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"194� apresentà...se para os brasileiros sob os melhores auspícios. Lobato deixou de ser uma 'simples
'. esperança. O petroleo jorra em quantidade suffidente para affir�ar a sua esplendida realidade".

Fala o Ministro
Mendonça Liana

, falando á Imprensa o cado, no Brasil wagons
general M�ndonça Lima, f"'l roviarios, locomotivas,

• ministr o da Viação, de- navios pequenos e um

clarou: «.o anno de 1940 grande porto». Director-proprtetarto r HONORATO TOMELIN _._ Caixa Postal N. i2 Redactor; João Crespo
a�oosen�·�pamosbm. Concluindo d��rou ������������������� �.� � �_�_�_���_���=����������������

sileiros sob os melhores o general Mendonça Li - Anno XXI .... Jaraguá -- Sabbado, 13 de Janeiro de 1940
�.a�p�os. Lob�o �i· ma: �A p&si��cia�· =��������������---�---���-���-=����������=;�����������

xou de ser uma simples naz com que o presidente
esperança. O petróleo Getulio Vargas vem tra
jorra em quantidade suí - balhando silenciosamente
ficiente para affirrnar a para alcançar esse gran·
sua. esplendida realidade. dioso objectivo vae en-

Por outro lado, con- fim começar a transpa
forme declarou o presí- recer aos olhes dos bra
dente Getulio Vargas, sileiros nesse auspicioso
diante dos nossos tech- anno de 1940».

.

nicos militares, a instai
.

.

id 80 ml"1 pelles d O Circulo Operario de
fação da grande SI erur- oinville prestsrä, no

gia será em breve outra jacarés exporta.. proximo día 28, expres
realidade assim como das pelo Pará sívs hornenagam ao sr.

• tambem a da nossa pri- . Capitão Felinto Mueller,
Noticias pl't)ce�ente8 de digno Cheie de Policiameira grande íat rica de Belern do Pará íntormam I do Dístrícto Federal, i-

o aviões e motores para que foram exportadas

I naugurando,
nesse día, o Iaviões. em Noyembrü e Dezem- <Pavilhão Capitão Felín.

O ministro declarou bro ultímos .eercs de SO to Mueller». l
que a usina será inicia- mil pelles de jacarés, a'l A homenagem adherí- �

batidos no interior do rsm alêm de todos osda ainda este anno, com Estado.. ... I' syndiOßto8 da
-

visinha ci
capacidade no minimo A refe�lda noticia In- dade, S. Exa. o Bispo D.
de 450 mil toneladas de forma aínda que é Ia- Pio de Preítas o Com-

..

ferro por anno, Como mentado não existir aín-
I mandante do b.a Bata-

..

di t da nenhuma Industrta pa- .lhão de Caçadores. oconsequencia Imme ta a
ra o aproveítau.euto d.O' Prefeito Municipal, o JuizdG.:est.abelecimento dessa excelíente oleo de resr- de Direito da Comarca

grande usina surgirão as duos de jacarés: que são o Vigario Geral do Bis:
usinas subsidíarias onde aban.donados ás margens pado e 08 representan
será aproveitada e trans- dos Igarapés. tes autceísados do com-

formada' a mater�a prima Material ferrovia- �:!�:�e� da índustría de

por ella produzIda. "

B '"I O presidente do Cireu.
• Assim. teremos fabri -

rio para o rasl
.

lo Operario convidou a
MEmbarco,,! esteR dIas. sr. Capitão Felinto Muel. Rei omo

Orúpo Escolar cAlmt- com destino:aos Estados ler a visitar Joinville a. fez annos a 7 do cor· juridicionados que lhe h'rante Tamandaré» Unidos, ,a :o0lD:miss.ão no- fim de assistir a jnau'gu- rente o dr. Arno Pedro ac�tam as' decisões sem.
vem a I Bt"asil x Estrella

o 8iif. Intarventor Ne- meada. para fl8cahzar a faç$iú do pavilhão qua Hoeschl digno Juiz de pre' justas revelladoras O grito do carnaval de Mediram forças, domingo uI-
reu Ramos d�ll o nome con8tl'\�cGão e o cambar· teTA O@E'Hnomee,reee·lrv-.:f.... '.J:" r.,�-�-.- .,,; --1- �e �"t;da "'ultu�a JQ4<O/ pelo Oremio

. �:..oril:�r�:m!�egd:n:�:Sqi�t�d·r�de Allllirülit�) T-Mllandaré que a·c. '1..' 000 v6gÓ�R e b ' 1 t h
'-'li ........., ;..... .....vl..a ...... • �...... ..UH ... • l R

,... "'..

