ia instituição nara se or-
de cortar as arterlas eco- Rio. _ Os [ornaes dão

la a dístríbuíção 'lOS 8- .

f
t'

d
nomlcas dll. Gran Bretan grimpe destaque á notí

Irio.ultore regtstrados no do Jardim Zoo- gamsare�j: a Im e preso ha, redusíl-e á fome e á cía vínda de S. Paulo e
MIDlsterio da Agríeultu I

_ ta� �u::(Iha dentro dos rulns. Se não conseguir, segundo a qual 8. capital
la. oglco pnncrpios de neutralida- sua sorte estarà deeidíde: paulista vae possuir um Ric. 11 _. Viu (h

III
ôii.ip- Q que eürnprov!:l

Os interessados que
R" de, &05 paizes que se tem de ser ven�ida for grande tunel. ligando o de Hamburgo. gastando t\ machl.� cuLladel311 em

:inda. não são registra. 10. _ Foi assigna· encontram em guerra na 9(\RameDt�.» . .
Anhllogabaht ao Merca- na viagem 32 dias. ehe que fez fi. viögem.

08, �everão apressentar da 8 escriptura da com- Euro a,
O l'�rerldo CfJt:CO de do MuniCipal e dilatando. güq hoje a este porto O Depoig de deticarregBr

() tf:lli� do imposto terrj. pra e venda da chacara P I mnnst, a em seguIda qut) se mais, até d rua Ran cargueiro alemão :tBaia a carga que traDsportou
torial afim de serem ins- t I 11 BI' d d f'

adquirida pda Prefeitura 10 f"ytl ('ma Da.va a emão. gel Pestana <ie modo a anca.- que cOllE,egmu e e aecor o com a ir·

.riptos gratuitamente. do Distrido Federal ao

�.,='"" ... ,-,�
; que

consiste na concen- fiear compl�tamente des. romper o bloqueio iuglés, ma consignstaria e a

___________ Morerle �
6,1,:'"",: ;í:�

I
tr89äo das forç8s de na ,congestionado o trsfego tendo feito a viagem ca· embaixada alemã, o

Vende-se sr. Guilherme Ouilhen, "APE.,l'VO � L'�
J

� val de
.

Kiel e do Impera Da parte bem central da mouflndo. "Baia BIanca" ficßTá

pela somma de 4 mH � /./��*..�\: I dor GUllherm9, é perfei- paulieéa. De S. Vicente ao Rio internado no iRio.

Por motivo de mudaD- contos. Naquella chaca- /i �i� � tamente vulnerav<JI, preso Os estudos desse tu o «Baia BIanca,c galltou --x-

,a, (istã á venda, por ral situada na Gavea, se. /:9' t�;1 � ���o se aots bOtmibardeis nel, que atravessará to·

preço balatissimo, minha rão installados o Museu ./ ..
' I os sys ema co. da Do cidade, estão já con-

]la quatro annos instaI. d 'cl f(f'J.\1n I
"Em resumo � d'z o eluiàoB, dependendo o Dr. Alcebiades Mart.l- I'on·-

l�da optfmament� afre.
a Cl ade e o jardim �v.,.�' corou4ill Requette - se 8. inicio das lioras da cvDS·

--- �

guezada e lucrativa Ca zoologico. ,�.? AllemsDhl'l não puder tru9Ao de dois edifieioli A?VOGAD�.. -

.a Commercial, situada ;, !.�-:-' '� vencer a Gran.Bretanha do centro da cidade cu.
En�arrega·se de todo e qua,quer serviço relativo a sua proflssao

:Da nova ,via de antomo. R
_

d B ç�:..") í::'
no mar, terá fatalmente ja.!! bases devem s�r e· Atende ás pessoas do illterior, que dese{arem naturaHsar·se rece-

Teis Joinv1lle-Curityba. eVlsta O rasil IL BITTER STOMM;'j.� FI:':h '.i.
de perder a guerra. qU9.· xaminudas, pera a ccos. ber .subvençô7s, compra e vendi! de titulos da divida pública.

Caso se queira, ficareI UlllRevista a sarvl'PO daCulllflll """"'� 0squer Que sejam suas truçäo do tunel em apre
Registro de ht!llos e diplomas, cobranças, .serviços geraes, pera.nte

h
" " victorias Am terra.» . t>o.

o Supremo Tnbunal e a Camara de ReaJustamento Economu:o.

eO�e::!�8e ;:�t:::.a-úma SCIENCIA I A palavra sagrada
Y

CA.IXA POSTAL, 3897 RIO DE JANEIRO

boa pare�ha de cavall08. _ ARTE de um sacerdote!
tOldilho8. LITERATURA Exmo. Snr. Dr. - Sin
Mais informações com e. lIomes em maior evidencia ceramente convencido do

J:rnesto SChlingmann. no mbndo Intelectual do Paiz e quanto serd util á humani·
Estrada Tres Barras

do Eêtrangeiro collaboram para dade, escrevo lhe estas li

JOINVILLE REVISTA DO BRASIL nhas, expressão synthetica
NB. - O Iogar tem com P R .,anoo

da admiração que- me vae

til: reço S..-u na I I' dmun oaçao com Joiovil- Asai&natura annual 36$000. a ma, e oglan o sem

Ie por melo de linha de Semestral 20$000 ,Ideás reservadas, o seu
omnibus as 2.-felr88 4.-1 Rua do livramento n. 191 poderoso especifico deno
feiras'e sabbados. I Rio de Janeiro.

minado CONTRATOSSE.
Vi em pessoas de minhas

I relaçõe.8
o surprehendente

effeito de tão maarnifico
preparado.
Não vacillo, em recom

I mendar o CONTRATOSSE
como especifico utilissimo,
sempre que alguem se sen·
tir com tosse de qualquer
natureza e �ffecções de gar- íganti:l, pois os resultados I
são certos, excellente e es )

plendidos.
Padre Fco.Ozames,CM.G.

(firma reconhecida).

(çob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
RUA COM. ARAUJO N. 176. • FONE 1·1-9-2

EstAo em pJeno funcionamento as aulas de
admissão á la. série do curso Fundamental.

.

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as

A Casa Commercial I aulas deste curso são GRATUITAS. E .

. Faculdade de Comércio do . Para..
BERNARDOGRUBBA . (�scola Remington) '.

.
fIscahzada pelo Governo federal

JARAGUA' CUR:SOS: Prop_edeutico, Perito Contador e Âuxi-
har de comercio. Internato e Externato.

CURITIBA Paraná

Correio do Povo

Sementes
de fumo

A redacção não se responsabili·
Ia pelos conceitos emittidos em

artigos assignados.

de ROBERTO M. HORST

Cure seusmales e. p0!lpe o seu bom
dmhelro comprando na

Pharmacia Nova
a que dlspõ� de maior sortimento na praça e offerece seus

ai tigos per p r e ç o s van t a j o sos.

CLiNICA CIRUROICA
dOj

..D R. R E' N A T O C A M A R A
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra·
tica na Univ. Fraufnklinlk (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE�SENHORAS,
(PARTOS

Tratamento pelas Onda. Curtas - laboraterio di; Analises.

Consultas pda manhã no Hospital, á tarde das
2 6s 4 no consultorio á Av. Getulio Vargas, esqui·
na J,tua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

Fala alemão.

recebeu e afferece a p r e ç o s de

Liquidação

Com
.
seus

senwre novos
fi.lUHnos "La
Scuela Moder
na" e "Italo..

Americano" e
oseuultra...mo
derno systema
de c6rte pode..

rãvesiil... com
elegancia e

bom gosto,
dispondo tam..

bem de varia..

do sortimenio
de casemiras,
linhos, paim..

beacb, etc.
. Secção de AGIIGOS
pua HUMUS

.ROMEUBASTOS.

�

WANDERER
A melhor
Bicicleta

Emil ·Burow
Otficina de Cabreiro
.JARAGUA' DO SUL

Santa Catharin'o

I

I Carlos Hoepcke S.A.
,

Fi.jal: JoiDviUe

O,mar Cunha

Um cargueiro allemio chegou
Rio, conseguindo romper o.

bloqueio ioglez

ao

de MARTINS JAR.UOA

PolacoJfofol
Rua Barão do Rio Branco N. 62

Todos 05 quartos e appartamentos com agua :
corrente, quente e fria.

E/ellsdor, fr/gorillco • Cosinha de Ia. ordem ..
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

Automovel na Estação
CURITVßA _ PARANÄ _ BRASIL

Ginásio P a r t h enon Paranaense

BICYCLETAS

Dfirkupp
NSU-Wehrsport
NSU-Opel

Macbjnas de Escrever

Maclúnas de costura

Material electrico em geral
Para r á i o I platinados, pratea'"

e nickelados

Lothar San nen hah I.
..( i

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Estiltistica nio teDl el1l-Dlira captar dados favora'Ves á�elevaçlo�deiDlpostos

herança do Commendador EalÇAO DE HOJE:

Domingos Faustino Corrêa ßPAGINAS300 reis Anno XXI Jaraguá, 16 de Setembro de 1939 ISob a presidencià do dava pelo interior deste on�e se encontra até
.r. dr. Arno P. Hoesehl, municipio vendendo legt- hOle.

b I
·

d
·

. integro Juiz de Direito Umas dos herdeiros do O crime que se lhe ato E t
·

ent In Icedesta Comarca, dr. Ma- Commendador Domingos tribue é o de estellío- S a e eCIm onoel de Queiroz, Promo- Faustino Corree, sem ter Dato (art. 33B, DO. 5 da' ,

,

tor Publico, teve inicio para esse fi autortsa- Consolidação das Leis
na segunda-Ieíra ultima ção legal 6 dando a08 Penses) e o de José Flo-

dno Forum local, o sum� Interessedos documentos riauiomesmocrime, po-

O nosso progressomario de culpa, a que graciosos, extorquindo rem combíuado com o

respondem Jordão Alves dinheiros, usando de ar- art, 21 § 1 (cumplícrda-
. ,

'

David e José Floriani títíeío e abusando da bõa de) do mesmo estatuto,
envolvidos na venda d� fé dessa gente íngenua, penal.