"'. . er pessoa men e 88 o- A t It·
'

t
•

h - das osas deste clube e do Estrella F. C
ao grupo 6seoJar de Ba- 17 locomotivas america- menagens que lhe se1'l1o � ua men e em. gozo e 10 eira. -compre es�o O novel e tradiecionaJ de �etorcida. O: q�adr� B d�
naDaI, districto de Join- nas para &8 ,n06sas es- prestadas. de hcenca na Capital do psychologlca do meio. Brasil obteve factl VIctOria sobre
Tille.

c, '�.�"l
trad8.s de ferro.

" Estado, decerto recebeu onde exerce os deveres
Oremm dzs Ro�as, a _q�t:m seu adversaria pelo score de 5 a

"N
' se deve as maiores lOlCla- O. O quadro A igualmente

_--------_- S. 5 as mais inequivo' do seu cargo. tivas, sempre opportunas �giu muito. beD;l' conseguindo
fRACOS E ANEMICOS! DR· J. I. ROCHI LOURES cas provas de sympathia ' Apresentando-lhe as e retumbantes marcando lnesperadll: victOrIa sobre o afa-

Tomem: Va n' dem - se MEDICO ESPECIALISTA
pelo transcurso 'de sua suas felicitaçõe,s p e lo successos ineguaJaveis na ra�do Cr���fa�� ro� �ed� East3r�l.VINHO CREOSOTADO Olhos, OuvI·dos, .

1 'd dd t t r
.

t d' vida soela da CI a a, este A linha atacante do EstrellaDo Ph. Ch. Joio eM SIlve SdoocI.. terreno e casa do

conhe'l
Nariz e Garganta. a a na a ICI�, provas que, ran.scurso. e mal� um

anno commandará as hos. �ã� desenvo�veu jogo que sa.
E....cpdo_ ....._: cido Café e Restaurante Rua Principe. fone 334. de resto, e bem roere· anmversarto, cC�rre�o do tes da folia com o Oran1e bsflzesse,asslm mesmoporemelD
T P d P t dd·

'

. alguns beUos ataqutS soube darOSSei bstwich, defronte ao JOINVILLE ce or., ovo:), em coO' mUI a e Bade Camaval�sco á .Tlro· prova de sua classe. A defeza
Resfriados Collegio São Luiz. ---------.. Magistrado integro, cu· do apreç� em . que tem Jeza. no proxlmo dia 20 iambem não esteve lá muito
Bronchitel Tratar com o proprie-

I
.;.. jos actos, como estamos ao iIIustre representante do corrente firme e o keeper mostrou·se bas·
_.

h b'
.

d J E' excepcional o inter- tante f.alho.
'

Escrophulo.. tario Paulo Plastwich. rm a OS, a Ituados a apreciar, da ,Justiça e araguá, esse com qu� a população ve��v!���s ���iJ�n���d��v���:Convaleceapa I sã<;> vasados na mais faz tambem ao dr. Arno aguarda o Onto do Cama - dos, como consta, pela má at.
'tiNHO CREOSOTADO

Edl.taJ Mar/·st'osl cristalina forma de di· Pedro Hoeschl. os me· val de 1940, porque essa tuação do jui�. Mas,
.•
seja como

é um gerador de saúde. "' reito, fez,-se o dr. Arno Ihores votos de longa festividade do sympathico for, verdade e que Ja deve es·
.

R
tar em tempo de comprehen.Pedro Hoeschl credor do existencia. <!r':�lo das os�s, .cons- der·se,que o juiz é a unicaautori-

Conforme noticiamos apreço amigo de, seus tJtUlra a nota maIs vlbran' dade em campo durante o jogo
em ediçäo anterior, che- . te de homenagem ao Rei e como. tal deve se� re.speitado

t
.

d d da Pagodeira -- S. A. Mo pelos Jogadores,. dtre?ores de

�����:��:f;��{t���;. I

L I OY d B ra 811 I B IIrO moIs�a����� será orna- d;:I;O';':�;;;:';:dDles
tas, que vem aSSUll!lr mentado a capricho e em

a direcção do Collegio «féerie», offerecendo um es Balles CarDa..

Säo Luiz, primeiro esta·. pectaculo das mil e uma

belecimeoto de ensino 'I c:: 00"
noites, e mais ainda, por-

'

vales�os
de Jaraguá.

. f ompa.. la Nacional de Navegação que a famosa Jazz·Band
A· d" 'd I' Em colaboração com aHontem "CorreIO do' Proximas sahidas de vapores do porto mencano,· trigl <' pe o

Soco Esportiva Jaraguá, aPovo» teve � .prazer �e 1 de Säo Francisco para o: sopna.,milagroso do Maes·
receber a VISita dos II. tro Perini, compromette'se Soe. dos Atiradores orga·

lustres Maristas, Irmãosl NORTE a eollaborar direitinho no nisou os seguintes bailes
'd d

. carnavalescos :
Exuperancio, Chefe Pro- «MIRANDA» a 2 de Fevereiro com escala5 por brinque o, para erxar gra·

d
. . -

d t Sabado, 3 de fevereir0,vincial da Ordem no Bra'! Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, va o na Imagmaçao e O·
I I'd d d ás 20 horas

sil, e Daniel Celestino de

I
Ilhéos, Bahia, Araca)'ú e Penedo. dos a rea I a e e uma

I Baile Social
Piné, que dirigirá o CoI. SUL coisBalOoCuCcsae' '-'cordo-es em Domingo, 4 de fevereiro,legio S, Luiz, emcom., á h
panhia do padre Alberto, «CAMPOS» ou cIGUASSU» a 16 do corrente pa· suas fantasias polychromi. s 15 oras

dignissirno vigario d!i ra Buenos Ayres. Recebe somente cargas.. cas e originaes; muita luz Baile Infantil

Parochia. Muito, agra- cRODRIGUES ALVES» a 18 do corren!e ,para Bue- e alegria; cuica, pandeiro Terça·fF.ira, 6 de fevereiro

decemos a atten"ão que nos Ayres com e.seala em MontevIdeo. Recebe e tamborim,.. e os 7 ins- Domingueira e Baile
Y

I d p" Premio,; e excelente mu·
nos dispensaram. cargas ê. passageiros. t(umentos o erml que

cMIRANDAlt a 26 do corrente para Laguna com são 14... sica. Agua,dem o program-

Juizo de Direito da escalas em FI?rianopolis e Itajay. Recebe ear· ma especial.
Comarca gas e passageiros. Delegacia de Poli..

Por acto do Governo Mais informações com o Agente em Jaraguá cia de Jaraguádo Estado acaba de ser BERNARDO GRUBBA. licenças para fun- Imposto sobre tabacos
nomeado Bupplente do e derivados e bebidas
Juiz de Direito ds Co. cionamento de so- alcoolicas
masca, o sur. industrial O tolal das rodOVl"as �rasl·lBI·ras ciedades De ordem do snr. Coletor,
Frederico Mo,eller.' No corrente mês renovam·se faço publico que durante o pre-

na Delegacia de Policià as licen- s�nte mês de Jaueiro, arrecada
ças de funccionamento das so- se nesta coletoria, o imposto a·

ciedades. O requerimento será cima, referente ao 1.0 semestre
instruido com a licença do ano do vigente exercicio.
anterior e próva de estatutos Todos os que não pagarem
registrados. Todas as sociedades �uas prestações no referido mês
estão sujeitas a essa licença. poderão fa,ze·lo no proximo mês

Jaraguá, 10 de Janeiro de 1940. de Fevereiro com a multa de
200/0.