-

quinhões âeredttartos da - foi aberto ínqueríto. Findas as inquisiçõesO" "d" h d"tao fallad& herança do No correr do mesmo das testemunhas toram que VIOIOS .ean DlalS e IDeia ora nas I-
Ccmmendador Domingos foi representada a con- os autos mandados ;dal

Õ
"

J" 11Faustino Correa, cujo in- ventencís da prisão pre- vi�ta ao dr. Promotor P1I1- versas seer es da MetallurG'la oie Mu er
ventarto e testamento es- venuva de Jordão Alves blíco, que requereu tos- !I'

,

-.,
fao em ãndamento na oí- David, que tot decretada se intimada novamente
4iade do Rio Grande, no pelo M.•Juiz, dr. Arno uma testemunha faltosa Esta semana, a con- tante a visão de um de- daptação, podemos
lEstado do �Rio Grande Hoeschl. e, outras referidas. vite gentil de seu pro- partamento especíallsado referir ás prensas
do Sul.!l Como, na cadeia, Jor- O summa río continua. (Preeísamente As 9 bo- dão ficasse gravemente rä na proxíma terça-Ieíra. prietario, tivemos occa- de centro fabril mcder- estamparia latas,
ras teve inicio a referi- doente, foi transterído pa. sião de visitar os esta- no.

da tormoção de culpa, ra o H08pita� São José,
----------

belecimentos especializa- Alguns detalhes . .. e

servíndo de secretario o �_

A
,dos do sr. José Mueller, eis-nós já diante de ufa

firo Ney Franco, escrivão

Ga ç'a
â rua Procópio Gomes, novidade para muita gen-ti08 Feitos da Fazeada e

*
>!<
* Com o recente de- em nossa cidade. Esta te, a

tio Crime ela Comarca, t
.

d I Isendo oU'\7idS8 as teste-
cre o assigna o pe o

.

visita, confessam�s, :_n- MACHINA PARA FA.
munhas Honorato Tome- sr. Presidente da Re- che.u-nos de satisfação. BRICAR TIJOLOS. IItn, nosso director, [oãc publica, sobre a co- A -caça regulamentada Satisfação pelo que ,pu- ., ,:Manoel Agostinho Patrt- branca do imposto de

por decre,to federal, tem. demos observar, satisfá- Sa.hm.d.o fora. dos moldes
r.,10 Corroea e Oarloa Oe, renda ficaram de uma I çã b t d

8001er.
•

as suas epocas determí- 0. em sa er que, nos

I �nml IV�S, al.n a em pra-
No día seguínte foram

vez sem logar as in-
nadas. Parece-nos qJlelvanos rumos em .q�e se tIc�'/no interior, o' snr.

euvidatl mais as seguín terpretações e recursos
este anno já passou o�desenvolve a _a�hvldade Jose �. Mueller t'xec�

tes testemunhas:

JOSé)
de que até agora se

tempo permittido pelo I do • n�sso patrício, jara- ta �oJe todo ? �achl',

](ock, Oamülo Uber, Al· serviram muitos inter- Governo para caça, no gua ja _produz alguma I'!�no pata !abrlcaçao do

���t���gbelini e Julio essados para, masca- entanto ella continua, ao cousa digna ?e appare- tijolo, perfeito e duravel,
Os accusadca compa-] rando conven i e n t e-

que nos informam, a cer porque P?d� ernpa- propno para qua�quer ty
.laceram acompanhados mente os dispositivos despeito do dispositivo relhar com Similares. de po de �on�trucçao.
ele seu patrono, dr. Chi- regulares, fugir ao de-

regular que estabelece outros pontos do patz. O chchee que estam-

Ch�::'�e�::o. interessan- �ef patriotico de sr penalidades aos que não Perc�rremos sem pro- pamos mo�tra mtlhor do
tes as declarações das

tis azer o pagamen o
querem respeitar a lei. s� as d_lversas depe�den· que podenamos escre

testemunh8$, poiS que, o
do imposto. Chamamos a attenção clas, e!l companhia do ver, esse �ypo que se

lacto aUribuldo aos de- E' sabido que o va-
das nossas autoridades, sr. J?se M..Mueller que rec�mmen.da pel�. PiO

llunciados pren.de,se ao Ior das arrecadações de policia, especialmen. nos la explIcando tudo duçao facII e efflclent�.
seguinte: -Jordäo Alves do imposto de renda

te, para que sejam res� que. a nossa. �atural c�· Mereceu a nossa partI"
:��d,co:'� ::: ::p�:: em todo o paiz; está

peitados 0$ dispositivos nosldade sohcltav,a nao cular att:-nção, pelo en·

gado, José Floriani e,
longe de corresponder da lei federal e punidos esquecendo detalhes, dan- g�n�o Simples e produ-

,'lldlviduo sem profissão a quota que cada Es-
os transgressores. do-n?s, com a sua co· cbvldade do trabalho, a

definida e sem domicilio tado, em separado, po- nheclda e natural ;fran- MARCA.erto, (diz a portaria do de conc:)rrer para os q�eza, uma .ldemonstraA .,VENCEDORA»:eeleg&do ele PolicIa) an· cofres federaes. Isto de çao autbenbca do seu
sobra nos convence só DESPERTE A BILIS espirito realizador e mo- E' do fabrico do sr. Jo-,
olhando para o nosso, ; �o. sé M. Mueller a machi- i Prensa. pRra estamparias
Aliás, hâ que attender DO SEU FIGADO Assim é que percor. na de picar canna �Vr.n-" cujo c1icnée tambem da- fissão estabeleceu.se mc-
a deficiencia da fisca- .. O -E lIIIarâ da remos as installações da cedora», cuja procura pe-I mos hoje; tambores hy- destamente, em casa a-
IisaçãQ. c-a T.... secçãO' de ferraria - as los interessados justifica I draulkos, engenhos para lugada, pequ�na, que nãoO novo decreto- I e i Se.. ficade deve _. oIiaria· favorec'l'a"s StlaS aspl'-mente; DO _tom litro 4e bilia. "

fixa definitivame n t e :ia a bi.lia aio IiV.._D.... Oll

r;;"o-es ........._ Dia "o cliaeridoa e apodre- _._.

que estão sujeitos ao s:;.v':: :-;"��:"'ve':.��"'v"!!ê �'Em 19 J 7 conseguio
imposto todos os func- �\"T":a�:.:.;:.,-:.�..::i:e:,,:: installar, não sem sacri-
cionarios federaes, es" "'ü'..!io�impI. eYaCJU!ltio Dia _, ficio, uma fundição de
,tadoaes e municipaes, Püi:&":.a. c���s "':!. � f�=. ferro e metal que, porinclusive a magistra- ru:::::. a,:!°nc::a-...�.�.,:a "

Ti.
assim dizer, foi o come-

tura que, em alguns ::damn� =�.,:-:o.;.,:::o-:: ço dos estabelecimentos
f..stados,· vinha ainda :T-:':"��':' f::arp;ß= Clã. r especialisados de hoje.
procurando escapar á ��a=ôoo�l.. ac"" Homem que sabe quesatisfação do imposto. não errou a vocação e

por isto não esmorrece

a qualquer tropeço, foi
assim possivel ao sr. Jo
sé M. Mueller chegar
ao ponto em que agora
o vêmo� �ntrega ·se to
do dia aos seus multi-

Machilia para fabricação de tijolos' pIos affazeres, que sabe

I attenuar com uma nota
mais completas que pos- bem o nome «Vencedo· c3ima e serras, tambore� de bom humor muito

I suimos -: ,a ,de .fabr!- ra:., marca registrada. para seccagem; ac,que- sua, Oescendente de ve-

,-cação de machmano dl- OUTRAS MACHINAS cedores a vapor, etc. ,Iha e respeitavel familia
verso.

'

UM POUCO DE do Estado, tem o snr.

SECÇÃO DE MELAL- que muito se recommen· HISTORIA José M. Mueller em Ja-
daI? pela technica e ma-

, raguá, onde vive ha mui-
LURGIA tenal empregado 'no fa- O sr. Jose M. Muel- tos am�os vencido como

, Caprichosamente ins· brico, 'alêm de faei I a· ler começou a trabalhar - diz - s6 pelo seu tra,
tallada e onde se traba- balho.