PauUno N. Bonin A cobrança executiva será fei"
Delegado de Policia. ta com a multa de 200jo.

•

O Capitão relinlolDr.
Müller

Segundo recente estu-j ta Catharina 19 mil; Pa
ti8tica organisada pelo raná 15,329; }tio Grande
Departamento Nacional do Sul 11.542; Bahia ..

A' 25 de dezembro de Estradas de Rodagens 11.517; Goyaz 8.ó23; Pi
venceu mals um anno' eleva.se a cerca de 200 auhy 7.624; Matto Oros·
de feeunda existencla o mil o numero de kilome- 80 i.511; Pernambuco.
brilhante semanario cNo. tros do rodovias disRe' 5.099; Espirito Santo . .

va E'ra», de Rio do Sul, minadas por todo o ter- 4.790; Ceará 4.(;95; Rio
dirigido pelo nosso CO!!· ritorio nacional. Orande do Norte 4.200;
frade Pedro Paulo eUDha. A distribuição da rede Rio de Janeiro 4.154; Pa
«Correio do Povo» envia rodoviaria pelos diversos rá 678; Sergipe 567; Dis
seus eum,rimentos au· Estados é 8. seguinte: tricto Federal 514; Ama
gurando crescentes pros· S. Paulo 48 mil kilome· zonas 384 e Terrltorio do

peridades. tros; Mina8 32 mil; San· Acre 49 kilometr08.

Será homenagea-.
do em Joinville

I
'{ .

NOVA E'BA

"Jornal de
J�inviUe"

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu,
blico que durante o cor·

rente mez de Janeiro,
arrecada-se na Contado.
ria da Prefeitura Muni -

ci�al ß 'na Intendencia
Distrital de Hansa - o

Il'\posto de Lic8nça (So
bre veículos) e a Reno·
vação de Licença (Sobre
atividades Industriaes,
comerciaes e profissão).
Não satisfs1iendo o pa·

gamento no referido mez,
ficarii o contribninte su

jeito à multa de 20 %

sobre o Imposto em apre
ço no primeiro mez, e,
no segundo mez, á multa
de 10 % sendo então
feita a cobrança judici-
almenté. -

Secretaria da Prefeitu
ra Municipal de Jaraguà,
10 de Janeiro de 1940.

Renato Sans,
Secretario Municipal.

Completou, dia 1.0 de
janeiro, seus 20 ann')s
de existencia, o nosso

collega. c
. .Jornal de Join·

ville», conceituado or·

gão joinvilleuse de fun·
daQão da saudoso Eduar
do "Schwartz e uma das
mais ve has folhas do
no::.'te eathari�ense, sem·

pre conhecida como de
fenso' It daB boas causas.
Pelo seu �nniversario

prestamos no\;s8s home
llagens ao h'1fdiccionül
collega, felicit�do tam
bem ao seu �ctual di.
rector, Carlos S�hwartz,
e ao seu l'edacth-:chefe
dr. Leonel Costa, \lecano
dos jornalistas pinvil
lenses e destaca�o re

presentante do j0tV.8Us.
mo indigenü.

.

Petrol i na Mi nancora
O :ronico cap�r por excelenciit !

Desti�a·se a manter uma higiene perfeita do
courô cabelu�o e em�esamento dor cabelos.
Evita a QUEDA DO� CABELOS e des·

I
boi a caspJ, por mais r�elde que seja. E um
remedio soberano contra 'Ioda e qualquér
AfECÇÃO DO COUR�CABELUDO.
Em todas as Farmaeias, Drogarias��'pérfumarias.
Produto dos LABORATORlOS M\�ANCORA

Joinville

o

.... S. Catharina N. 1.01S

•

Arno Pedro Hösch I Inauguração dap nte
sobre o rio Jaraguá
Acaba de ser conclui·1 Macadamtzação de um

do outro emprehendímen- trecho da estrada que
to de vulto em n06SO mu- dá aecesso a ponte e um

nícípío.Com apreaençado boeíro 493$: Auxilio em

snr. Prefeito Munjcip1't.1 dinheiro 5:000$000. Total
e representantes das de- Ra. 8:253$0000 .

maís autoridades, será Parte da Iirma W. Wee·
inaugurada amanhã, do- ge & Cia. Ltda: Impor.'
mingo, a nova ponte taneía do material e mio
construida sobre o rio de obra com a qual eOD.
.Jaraguá no distrito de ccrreu na construção in.
Rio Serro. clusíve a ajuda dos co

Trata-se de ímportan- IODOS Rs. 8:000$000.
te melhoramento realí- Os earaeterístíeos da
zado pela Prefeitura, au- f nova ponte, que maís se
xiliada de modo bastan.] gura ainda tornará a

te louvável pela tírma W. evolução da vasta e ler..
Weege & Cia. Ltda e til zona colonial Rio Ser
por colonos do citado ro·Oaribaldi, são: Largu
dístríeto, Montaram em, ra :3,26 metros, comprí
Bs. 16:253$000 as despe- mento 25,14 metros, al
zas de construceão, (li· tura do leito do rio ao

vídíndo-se esta somma soalho da ponte 5,10 me
nss contribuições se- tros, altura do soalho da
guintes : ponte ao tecto 3- metros,

Parte da Prafeltrrra: Foram empregados Da,

205 t€�has de zinco no construcção 120 metros
[valor total 1:942$; MAo cubicos de �edra bruta
de obra, armação da eo- e 180 saCC08 de cimento.
berta e madeira 818$000,

ESPORTES

EDITAL

��4'l;,,'ii};l
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'},Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingo, 21 de J neiro de 1940

realisar...se...á a GRANDE E TRADICIONAL. FESTA
São Sebastião, glorioso padroeiro da Parochi'a

.1

A's 8 horas da lDanhã: MISSA CAMPAL, no pateo do Collegio
.

"DivÚla Providencia", CODl a presença de' ·S.I EXlDa.
RevIDa. Q. PIO. DE FREITAS, digq.o Bispo Diocesano

A seguir inidar-se...á a Grande 'FestaPopular com variado e bem organisado programma
...

Tombolas, Rifas, Divertimentos infantis Granno
.

Orchestra
Café, Doces, Bebidas, etc.

o tríduo das novenas Eealisar--se...á no,. dias 18, 19 e

janeiro, tendo sido convidados para· noveneiros :
Dia 18 Dia I' Dia 10

Sr. Ney Franco e Exma. Senhora Sr. Henrique Piazera e Exma. ·Sra. Sr. Dr. Renato C3mara e �
Sr. Joio de Paula e Exma. Senhora Sr. Angelo Rubini e Exma. Sra. 'Sr•.Dr. W.Mazurecben e

Para o dia 11 foram convidados cómo festeiros:

Dr. Manoel Lobão Muniz de Queiroz e Exma. Senhora

Major Antonio Gomes Rosa e Exma. Sênbora
t '. •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QlHl,��l11��s.�,1' .I 'L1 .�� espantoso� 'CLINICA �Dt1iliGICA
. , Uma bronchite asthma- do

'I tica. acompanhada de per:

� -;-�, '"" h _
_ ,.

tinaz tosse, r8dic�lmente Dr. RENATO CAMARA
7 e ,/,.

G.�
..

.,.. j!. .e i curada com um urnco Iras-
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

�re'-
I \

'O?
4'-'

. I
,co do poderoso Peitoral de -

-

,\ n-i_2) ,�.x Angico Pelotense. E' <1 ex- -

O d .hor
sY'�� .. I ma. filha do bem conheci- Operaçoes, oenças e se as,
�.;;, (,;.',,,,.,.111J � -

.--
1 do ci.dadão [João Fellsarde Partos

M t· • BLUMENAU sam a cárie. l:'" -
,

,a rlz • �ß�' i da SIlva que o attesta
í

Consultas pela manha- no Hospital, á tarde das'\..:!i)") 1 A.ttesto. a bem da hu �..,