Ilha sem interrupção para CARLOS MEY Rua Brustlein E constata.-se, de res-

aUender aos pedidos que. Telephone to, que o desen�olvi-
quasi diariamente che- GENEROSALIMENTICIOS DE Ia.QUALlDADE mento da Metallurgla Jo-
gam. Tivemos um ins- fABRICA DE BANHA e SALCHICHARIA I

sé M. Iy1u�I1er represen-
ta um mdlce do noss�

P bibi
- TEC I DOS Chitas, Algodões, Morins, progresso, deste progres=ro çao Algodão alvejado, O·etone, so q�e destaca

_
Jaragua

Pela presente chamo Voilp., Brins, Casemiras, Sedas,Chapéos, Sombrinhas na ":lda harmomca e dy-
a attenção ao individuo, Arti-OS de Co'sm-ha Lo

namlca do· Estado.
que em horas op;>ortu'''' ., UçaS
nas, costuma visitar as Ferragens Arame farpado para cerca Missa em bome..
minhas proprle d ades,' nagem ás autod..

roudando :as plantações, Cimento da afamada marca "Mauá" dade. do patzestragando-as, etc. Que-
ro tornar publico �que 11===================.. Rio. - Um grupo de
por este motivo, nas mi'

p.ADAR IA "COROA"
patriotas, em reconhecl-

nhas propriedades, inatal- mento ao muito que tem
lei armadilhas, e nao me feito pelo paiz a admi'
responsabilisarei p'e lode Roberto Horst' - Jaraguá - Rua D. Pedro Ir nistração G�tulio Vargas
que agora possa aconte· Fornece OI melhores pies e doces mandaram rezar, na igre.
cer. ja da Cruz dosMilitares,
Hansa, 12 de setembro de todas as qualidades uma missa em homena-

de 1939. I!NTREGA A DOMICILIO gem, ás autoridades do
FRANCISCO MORETTI. paiz.

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

A aO·RREIO �:' DO '1

_} i) ; POVO

Aconselhados OI

italian.. a traba
lharem calma..

DIente, emquanto
• patz se prepara
para aluem

�. "'::.

Num. 998

nôs ha cerca de vinte e sete
para \ annos, por voltá de 1912.
etc.), I Ko iniciar a sua pro-

Deposito de productos pharmaceuticos
dás mais conceituados fabricantes nacio

naes e extrangeiros.
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CORREIO DO POVO 16-9-1939

Ainda se não eon .a

guíu, no Brasil, salvos
C&.808 excepcíonas, COD

eluír, com êxito absoluto,
.o Liberah

. inquéritos esta'Istícos, E ICommemC!rando a gran que a ocnse euçuo dêste s
de data nacional dr 7 de fracassa, vla- de regra,

O neErvo8ismo geral de remonta a maís de mil panha fazia. cessão form1 do aprr ximsdemente SOetemL.bbf't!, ,0 ndoess�ã�o�:a�a .em virtude da má voo,ta
�ue a uropa vem sot- annos antes da era cristã. de Gibraltar á Inglaterra, 19.500 almas) vsrdadeíre c. mera »,

.' • de, de íguorãncla, uos

freado nestes ultimos AU estiveram O" tenícíos d' t ã"
. CISCO, deu ums linda ed�. que se veem solicitados

., , m�� 11 ISpU!". n o JCIi 1 mtcelaneaa tI3 raças e ô ih
.eses, traduztu-se em 08 cartagineses, romanos ria por ali A maís séria nacionalldades enntan- ção a c res, eom eeco !- a prestar informações;
toda espécie de mano- os Visigodos, e no seculo das tentativas que a Es i negros, mouro sírios da ,:ollabor�ção, b�a. c)" O íntormante, geral.
alas e preparativos em VIII foi o ponto de entra panha tez pe ra recuperRrl gregos, índíos, íngléses.

ebene e variado notíeíarto. mente, seja por ínteações
Oibraltsr, cídade e pô!', da da ptt '�ira invasão esse precioso retalho do espsuhôeís, franceses e cO Santareno:. preconcebida, seja por

to qae à entrada do Me mahmetana em Espanha, seu 8010, teve lugar em até norte emerícanos. Em nossa mesa têmos esdr�x�la concepção �a
díterraneo faz sentinela A propríe palavra é a 1779; maís os íngléses A guarníeão militar e o número 20, do collega E8�atIst1c.3, mente. ASSIm
ao Imperío Brltaníco. corrupção de Geb el Ta- saíram vitoriosos do cér a tripulação dos barcos <O Santareno>, semanarto a�ID�o, Julga liaver con
Situada no estreito do r!" o Cerro de Tarlk as' co que durante quatro de guerra mercantes da cidade de Santarem. da tríbuído para a não-ele,

mesmo nome que sepa- SIm cham�do e.m h?Dra anos lhes fizeram as Ior

II
surtos no perto, ccntrt- Bahia, orientado pelo snr. vação d� Impostos, p�ra

ra a Europa da Afriea, d.o chefe íslamíco VICto ças eombínadas de Es buem para o pitoresco E. Malheiros. o não alístameato militar

.1braltar é um dos pon rroso.
_

ponha e França. da cidade. Em 1936 en- Oratos pela visita, per- e outras cousas m�is. E'
t08 maís estratégtcos Com a expulsão dos A povoação de Gibral'j traram

no porto perto mutaremal com prazer, no =ntanto, quão dI8t�n·
40 mundo. mouros voltou Gibraltar tar é tudo que há de de 5.000 navios. -x- te se acha, quem aSSIm

O "peãon' que se detínttívamente, ao que maís cosmopolita, contao. -x- Reeebemos esta semana pensa, da l'er_:lade. .

projeta pelo mar dentro, csrecía, ao poder des es- a visita de cA Seena> em As reparti çoes estatte

em tace de Ceuta, está I panhóis, �OB quaís os ín- 1iI(((t(f((_._««_...121 seu numero 23, intere;san- tioas não teem.CS�8ctOl'--------
rodeado da água por �lése8 a tiraram .em 1704'1

. te e sympathiea . revista, fiscal. A sua hnalldad? /' e 2
três

l�d.OS'
e pelo outro Nove anos depOIS, a Es-

MAßNK E
editada pelo eCireo T.aea- é, e !ãO �ô, o con�ecl. .;))�r!I'D� •

une-so a. terra firme por tro Romano em Caçapava mente mlnudente e Biste t1\\ L.
um istlmo baixo e. are- Sempre iDfal..« » estado de sio Paulo, e QU� m8:tizad� das condi9õeS\!l uwdll1l!lO rec!lHf'SO'
.080, c(!nhec,ido peto no-

U I
tem como seu redactor- e:ustefi0IaiB de eada re

.

me de zona. [neutral. ve I chefe o sr. f. Oolman. glão: eada pais, cada es- � ,

i . O
.
"penon" mede. ap Ap�el!lentando-se Cilm op I tado, c,ada municlpio,ea. ,

proxlmadamt,nte ClDC_? O cPeitoral de Angi. café de insuperavel qualidade tima eollabora�ão, este nu' da di�trito. »Âf'in -S"f,�t1A lEU.«
fluUometros de .comptl co Pelotense:., como mero de cA Scp.na� póde-'-------------------

ment? por' qUIlometro attesta o cidadão A- 'se bem dizer agrada em �I(c:xICXClIx::::xc::;lIlC:l!nnmC:O::::U::::::O�lClInnllCe melO de largura, e o dolpho Rezende Terrefação de Café Brulo Mahnke toda a linha.

ß I
.

W �seu mais alto pico &e ., . As nossas felicitações e O O)'DarIa alter Hartelugue a uns 426 metros Attesto que tenho em· Rua PresldentE.\ Epltaclo, Jaraguó muito agradeeido pela visita. O (j I

��t'f:n:� �!�e!e�,� �::. �!::l���oc�,:o o f:Óm8���! III_»J)__BJ)JJ««� O appeUo dOI al"'O �
�os rochosos correm 8S pessons d� minha fami - O Grande sortimento de relopos, 9
fam�sa8 galeria� gu�r li&, o cPeitoral de An· Marcatto Irana-os lemies da Amm" O e artigos de ourivesaria, bell_
DeCld.'ls de canhoes dIS, gico Peloteuse. Este me· ca do Norte O
, d s de dicamento tenho usado F b" d Cha' d P lha O presentes para senhora

��r:�ta�8,me�:a)�:e 8. oito contra bronchites, tosses a rica e peos e a New York.· - A cNew

�
e senhoras

fluilomatros de distan· e outras molestis8 das Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Municipal d, Jersey Line», organiza-
cia atravez da Baia de vias respiratorias. Satis· ]oinville �m 1926 e farroupilha de i935 çAo germano-americana COICERTOS DE RELOGIOS Servi,. garantida
Algeciras, do lado oeste feito sempre com o re-

----- --

para dUfusão cullnral, R
' .