'" /' ti'd d h 2 ás 4 no consultoria á Av. Getulio' Vargas, es�

FILIAES EM
", ;,;,y,�.'H,!.�"'''5e'J � marn aae, que ten o uma

: StY:WiiCl :':<'.1 KOI,'!N05 I filha que soffria ha mais quina Rua José Bonifácio, defronte Ci

rrefeitUra'l•

iBi&:[wJ.ii$!�t\j��x�� g�o:c�rte 3����Satic��ac?�a FALA ALLEMÃO

�OI'ßVI'llO, J�ranglla' n Hammonia, panhada Ide uma pertinaz a.__a. "::::JlJI!PRIIIImIlí",�_!l_�'--[j U. U tosse que a impedia de

I E d d
. dormir, só com uma co·

Ti
I

1
: scritorio e a vooocro lhe!' do Peitoral de Angi- 1\

capital autorisado 1.000:000$000
D M

=,
h

co Pslotense, preparado

1�0 08 OCO'8.capital realisado e r . ar ln· ° Lobo pelo illustre pharmaceutlco
1 870 391$010 Dr. Domingos da Silva

.

. .
.

ireservas .:
O·' t t d _ t itori

. _I Pinte, já sentiu se mais al
Total dos depositos ea, 18.000:000$000 ianmen e 3. en. �-s� nes e es.cr! Oll<? para servi liviada, e com um vidro do fornece qualquer quantidade a preço razoavel

.

ços judiciarios e administratives. mesmo ficou I adicalmente
OLARIA �UGUSTO BARTEL

A A S P R o A M- curada. - E, por ser ver-
. Faz todas as ope racões

f L • E o TUGUEZ, ITAUAN _) e LE AO dade firmo o presente. - Jaraguá.
, (Das 7 á 17 horas) João Fellzardo da Silva.

'b3ncaria..s no Paiz )ARAGUA' 'Rua Marechal Deodoro Um caso de tosse per-Edificio Emerich Ruysam tinaz e chronica curado

S I � Jaragua' radicalmente apenas com

;��rsa e...
. Ginásio Parllianon ParanaonsB r.'::��od�tci:�;;f��O}.��

QI1�a Postal, 6�.. Telegr. "caixa'" .

'{. i" gico Pelotense"
.

. 'n-.
��,. : (sob inspeção Ifederal permanente) Eu abaixo assignado aí ---------------,-----

,

'; Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari testo, a bem da humanida-

C� AL'Çt��;t"DOS' [\ I� .'

I dos:
de, que tenho usado com n ...tII

•

C' OS
Rua Com. Araujo �' 176 - CURITIBA - Paraná I muito bom r�sultado o Pei

,

1,.,1' a ç:!,l Estão em pleno funcionamento "5 aulas .de I
toral de AnglcQ_ !?e�otense, para Senhoras, Cavalheiros e Creanças

..
�. i .. ' '

'. � ,

-c, '-:" �.,._H., ... �... \..

preparado pelo hâbil phar- • . •
. admissão a l a. serte do Curso fundamental : maceutico dr. Domingos Cantos � Bolsas .. Malas .. ChineU.

f·;�.r"OOS .� .H
Nos mezes de Dez�mbro e Janeiro as aulas deste da Silva 1!iQt�, centra tos, ARTIGOS DE COURO em geral

• ! curso sao ORATUITAS. E ses, constipações, etc. Sof

j
.

• írende ha muito tempo de a preços baratlssímos, só na

I Faculdade "e Comercio do Paraná, uma tosse pertinaz e que
Casa fre'derico Vierhellerii (ESCOLA REMINGTON) muitas vezes me impedia

.• 1 .. de dormir, só com ldois
(

I'abrica de calcados Gosch Irmãos i :!sc�hqadf: ��I(J Gov�rno �erlf;ral -

vidroã do poderr so PEI-
, �l!RSOS. Pl,op.edtt: .. lcO,. Pento .