e li vinte e dois quilo. sultado. faço de bom Endereço telegraphiw: c M A R C A T T O li Jan(lou pOllntermedio da ua Abdon Baptista - Jaragua
metros, atravez do 88- grado a presente dec:la Rua Dr. Abdon Baptista" Jaraguá .imprensa, u seguinte ap XIC:I�IC:IC)lll::::III:::::XJC:tCl(C:»:=·=·=·=*C-=-- :-=ccw:::x)C

treito em territoi.'io afri- ração, que por se� ver,
- pello:

cano: dadeira fissigno - Pe·
Q cConcidadã?s d� ori·

�iiiiiÜ[!&iEliIE'S!!!!!!!E ainda agora a.li
es lotas - Adolpko Rezlm4e. 1II1i11i11111i11111i1�1i1111111 1iI1II1!1II1i11111111111i1 gem germamc6, ,dêem Photo-Atelleer

tá !nstalanno a Inglater-
- Illustrado pharma iii

P E I
iii prOTa. de um grande ta- I'

ra, segundo os .jornais, ceutico sr. dr. Domin 19.1 armaCI'a stro a
III eto. de calma e dignt. Ria Dr. Ibdo. Baptisla

mais artilharia de gros· gos da Silva Pinto - A· iii III dade.
. III

80 calibre, assim como migo e Sr. Attesto que!XI I'XI DepOIS de annol de

1118anhões afJ.ti aéreos ao soUrendo ha mais de Da III preparação da gllerra e Execução de todos os

mesmo tempo 'que dois mezes de uma CODS III Da de agitação perpetua, t?s serviços photographi-

DO coração do t'(}- tipaçãti chronica e pão iii KARAM & SOUZA III chefes �e n08�a patna co. por methodos os

ehedG se vão armaze· ficando curado com re iii iii cons��UIram fm�lmente 'I�
mais modernos - Tra-

Dando quantidades in. mediu.i! aconselhados pür III MANIPULAQÃO CUIDADOSA 191 preOIpItar o 1nlehz povo II
balhos artisticos

ealeulaveis de viveres e medico, um amigo acon- !XI PREÇOS REDUZIDOS lÃ'! allemio e �om elle 8. hu III -

IDunicões, f: trab8Ihll-8� selhou.me que :fizesse !:XI
PLANTÃO NOTURNO � manid8.�e numa eatastro· iII Re\1ela�ao de films para amadores

activamente na abertura U30 do exceHfutfl prf' .11] IX.I phe UOl�er8a�.» . III PREÇOS MODICOS

de um tunel á prova -de parado "Peitoral de- �An· III AVENIDA GETULIO VARGAS' rII O a�pl:)Uo c�nelu.e dl- �ii!ii!!I! �.-.' iíiiiiiiõõ
'

ltvmoardeemeIlto8, para gico Pelotense», o qual III _ _ .liJ zendo. cA HIstorIa de. � __.!!I!!!B._��l!i!i!!!ii��

servil' de refugio em CUf?u.me, rBdicalme�te. iii )araguá - Fone 43 - S. \.atarma liJ mo.nstrará o ql�e sempre

CRSO de necessidade. ASSIm pOlS, acoselho 'ás 1IJ1II1Il1II1II�l2Il1JlillllllJOIII[fJlilllililfII�[IIliJ pfflrmamos:. HItler não

l'Ulo tambem de impor. pes�lOas qU,e tenham se ., 8 AUemanh!p'.

tancia capital para fi melhante H'lc.o�modo o ..- ••• , ----------

d(jfesfl. de Gibraltar 8S uso do bomsslIDo pre

DR.LUIZDE SOUZA
Clinica OeraI - Molestias de Senhoras - Partos.

eisternas -ou "algibes" palado do. :inti:llligente ELIXIR DE N06UEIRA
_ esca'Vs.dos em rocht:. pharmllceutwo S1.". dr. IIIIlPrepdo__ em todlll Consultorio e Resid?l1cia:
sólida, onde se contêm Domingos da.Silva Pintfl. ADVOGADO .. Dlolestlas pl'9veDlent.... QPIIIIt H I W
milhões de litros de a. O referido e ,ver�de

'lmpurezu 40 liuIpe. «ote e.ls�:·<'ky;:) - Rua Abdon Baptista

gua das chuvas. Fato I do que dou fé e:8s81�no. Escriptorio - Avenida Getul�o Vargas FERIDAS (ENTRADA INDEPENDENTE)
tmri080 que não quer8 -. Pe.lotas - Franc?,Sr-o Residencia - HOTEL HECKER 'ESPINHAS _.'--

mos deixar de meneio. S'tlve'tra Ayre,. � � ULCERAS Atende chamados a qU<llqllsr hora do dia ou lia noite.

nar:numa dascliv€rnas do Confirmo �ste attestad?, AB' A..,.I"'O e com
'ECZEMAS

alto do rôohedo vive u Dr: E. L. Ferrel�a de Arau)0 ,. ',I.., MANCHAS DA P!UI

. (fi, ma reconhecrda) DARTHROS
ma coI DIS de macacos Licença N. 511 de 26 de ;�

..,;,�O DE CIABEÇIA ir:'.",:}) FLORESBRANCAI
de • rig m bo::rbertibca, M:HÇO de 19t16.

_ ".. � e RHEUMATISMO
os unicütl macaoos 8a.i,

O'
..

Tagens existentes na Eu I eposllo: L�boratorlo Pel- SCR����,'ifrk
'fOP8, que se enccIltra� I torai de Inglco Pelotellse I

sob EC proteção das 1818' Pelotas - Rio Grande
inglê��s. . . f do Sul .

A hHltt'1'18 rI" Glbrp}tllf i VENDE·SE EM TODA PARTE.

ßi�raltar, chavo no Mouitarranao
,Jornaes e

Revistas

.�- ....
81 alfooçOel ..

lIan:a ngIaIrUI .- a

"AVARIA-'
- Milhares ele curadOB .::_
ßRAME DEPURATIVO DO SANGtw.BancoAgricola e ColD-

Dlerdal de Bluanenau

I Matriz: BLUMENAV

Filiaes emj JOINVILLE, JARAGUA'
e HAMONIA

! Capital autorisado "2,000:000$000
Capi I\l reéllisart"; e reserva8 1.870:392$020
T"t&l ctOfol depositos C8. 18000:000$000

Faz todas as operações bancaria
no Paiz

C(clTiO defcontos é ca.ução d., \itulos de expor
tação e 'utrtl.s operações de credito, passes
para as príncIpaes praça!:< (!o paiz, mediante

taxas modicaB.

Abona eil contas correntes os segUintes juros:
A dispssição, sem aviso, com retiradas li-

vres para quaesquer impol'tancias 2 %

Com avis') previo (retirada." com avisos
conforme a importancis li retirar) 4 %

Dep'lsitos Populares Limitados (até 10 con·

tos) depositos iniciaes 3 partir de 20,
subsequente a partir de 5$000 4 1/2 ajo

Prazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes

de aviso para retiradaR 5 %

Prazo fixo 1 anno e depOis 2 mezes de
aviso para retiradas 6 %

Succursal em JA8A.GUA·
EXPEDIENTE: Das 91/2 ás 12 e

das 13 1/2 ás 14 1/2 horas.
sabbados: d8s 91/2 ás 11 1/2 horas.

caixa Postal 11. • End, telegr. cCaixa-

Vende-se
um terreno, 'per preço
de occasiäo, situado nos

fundos da estrada Jura
guä Alto, nß3tI:J munici
pino extremado com aA

terras de Leandro Lenzi
com a ares t0tal dt' . '

475.000 IDf:tros quadra.
dos. Terra bOH, ffiatK vir
gern, exc(lllente� quedl�s
d'agua pari .. construcçC'll
de engenhos, etc.
Para mais infurmações

com a pl'<)prietaria da
Thereza Demarchf, Bar
ra do Rio Serro.

Zu Gelegen
belfspreis

tira a dor e reanima Ítlt
.

zu ver kau f e nein

I.��!!!!'.'!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!������!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!ft Grundstueck im Mnnizip
�. Jaraguá, Hinterland der

II • Essa céIlUeira sem tel' de que; eBsa falta Stra�se Jaraguá'Alto,
f

de apetite para os acepipes mais Babo- grenzend an Laenderelen
l rosos; essa palidez doentia, são sinais von Leandro Lanzi, In
� evidentes de langue pobre. O TONICO Groesse von 475.000 Qua.
� BAYER é o que se aconselha em tat. dratmetern: Bestes LaDd,
l.. 1 casos. Sa""ue pobre, .sud., fraca. TONICO Urwf!ldbestand, tI effllehe

BAYER aliment. e Nn4Iue. Wasserfaelle zur Anlale
von lluehlwerken etc.
Naehere Informationen

erteilt die Eigentuemerim
Prau Thereza Demarehi.

l-;;;;;;;;;;;iiiõiiõiI__;;;;;;;;õ!iõ;iiiiiiiiõõiiiiõil!!-=�-------�IIIiõIlIii""�� ilI; ��iiiJJ Barra do Rio Serro.

TONICO BAYERg�r:.:t�
aOM PARA TODOS

�

�_" •• . _. __..<-'__,

Co.'1TOS POL.�=lAE$
coNTOS Df AJWOR

AVENTURAS
CJ;tVEMA
8EI.lE2A
R-ADIO
FfGURf.NO.
TR/COT .

(i)YMNAS rICA (')
,

-f1��jIn�1

--

Hans Lóss
.-- Jarlluá du III

Dr.Waldemiro Mazure�beB
MEDICO

�111��������O����������
BARe R�=STAURANTE

(aMigo C.afé Ideal)
de /; ngelo Benetta.

O mai., pOp li I a I' Bar e Restaurante de. Jaraguá
Serviço completo de almoço e iantar.

SORVETES, PICOLÉS etc. :_ BEBIDAS FINAS
NACIONAES E EXTRANGEIRAS

Serve-se saboroso c a f é com finos doces.
- AHende se com maxima prestesa. -

POm,qdä Minancor'3
E' a romada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
JGUAl!! !

A Farmácia Cruz,
deAvaré,(S Paulo),
curou com a cMl
NANCORA» úlce
ras que nem o 914
conseguíu curar.

Da, Oar )lina Palhares, d� Joinville, curou com
UMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes! ! !
Adotada em ml.li.t�s hospitaes, casas de saude

.

I;; cllntcas particulares.
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira ePOMÁ:\
DA MINANCORA � nunca existiu a não ser· em

su�s lahnh��s origimtis com o emblema simbólico
aClma. R.ecusern imitaçõrs! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original I
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA�
de JOINYILLE.

I

•

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CO�REIO

__P_re_f_e_i_t_u_o_M_·_u_n_ic_i__p_c_l_d_e_J_a_r.'_o....;:Q�u_á__, Para a iDitallaçio da
BDITAI: Justiça do Trabalho

De ordem dó sr. Pre-
feito Municipal torno Rio, - O presidente da balho,sendo170:000$000 R I O . 11. - O presi'

P bio
publico que durante o Republica assignou um para pessoal e1.330:0CO$ dente Getulio Vargas di

U lCa corrente mez de

setemo/decreto-Iei,
abrindo, pelo para material. rigiu o seguInte telegra

bro, arrecada-se na Con- Ministerio do Trabalho, A importancia do cre- man:� in���a���:s_ Al�'
tadorla da Prefeitura Mu- um credito especial de dito será distribuída ao :e�i a comunicação

c

d�
Q sr. dr. Secretário da Segurança Pública 'rece- nicipal de Jaraguá e na da 1.500:000$000 para at- Thesouro Naeional'e pos- seu telegrama. Tenho a

be� do sr. dr. Mac Dowell da Costa, Procurador do Intendencla distrital de tender, no corrente anno ta á disposição do presi- satisfação de louvar a

Trlbu,�al de Segu�anQa Nac_io�al, o seguinte telegrama: Hansa - o Imposto de às despezas com a ins- dente da commissão ins. util e pa'trio�f�a oampan-
P�ra conhecimento �ubhc? �flm c?operar .c?m Industrias e Profissões tallação do Justiça do'Ira- tituida pelo art. 108 do ha que. vai íatcíar a Li-

as autoridades na repressão energica delitos, solicito L, .

decreto-lei ga SOCIal contra o mu-

'V. exoia. ampla divuIgaçäo imprensa, rádio essa Capí- (inclusive �atente por ecreto-leí n, 1..237,! fi- cambo. iniciativa pode
tal, re.mêssa circular todos delegados. publicação tex- venda de bebidas e fumo) Q problema side..

cando a sua apph<:_açao e contar com todo o apoio
to a�tlgo segundo numeras um, quatro, seis, artigo 2. semestre.

I. S ta opportuna prestação de moral do governo na

terceiro numeras dois e .cinco dodecreto-leí oítocen- Não satisfazendo o pa- rurglco e� an

,contas sujeitas ás normas cional, da mesm� forma balho. Felícíto-o pormais
tos sessent� e nove,.artigo terc�lro n�meros doz�, gamento no referido mez I �atbarlna .

da legislação em vigor. o amparo material que esse empreendtmento de
dezessete, vinte e dOIS, vinte e tres e .vinte de seis f' trib

.

t
' Afim de prosseginr lhe fõr possível eonce- sua operosa, Inteligente

do decreto lei quatrocentos trinta e um, artigo oito .I�ara ° con ri UlO e su-
t d b der. O plano de aterro abministração n ai

mesmo decreto combinado com o artigo quarto círcu- jeitoãrnulta de20.j' sobre os es u ?s so r.e o p�o: Operou o general Var· de Alagados, Cabanga, vem demonstrand� o��
lar acompanha decreto-lei mil quenheutes sessenta e o Imposto no primeiro blema slderurglco. �1Ta gas � agora regressou Sto Amaro, já tem pare. penho em elevar a810r
am. CO_!1vém salient!lr tais delitos n.ã? são afiançaveis mez, sendo então feita 'ao n?sso Estado, VISitar a Hespanha

cer. favorav.al do mínís- çss morais e economJcas
Reles nao havendo 11�ramentro. eondicional nem sus- a cobrança judicialrnen- as rnmas da poderosa Madrid _ Regressou treío da víação e está de Pernambuco, num pro.
Jtensão pena. Saudações atenciosas. Mac '�Dowell da t Organissção Henrique H h d t

sendo examinado agora grama de renova9ão ne-
Coata. Procurador do Tribunal Segurança Nacional> e-

_ . Lag no sul do Estado
a Aespa� a, proee en e pelo Mfnisterio do Tra- eíonal do Estado Nova..

Dessarte, aten�endo á sOI!citação acima vão aqui Secretaria da preíeitu- e,. ;).' da men<:a do Sul, o dr. ----:..------ _

transcn�os os artigos das leis referidas no despaebo ra MUnicipal de Jara- uma gra�de com!ßlssão Hermenegildo Arruga, AtelegráfiCO antes reproduzido: guá, 6 de Setembro de- de: �ech�lcos de diversos que operou o pae do sr.

.

ttencäO1939 ,mlnlstenos. Presidente do Brasil ge·DECRETO LEI N. 869, DE 18 DE NOVEMBRO Renato Sans Secreta- A noticia é auspici.o- neral Vargas, com r�sul-
DE 1938 rio Municipal. sa

.

e
.

traduz a maneira tado feliz, fazendo-o re

objectiva como o Esta- cuperar a vista.
do Novo encara o ma

gno problema siderurgi
co do Brasil.

Companhia
de Terras Norte do Paraná
Oroesste KOlonIsationsgesellschart Sueli·Amerikas

mit 8itz in LONDRINA, Staat Ptuaná
Kapital 18)500:000$000

.

Diese· GeseUsr.haft entdeckte in NoreI.Paraná
ein wahres Plil'9.dies fuer Ackerbauer und Land
wirte. Sie verkauft zu guenstigsten Preisen mit
grossen ZahlungserIeichterungen, ihre beruehmtell
Laendereien, mit erstklassigem Terra Roxa-BodeD
wunderbarem Klima und VOl'zueglichem Wasser

'

. !n diesen Laendereien gibt es keine Sauv·a.
Ameisen.
•

.Nicht nur in der L()tterle kann man grossa
GewmnA mRchen. Wer Terra, Roxa-Land in Nord
Paraná kauft, wird auch reich.

I . _Verlangel1 Sie sofortige Auskuenfte vom aUe
torlSIerten General.Ag6nten luer die Munizipien
Rio do Sul. Bom Retiro, JoinvIUe und Jaraguá.
Herr!1 JOAO FERRARI, ode.r .von den Unter Agen.
ten In den genannten MUnIzIpien: - Luiz Largu-
fa, in Rio uO Sul; Friedrich Kirschaer in Sant'
Anna do Figueiredo, Munizip Bom Retii.-o· Ernst
Hertl1lRun, in JoinvHiß.

'

. In. Jaragúá we!'.dau diA Iuteressenten gebeten,sIch bel �bwe8�nhelt des autorisierten General
Agenten fusr. d{e obigen Munizipien, an seiuen
Procurailnr Herrn Dr. Luiz de 80UZB (Hotel Bek
ker), zu wenden.

Die Gesellschaft bezablt Landkaeufern dh,

I Reise von OUl"ÍnhtHi bis Rolandia, und stellt fuer
Constructor licencicldo Ihre Familien, S�JlJ.t a1l6m Gepa8ck, faer die Rei-

�.,.. (Carteira Profissional n. 617, do Conselho Regi<'l1al de Ise
zur �rsten Niederlassung, Freipassagen aus.

r---------_ Engenharia e Al'chitectura . 8. Rt:gião • Porto Alegre) Freipassagen von Marques dOi Reis nach L.o-

NEY FRANCO ..ft_-_ ...._�- b· vat, ohne Verbindlichkeit
. .......,�.üa .- Are ttectura Der General·Agent, Herr JoIo Ferrari wird

E
in der ersten Haelfte jeden Monats, an einem zurxecuta quaisquer construcções, de pre· Reise vorher bestimmten 'I'age. die Interessenten

Escrivão do Civil, Oro dios, para casas commerciaes, fabricas, nach Londrina oder and€rElD ln den Gebieten der
fãos e Ausentes e mais engenhos. todas as especies de casas de Gesel!sehaft in Nord·Paraná liegenden Plaetzea

Anexos moradia, fossas sanitariaE, pontes, boei- begleIten.

J A R A O Ui.., r-os, canaes, etc. t.... tnDid'e Adrleiil��el'i .aUjtorisie,neB Oansral'A,6R4
_______ '..---- Ii J'\ ..D. an yep mun Z It eD Bt: JoI� Ferra.rl Ho-'l_

----- --l O" r a & de alvenaria, pedraria. e concreto tel Central, Jaraguà.
' -

Bofa da Secretaria da
Segurança

Art. 2 - São crimes dessa natureza (crime contra
a economia popular, sua guarda e seu emprêgo):

I - destruir ou inutilizar intencionalmente e
sem autorização legal, com o fim de determinar alta de
preços, em proveito propria ou de terceiros, matérias
,rimas ou produtos necessarios ao consumo do povo;

IV _. rt:ter ou açambarcar materias primas, mei-
8S de produção ou produtos necessarios �ao consumo
do povo com o fim de dominar o mercado em qual
fluer ponto do paiz e provocar alta de preços;

VI - provocar a alta ou baixa de preços. titu·
los publicos, valores ou 'salarias, por meio d� uoti·
das falsas, operacões fectieias ou :qualQuer outro arti'
fieio.