Lontador e Au� 'fORAL, fiquei radiealmen-

L·,. A en Getull"'o Vargas
xlhar de :::om�rclO. J '''- Internato e Externato. h�. é�tado;

.

sentind? I?gooJa • V •
. alltvto com as prImeiras
\, colheres que tomei., Por

I M'
I

tt' I
-. ser verdade, firmo o pré-

I arca o rmaos ::�;if.��S - JoséCasano·

dA Palha Confirmo estes attestap
fabrica de Chali}éos � 1 dos. Dr. E. L Ferreira de

Ar�ujo.(fi;ma reconhfcida).
Licença n. 511 de 26 de DD. LUIZ' DE SOUZ' A,.Jarsguá março de 1906. � �
Deposito: Laboratorio

Peitoral de Angico Pelo'
tense. - Pelotas - Rio
Grande !lo Sul.

Vende se em toda a parte. __-..,..----,-----_------- _

,

�" _s � __,..,______ _

Sancif.Ag,/mta>� .

'Commerctet de
-Blumensu

Hofel
de Martins Jaruga

Rua Barão do Rio Branco r-<. 62

Automovel na Estação

Engarrafador da Aguardente
'J;DaJ;ca TRAGO .. a melhor .

e de opUmos vinhos nacionae�

Depositario do VINAGRE ESPECIAL

CASA DE SECCOS E MOLHADOS

E' ,a pomada ideal!
CURt\ TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!

�:

,€orreio do POVO .. 18---:1 --·1:940

ElIas pre,cis'a'iIIl·rde
Kolynos. Limpa seus
den tes melhor e com

segurança e destróe
os germes que ata
cam os dentes e cau-

para �ODS

frué=�ão de
mUI·OS ef�.

QEMORRHOIDE!_ ss�� ���:aÇãd
Doenças ano..retaes, varizes

e erisipela sua cura.
. ':.. ;�

MENDES ARAUJO, CUfUTYSÄ �

Rua Abdon Baptista

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comorando na

Pharanacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimento na praça e offereCê
seus artigos á 'preços vantajosos.

Credito Mutuo Prediál-
li ./ $�rllil� � FUNDADO NO ANNO DE 1914

,

Consultoria e residencia: Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil-
I "Hotel Wensersky" (Entrada independente) n 1i1i1Lt.;1ii1i7l\\ 'lF'�rtltr''��

., f�ORIANOPOLIS
.

1 I
,

. U-WlnfllJlIlIV II ��WJ . �'W hua Visconde de Ouro Preto, 3

Curityba " Paraná .. Brasil: :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;.;;- ,�-
. ....

Resultado do 363. Sorteio realizado em 4 de_ Janeiro de 19.
!III A..... 1_ CADERNETA N. 14.125

»»_((««<B»»BU««�O_D)
d. I » ÂlYrI-SÂRM TEl� « Premias em,mercaçlorias nQ, valor·de 6:000$080

.---'------,- .. -.�----,--... I FerlDento Me elro,S 1___________
Foi contempladda �?m (merca$dOo�i�St movedts' e tecidos no va

lor de seis contos e reis 6:000 Ou" a ca emeta n. 14.125,
_

II '_...... --'1' pertencente á prestamista Olindina Maura de Carvalh:l, '(residente-

Joao O Mue er Produto de, alta· qual.id::-de para DOCES, em Florianopolis.
.'

e EL'XIR DE' NOGUEIRA PREMIOS EM MERCADORIAS NU VALOR DE RS. 30$000
Rur.. Marech?1 Deodoro da Fonseca - TdephooG, 24 BOLOS, TORTAS e quoaesqufr

- .

I
7179-Amadeu Manoel:.Gabl'al, João Pe'ssoa.

o rémedio que tem depurado Gregorio Alves, Sacdo dos Limões.
i PASTELARIAS o s�ngue de tres ger'llções! 12633-Polidilrio .. )< 1 '" ,,> ..
I ; •

Empregado com 'exilo nas:
3547-Marii Ctitdida"'dê Soefsà,11aeôroby.

�. .. iil 5735-Marina RiJa, Florianopolis.
)C Feridas 9237-Erapur2. e Esteclair Pereir!" Florianopolis.

,

I
15191-· Anna Maria dos Santos' Carvoeira.

Eczemlls 17833-Helio Garci�, Sacco dos Limões.

R I·
.'

W I H t I
I �lcera5 1l96o-Philomena e Arno Vicentane. Brusque.