Art. 3 - São ainda crimes contra a economia
popular, sua guarda e seu emprego:

II - Transgredir tabelas oficiais de preços de
mercadorias ;

V - Fraud:u pesos ou medidas padronizadas
em lei, ou regu] amento; pos!ui' los ou dete los, para
efeito de comercio, �abendo estaram fraudados.

Edital
Citaçio de réo

ausente
o Doutor Arno Pedro

Hoeschl, Jufz de Direito
da Comarca de }araguà,
Estado de ! Santa Catari
na, Brasil, �na forma da
lei, etc.
Faz sllher 8.68 que o

presente ßdittd virem ou
dele conhecimento �tive
rem, com o prazo de
quJnze dias, que haven
do sido desiguado o dia
16 de setembro corrente,
ás 10 horas da' manhã,
para se proceder lao in,

DECRETO·LEI N. 431 DE 18 DE MAIO DE 1918 terrogatario do rêo Leo.
pOldo Klotz, denunciado

(Define crimes contra a personalidad� inter- oomo incurso no' artigo
nacional, a ordem politica, a estrutura e segu- 303 da Consolidação das
rança do Estado e contra a ordem social). Leis PeDals, e não tendo

Art. 3 - São erimes da mesma natureza: ahlo o mesmo intimado
12 - fnstigar ou preparar a paralizaQão de ser por não ser encontrado

viços publicos ou de abastecimanto da população; neste municlpio e se en-

tT - Fuer propaganda da guerra; >. . contrautlo em lugar in

,
22 - Induzir émpregadores ou emp�egados a certo e não sabido, man·

cêssaQlo ou suspensão do trabalho; dei passar e presente
23 - Tentar, por meio de artificios, promover edital com o prazo de

a alta ou baixa dos preços de ganeros de primeira 15 dias, pelo qual cfto e

�cessidade, "om o fito de lucro e ou proveito; chamo ao dito denuncia.
26 - Divulgar por escrito, ou em publico, no- do Leopoldo Klotz, para

tieias falsas. &abendo cu devendo saber que o são e comparecer na 8ala das
tfue possam gerar na população desassossego ou te· audien�ias, Ediflcio do
Mor. Forum no dia e hora a·

Art. 5 - S6 o poder publico tem a prerogativa ci!.lla referidos, afim de
de eonstituir milícias. de qualquer natureza, não sendo se" interrogado no pro
permitidas organf�açaea de tipo militar, c'1racterizadas cesso crime que respon.
por subordinação hierarquica. quadros ou formações. de neste Juizo. E para

que chegue ao conheci.
mento do réu se passou
o presente edital que se·
rà afixado as· portes do
forum e publicado pela
imprensa local. Dado e

passado nesta cidade de·
JaraguA, ao primeiro dia
do mez de setembro do
ano de mil novecentos
e' trinta e nove. Eu, Ney
Franco, escrivão, o subs
crevi. (Assinado) Arno
Pedro Hoeschl, JIJ.iz de
Direito. Está cOllforme o

original do que dou fé.
Jaraguà, 1. de setem

bro de 1939.
O Gscrivão

NEY FRANCO,

CIRCULAR A QUE SE REFERE O DECRET92&'
N. 1,561 DE 2 DE SETEMBRO DE 1939

Art. 4 - E' vedada a formação, em territorio
brlsileiro, de corpos de combatentes para servirem a

qualquer dos beligerantes, e bem assim, a instalação
de escritorios, agencias ou oficio de alistamento, quer
80S proprios nacionais dos beligerantes, quer de
brasileiros ou de naturais de o,ltros paizas. E' veda·
da tambem a arrecadação de donativos �ou remessãs
de fundos para as nações beligerantes, exceto para o

serviço da Cruz Vermelha".
Qualquer dos CI im�'3 acima enumerados, deverá

ser, pejos que deles tiverem conhecimento, denuncia·
... do, á Secretaria de Seguranç<l, por intermedia da De'

legacia de Ordem Politica e Social, afim de que se

jam punido; os respol1saveis, de 6.COrd0 com a lei, e
mediante instauraçao do competente inquerito policial.

Trata se de crimes que. por lei, nãlJ "ão afiança
veis, neles não calenda, ainda, livramento condicio,
nal, nern suspensão da pena.

Esta Secretaria ,confia em que todos os bons ci·
dadão;:, com elas colaborem na punição dos que de·
Iinquirem, inf�irtgindo os artigos de lei antes transcri·
tos, para que, por essa forma, seja a coletividade pro.
tegida centra os açambarcadores, especuladores, frau
dadores e organizadores de milícias de qualquer na

tureza, tenham o fim que tiverem.

SE GOSTA DE BOA LEITURA.

Adquira semanBimente

«O Cruzeiro �

PAGINAS DE FINA LITERA
TURA - GRANDES

REPORTAGENS - CINEMA
HUMORISMO

MODAS· OPTIMA SECÇÃO
fEMENINA

64 paginas de agradr.vel lei
tura, por 1$';00

«O Cruzeiro �

FEBRES A revista que acompanha o

rythmo da vida moderna.
Assignaturlls

Annual 75$ . Semestral 40$
Rua do Livramento, 191
RIO DE JANEIRO

(Sezões, Malária, Impaludismos,
Maleitas, Tremedeira)

Curam·se rapidam'ente com

"Capsulas Antisezônicas
Minancora'�

Em todas as boas Farmácias
E' um produt::> cios Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina.

De PO\!0 -:-- ..

Desenvolvendo
o nível moral
do Brasil

Morreram num'
desastre seis avia...

dores navaes
,

Communicam de 5all
Diego, Calllornia, que em

consequencía de um accí
dente occorrido Ino dia 7
a dez milhas da base na

fal, morreram seis aviado'
res navaes norte·america·
nos.

Um avião de bombardeio
dos chamados i«dreadnoll
ghs voadores. ehocou-sa
contra uma torre de ante
na de radio e explodiu ca
hindo envolto em chammas.

Companhia
de Terras Norte do Paraná
A maior Empreza de Oclouísaeão da America do S1II
com séde em LONDRINA, Estado do Paraná e e••
criptorio de informações em São Pau 1 o á rua
S de Dezembro, n.48, 20. andar, Caixa postal �. 2.771

Capital 18.500:000$009

CALCEBINIl

.. pbum.• c:bim.

miO BA SIlVA SIlYlIRA

Espeoifico da dentição
O melhor tonlco infantilENFRAQUECEU-SE? EI

Ainda tem to.... dar nRS

...t••• no polto?
u•• o ,..doroso tonlco

filHO CIB080TIDO

Vossa cara é vossa sorte, di· Possue no Norte do Paraoá um verdadeiro
zem. os americano.:'. tal a impor- paraieo para lavradores e agricultores. Vende
tancI� que el�es .d!l0 ao aspecto seus terrenos constituidos das afamadas terrasexterior dos IndiViduas. '

IA CALCEHINAresolve opso' roxas,
com &xcel ente agua e maravilhoso clima;

blema da boa apparencia, pois, orrerecendo aos compradores a8 maiores vanta..
as creanças que tomam Calcehina gens e facilidades no pagamentotêm optimos. dentes, são fortes, Nas terras roxas da Compa�hfa Norte do .Pa-alegres e resistentes. á 11

•

t fOs seus intestinol funccinam lan n O eXlS em as amigeradas formigas saÍlvas
como uma machina de precisão e nem ontra praga qualquer da lavoura .

e não ha infecçãoque lhe resista. Quem adquirir essas terras falá fortuna eer-
A CALCEHINA vale o .seu ta e rapida. -"

peso em ouro. Nã é J'Em todas as boas pharmacias O apenas na ·oterla que 8e tira grande.
---------------

.

premios. Tambem em se sdquirfndo (lS terreno.
em apreço, sem escolha, se habilitará o compra
d�l á um premio mathematfcamente seguro e pro..

•

mlssor.

Peçam inlorma9óes imediatas ao Agente-Geral
Autorizado para osMunicipios de Rio do Sul Boa
Retiro, Joinville e JaraguA, Inr. JOÃO FERRARI
ou a08 8ob-agentes nesses mUDicipios e que s&o;
Luiz Largura - em Rio do Sul; Frederico Kirie".
ner em Sant'Anna do FJgueiedo, no mnnicipio de
Bom Retiro; Ernesto Hertmann - em Jolnville.

Em Jtuagu4, n40 Bltando presente o Agent••Geral Autorizado para 08 quatro municipios acima
enumerados, queiram os interessados dirigir-se 89
sr. dr. Luiz de Souza (Hotel Decker). seu procurador.

A Companhia Norte do ParanA casteis o trau
porte d08 que adquirirem suas terras, de Ol1rlnho.
até Rollandia, e dá passagens gratuitas ás reapectivas fumilias, com suas bagagens, na viagem fie
primeira inBtallaeäo�

Passes livres de lIarquesdoB Reis até Lovat
s�m compromisso.

. ,

O Agente Geral Autorlsado, sr. jollo Ferrari
acompanhará, na primeira quinzena de todos oi
mezes, em data g combinar, 08 interessados para
Londrina e outra.s cidades situadas na8 ter:as da
CompanhIa Norte do Paraná.

.

O endereço do Agente Oeral Autorizado pa
ra 08 lJuatr�} mnnicipios é o seguinte: JoIo Fer
rari. Hotel Cer. traI, }ar8guá.

Em,rega* _ suc·
... III ••eÍlIÍIS.

coRv,lessellÇls
fONICO SOBERANO

DOS PULMOES

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devi.?a�en!e registrado na Ç>rdem dos Advogados do Brasil, com
esentorlo a Rua Abdon Babsta no estabelecimento do sr. Alfredo
KluJ. Ace!ta cauzas civis, comerciais e ct;iminais e encarrega-se
de Inventarlos, defezas de contravenções flscaes, elabora contra
tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples de
capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas co�an.
dita por ações, de sociedades cooperativas, de penho; agricola
penhor come�eial e enfim elapora contritos de toda e qualque;
natureza, àSSlm como requenmentos.

HORARIO: das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.

João O. Mueller
Rua Dr. Abdon Baptista - Telephone 24

Engarrafador de ag.uardente
marca "TRAGO" e vinbol na..

ciona� .. D e pos i t a r j o do .

V.ag�e Especial
GAIA DE SECOOS EMOLHADOS

Exportador de Cereaes

Adão Maba

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A FAIlMACIA ESTRELA partidpa aos seus distintos freggaes1 que acaba de receber arande sorti�
meato de perfumarias, offerecende por preços excepcionalmeDt� baixos. �� Visitem a :n055a exposição
I9l«(f«(C_B_)B._»m»_B_••_««e»m·_,·_»"....li1
AVISOS da D_e_legacia aO�RRE10' O"Q P'O'�.Od P I -Redacção e oflicinas :e o leia AYENIDA GETULIO YARGIS

-
..

.

.

Está proximo a terminar o praso para ore· .' ;,,_
]. '--.

. � .

g�sto dos estrangeiros, sendo aconselhável que Caixa Postal N. 12
nao se espere até o ultimo día. O registo ê o

�rigatório para as pessoas de ambos os sexos e de
Idade de 18 a �O anos.

O� que n.ã? se registarem dentro do praso
legal, ficam sujeitos a multa de 500$000 e em

C�S?S especiais, á de expulsão. Findo o praso, o
�t:gIS�O soment� será feito na séde do serviço,
Isto e, na Capital do t:5tado.

Sabbado, t 6 de Sete:m:,:p:;.:f;.:o:....;;;:d;;:.e...;;.;19;.;;3;.:.9 s_êA_n_ta_C_.lf_t_h_ft_fl_'n_a

SocialEdital de Ia. I ESPORTES Edital de �rj� 4lCorreio"
praça I Deverão encontrer-se -

. amanha, na praça de melra praça. 0:0 arnõr é, indubítavelmente, um thema rornan-

O Doutor Arno Pedro I
sporta do S. C. Germs-

• tico e poetico, inextinguível e divino, no campo das

Hoeschl, Juiz de Direito ma, os quadf?S de bas- O Doutor Arno �e�tO divagações mentaes, mas, cm verdade, nada ha de

da Comarca de Jaraguá ke� de@tB Cl�8de e ?e Hoeachl, Juiz de D�relt� tão sério, de tão merecedor de analyse do pensarmn
Estado de Santa C8tsri:)' J:}�nvtne, �Gm jcgo anns

I
da Comarca de

J!H'Q�_U�., to, do que essa força st;lblime, que estabelece a união
A delegacia de policia vai mandar apreen- na Brasil na forma da toso. Esta�o d.r S8nt� cat<:1�l I des sêres, para a etemísação da hurnaninade.»

der todos os automoveis motocicletas bicicletas lei' etc. ' �elo onthustaemo que nr.:. raan. na arma. a

_

f .' , I' reine entre 08 <compo' lei, etc,
que nao oram registados no cerreute ano apli- Faço saber aos que o t d d' 1 1 ' Anniversarios Hospede
oando a multa regulamentar aos respetivo� pro-

presente edital de prí �e�ee�r �e �u: �aiso�� Faço saber aos que .0 Waldemar Grubba
Encontra-se em nessa ci-

.

tari T b t d
.. meíra praça, com o pra Q.

�
e r li! presente edita! de pn- dade, desde o começo da

pne anos. am em o o aquele que gurar veicu- zo de dez (10) días virem succssso para as suas metra praça com o pra. Passou a 12 deste mês semana. o sr Sylvio Alv�s

l?s a motor e não estiver devidamente habilitado ou dele conhecimento' cores, _

no encontro de zo de dez' (lO) días vi o natalício do snr, Walde· funccio'nario 'do Ministeri�
fica sujeito a multa de 150$000. tiverem que, findo sete amanhã.

}{nINO
rem ?u dele conheoif!len- mar Grubba, sacio da Hr da Agricultura, ultímarnen-

prazo, hão de ser arre. .

T i:!i
. to tiverem que, finde ma Bernardo q�ubba des- te enviado para este mu-

matados por quem maís O capIta,<? do S. C. Gua� este prezo, hão de ser ta praça. Espirito ernpre 'nicipio.o praso para der e meíor lance ote- �any convída todos OS arrematados por quem hendedor e moço, conta

recer no día 22 do cor. Jogadores dos 1, e ?os maís der e maior lsnce Waldemar Orubba solidas Viajantes
rente'mez as 11 hotas quadros para um tremo, oferecer, no día 22 do amizades em nosso meio, Para São Paulo afim de
8S portas do Edifício d� ddomingO, ás 9,30 heras cerreute mez, as 11,30 especialmente no campo tratar de nE'gocio� seguiu
forum, os bens penhora-

a manhã. �or8.S, BS portas do Edi cornmercial, onde é figurá terçrl'fei�a, pelo 'tr�m da

Edital de pr.-", OVOS
dos a OUo Schuh, na a- (2'700$ O) A· � fi

. tícío do Forum, oa bens destacada p�los seus vas tabell>, acompanhado de
çäo ordinaria que lhe

.

r
o .Jd . bSSlm ser o penhorados a Hel'IDSnn fos conht'clmentos espe sua exma espOS2 o snr

mel-ra pral"!:1 d II' b
move Wilhelm Waege a

os tre.erl 08 ens arretO Rausch na açäo ol'dina- cializados. Arnoldo Lecnardo'Schmitt:
�

e ga In a da. raça Leg. saber'
ma aU08 po quem ma S rIa de cobrança que lhe -x- 't r t

.

d t' I
horn (put:0s) para cria' 1. Um terreno sito DO

der, no dia, ?ora e local move Wilbelm Weege, & Dia 14 feste'ou a assa.1
capl 3 IS a _:_�r_:_ ue ria.

_

O Doutor.Arno �e�ro çâo, duzla 10$000, offe· Hibeirão Grande �a Luz ����� :e������ú:�r�� flaber. ,gem de mais Lma grima' - De Mafra, esteve eu·

lIoeschl, JUIz de Direito rece

O 'ALB co� as confrontaçoes se· examinados 01' uem
1. Um t�rren� i\HtO.a vera a geniil sEnhorita O tre nÓß, a serviço de sua

d.a Comarca de Jaraguá, (J", S� th
. US) gumtes: so norte com lute",.a"se ti

p q
t

'3stl'ada RIbeirão OranGe. dalzita fno ornamento do profissão o illustre 2dvo·
Estado d" Santn C t

. ",ar I...a armense te � Al' R h
i Iv<> ver, a es ra· da Luz co"'fron�8n(1 a I

", :.
•

_ II a �nna, _
• rras ue "ln. asc , da Ribei.,.ão Grande da

," � o (I nosso set e filha do casal gado e }ornalIsta, snr. dr.
8rasll, na forma da lai, etc. �eGI.sfl1.noi\!l1l I1"'-V..

ao sul com as terras de Lu : j i d'
norte c5lm terras de

car., Laura e HeJeodoro Borges, Chichôrro Netto.
FAÇO SABER aos que lft. _ I.ö U' "I I Ernst Bork, a oeste com

z, nes�e 'Ç'! me TO �s. los SpledmanD, ao sul
• wesente edital de pri' .

Artur Mu�llert E�c�ivão e O.fi. aB terras de Ricardo trito, oulta �IC&m loca�l com terras de Ernesto -x-

melra praça, com o prazo cl�1 do R(!;lstro CIVIl do 1. dl�- Schuh e a leste com as S8�S os dItos be-ns. � G\ltz, a leste com as de - A 14 tambem festejou S. R. '�Cruzeiro
de dez (10) dias virem ou ��\�dgade �a��:Cat:rinrB��:il' tel'fas de Carlos Schunk p�ra que �hI�gue a !l°d,tI: Ricardo Hornbul'g e a o seu natal o jovem Rei .... ft Sul"dele conhecimento ti�erem faz saber qUé comtla:ecera� contendo a área total d� C18 a. pu ICO,. man el oeste com 8S de Olto naldo Soares Filho, alum Uu

flue, findo eáte prazo, hão em cart(>rio exibindo os doeu- 90.000 metros quadrados pas:ar este edital que Apiedmann, contendo a no do Curso Complemen-
de ser arrematados por

mentos e:c!gidos pela lei afim ("uoventa mil metros qua,
aer afixado no.lugar de urea total de 180.000 me· taro No proximo dia 23, Ie·

tluem mais dér e maior i de se habilitarem para casar·se:
dl'sdüs), com casas e costUl�e e publIcado pe trug quadrados, contendo - x- vará a effeito a S. R. Cru-

lance oferecer, no' dia

221 He�����LM�'y���e Oe ;mais bemfeltorias exis
la impl'�nsa IOtCal. .�a�o casa e mais bemfeitorias - Ainda di3 14 anniver· zeiro do Sul. de Hansa,

do corrente :mez, ás 11,30 novava KBrazack
.

Uentes no mesmo terreno I � p�8aQO :es a Cl li e situadas no mesmo ter- sariou o menino Darcy, um baile no s:llão Kafr

".oras, as portas do edifi' Ele solteiro chiuutei.7 que avaliamoS! em Rs. d� aJBgu, �os �ove reno, avaliado em cinco filho do sm. Hermllio Ra- ner, que promette bastante
mo do forum, os bens pe' I 10 eom 34 an�B de ida 2:700$000 b

8S

d
o .rez e s� ,em- contos e quatrocentosmil mos, fUl1ccionario ferro-via- animação, pois será ábri-

..horado_:; a Er�st .Outz, de' brasHeiro natulai Cujos bens oonstantes t �Q t
e mI nove�en � e reig (5:400$000). rio. Ihantado pelo conhecido

a. açaQ ordmarJa de de�te distrito domicili com o auto de avalia'
fiD a e no�e. u, ey CUJos bans constantes -x- conjuncto o:Jazz Elite:..

co�rança que lhe move do e residente nesta ca: ção e penhora de folha8 Fran�o, eSCrIvão, o subs- do auto de avaliação e
.

- Dia 16 �olheu' um Para esse ba�le jfoi nos

WIIhelm Weeg�. a saber: dade filho de HenrlqU� dós referidos autos na �eVI. htssj tr�o b�dl'? penhorll de folhas, dos lmdo botão de rosa para endereçado delicado con·

1) Um terreno sito a es' Merer falecido e de sção ordinaria de CCl, t (l�SCC ' u Z Ee Irei· referidos bens digo auto o bonquet de sua risonha vite, que muito agredece- ......

tRada :Ribeirão Grande da Marth� Schuenke do. branQB, sao levados em f
o a oma.r�a,

I �á COD· da ação ordinaria de co· existencia, a mf;nÍna Anna mos.

Luz; contendo a area to· mestica natural dé BlLl' primeira praçß de hasta
orme o otlg1D6, o que br�ny�. são levados em Adé!ia, dilelZta filha do sr. --.------

J.al de297.000 metros qua· meneu' domlctliadli e puhlica da vanda . e ar· doto fé. á d S t
pllmelr8 praça de hasta Alanco Cavalcanti, 'alto AS.IIDem O

"!:8dos, co.m .as confront�- re8id8�te nelta cidade remataçAo, I?elo valor da b ar:g�9399 e e em- publica de venda e are funcci0!1ario do Ministe�io ,.... •

d P •

çoes de dl�elto,casa e mais tie Jaraguá avalisça,o, IstO é, pelo
ro e

O
.

i ã
mataçlo, pelo vslor to- da Agricultura entre nos. "OrreiO O OVO

_mfeitorias existentes no
-

Ela dolteira domesti. preço de dois contos e NEY e;��;.CO tal da avaliação, Jlto é,
1 _

mesmo. terreno, avaliad�s ca, cóm 31 an08 de ida. setecentos mil reis. . .

.

. pelo preço de cinco co�.

Ie,,:, Oito contos de rele, de, natural deste distri. to� e quatrocentos mll Pharma-cl"a Central(8.0�$OOO). to, domiciliada e resi·
reIB (5:400$000). - As' ,

..

CUJos bens eon_sta_ntes dente neste distrito no f BOTE" BECKER I sim serão 08 referidos Proprietario I CARLOS HAFERMANN ..'-4

do auto de avahaQ&o e I F i d P
... bens arrematados por Avenida Getulio Vargas ,

&lenko.ra de folhas, dos re- I:���har��c���hl:8 �:.I
RU� �EL. EMILIO JOUR�AN -:-:- JARAOUÁ DO SUL

I
quem mais der,. no dia, Drogas nacionaes e extrallÍeira&

'. i
f e r I dos au t ois da razack falecido e d

Está SItuado no '!lelhor ponto da Cidade. Quasi vis·a'vis á hora e local 8Clma men- Perf d
.

Ia d
ação ardina.ria de cobran. St h' i R l1k 1

e Estaçj(� ferrea, Dispõe de optimas aceomodaçõ.es e offerece cionados,podenuoos meso
umes OS mais a ma OI '

'ta são levados em pri-
ep an a o a, avra· o maxlmo confol tI) aos srs, hospedes. Banhos quentes e friol. mos leerem examInados· Attende ao ser�l'('o nooturno

.
" . dora natural da RUBela HYGIENE CONfORTO

Y ....

"�lra praça de hasta pU' domiciliada e residenté. . -:-
-- PRESTEZA, por qu�m interesse l.ive.r 1-------------------.

"boa de Vinda e arremata- neste distrIto no lugar
Lmha de Omnibus a porta Preços razoaveis a referIda estrada R!bel- .!!!III!='--------------'-----

_0,. pelo .ale! total da Francisco de Paula. Proprietario: Carlos Albus. ra,o qra�de da Luz, nes·
avaliação, Isto o, pelo pre- Jaraguá 8-6-39 t� primeIro distrito, onde
to ,de oito contos de refs. ' . fIcam 10calissd08 os di·
{S:OOO$OOO). Assim serão .

E para que chegue a� conhe- tos bens. E para que che-
f'd b

Cimento de todos passei o pre· �.O-" 'ElI'om''D&:.! ti
.

es re ert os ens aa:rema. sente edital que será publicado �� � suacura !em gue li !lo ela li publico,
tados por quem mais der pela imprensa e em cartorio on- _ operaçao mandel passar este edi-
AO dia, hora e local acima de �erá afixado durante �5 dia!. D O e n ç a & an.,..retaes, varizes e

tal que será afIxado no

..êncionados, podendo os
SI alguem souber de Impedi- lugnr do cfJstume e pu-

.esmos sereI!!. examin�·
mentos 'A��:;�sl:e�l�:slegaeS, erisipela sua cura· blicado pela imprensa lo

tios por quemmteresse h· Escrivão Distrital e Oficialdo Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA -cal.·Dado epa88ado nes·

ver, a referida estrada Ri-Registro Civil, ta cidade de Jal'aguá aos

teirão arande da Luz, nes· nove dias do mez de se·
te primeiro distrito, onde tembro do ano de mil no·
'ficam 10calisadoB referidos vecentos e trinta e nove.
bens digo os ditos bens. E Eu, Ney Franco, escrivAo,
.,ara que chegue a noticia Ho'e ", SABBABO ri' 16 de Setembro

o subscrevi. (Ass.) Arno
>' publico, mandei passar � Pedro Hoeschl, Jq(z de
.,.Le edital que será afixa-

DO lallo dOI Adrador-
Direito tia Comarca. Es·

do no lugar de costume e .... - tá conforme o original
publieado pela imprensa lo. do que dou fé.

���::i���!��i�� Gran�a· GoncaMo Sinfonien
trinta e nove. Eu Ney
franGO, escrivio, subscre
"i. Assinado-Arno Pedro
floeschl Juiz de Direito da
Comarca. - Está conforme
.. original do que dou fé.
Jaragui, «) setf!mbm de

1939.

Termina no dia 18 do corrente
registo de arma de fogo.

[araguã, 12 de setembro de 1939
PAULIl'lO NATAL BON IN.

o escrivão
NEY FRANCO.

o abaixo-assignado tem a hrmra de convi-! ,

dar aos seus amigos, distindos freguezes e'
.

exmas. familias para a inauguração, na noite
de sabbado, 23 do corrente, de seu recente
mente installado «Recreio familiar» (anexo
ao Bar Catharinense com entrada independen
te), offerecendo reservados optimamente mo·

biliados, para reuniões das exmas. familias, etc,

Para o bom e exigente paladar haverá:
Churrasco com farrofa e salada, Salchichas de
Vienna com choucroute, Bebid3s, da') mais
finas, nacionaes e extrangeirasJ e o preferido,
bem tratado e hygienicamente servido Chop
da Clitharinense.

Sorvetes duplos gelados, eskimaos e pico
lés, sorvetes em taças.

Bar �atharinon8o
Recreio l'aDliliar

J!

o Escrivio:
NEY fRANCO

Jaraguà, 9 de setem·
bro de 1939.

executado pela orchestra da HARMONIA·LYRA
. de jOINVILLi, composta de 48 figuras, em beneficio do

S. C. OERMANIA,

181

o ç_o VOlel

Após o Concerto: B A I [, B

o anuncio t! a alma
do negocio.

o SABÃO

Virgem Especialidade
.

�e WETZEL & elA. - JOINVILLE (Marca registrada)
RECOMME�DÀ-SE PARA HOSPITAES, COLLEGIOS ETC., PELA SUA QUALIDADE DESINFECTANTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