.

B 'O�ßarla a. ter 0r e I Manchas 18771-Placido e Alzira da Silva, Hansa·lzabel.

[j 1 � l0412--Alaor Laghann, Hansa.
.

I I'
Dõr!nros NO VALOR DE 20$000

,\:spinhas 7407-Maria da Conceição N' frdta, Florianopolis.
E t d

•

CGd"· d RELOGIOS 12058-·Múcos Co3t\'�alni, iHncta.xpor a. ar ce ereaes
I raft e sortimento e e I �

v
6298-Alcides Sermone, Itayopolis. I

!!!!!1IIIÍII ..__IIIII_*III.....IlIi�_- artigos de OURIVISARIA

":1
R 6258-Adalpho Augusto Kulker, Palhoça.

_ =__ " syphililicas 19854-:-Dr. Archáiijdes, Vicentino, Rio Caçador.

�'P'.'Om'ada 'W·. 11na TI c '0 ra II
Cóncertos

de,
refogios Serviço. garan1ido � .' ... "i"E o MESMQ I... 1�:��_���fo�2��' eR�rn�e�í����ni� Brusque.

: � SEMPRE o MElHOR I •• i' 18107-Rosemiro Cardoso, Imbituba.
. It r'15"!p D'- NOr-UEIRA . -8773·--Tesalir. Maria de L Muniz Florianopolis.

�h'öMR""�-DEO;�� lAi" I�:..J I
rJó3�A�Ô�nD�e:��gôrflorianopolis.
2054-Venire e V"lnira, Flol'ianopolis.

r
19838 ·-Hugo Aloysio, Perdizes.
15443-Izabel Pereir:'l dos Santos, Sant' Anna.

Gaahe 11$ diarios 18444--Fridolino Becher, Nereu Ramos.
E<n sua propria casa, 14133-João Muniz do Nacimento, Tres Riachos.

I
14897-Luiz F�rr:andes Flores, Blumenau.

nas horas vagas na mais 19147-Ma.ria Jesé da Fonseca, São Francisco.
rendos�, original e artis- 5303-}el'onymo Gonçalves, Costeira.

,

,. tica industria domestica. C712-Diair ArdujQ, Iraty.
Facil para ambos os sexos. 1818-9danda e Erlca Detreche, Joinville.

ISENÇOES DE PAGAMENTO, POR 5 SORTEIOSInforma-se gratis. Desejan· 14002-Lindaura Franklin nocha, Mirandà.
do·se amostras e cataloges 16183-Hors!z e Henz Uhlmann, ]oiilviiIe.
iIIustrados do trl!balho a 17079-Leo Manizepel, Joinville,
executar, remetta 3$, meso 13584-Abilio Roberto Cunha, São Pedro.

8809-Valeria Kormann, Brusque.
mo em seIlos, a F. Mari- 3634-Nabor Venancio de O)íveira, São Matheus.
nem. Rua 15 de Novembro, 16481-Rosalina Maria de SoUza, florianopolis.
312 . Caixa Postal, 2436 - 15490-Maria Becher, São José do Brljço do Norte.

S P I 2144-Abelardo e Olindina Gomes, Ganchos.Armarinhos e roupas para creanças . au o. " 7575-São Carlos, Qio Vermelho.
----.-----,--

. Flori�no"olis, 4 de 1930.'
AVENIDA GETULIO VARGAS /}._J"h (7)r Visto João Pedro de Oliveira Carvalho, Fiscal do Governo federal.

U)"lJ4- "Jl/}. PROPRIETARIOS J. MOREIRA & CIA.

A farmacia Cruz,
:'la Avaré, (S,Paulo)
curp<:� com a «MI,
NANCORA� úlce
ras que uem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Joinvill�, curou CJm

UMA s6 LATINHA:, uma FERIDA ,DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casal> de s30je e

clinicas ,particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira ePomada Bild b d A to GoMihàncora a nutlca existiu a não ser �em suas e nD o ulus mes
latinhas originais com o emblema simbólico acima.

SOLICITADORRec..:sem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·
. CORA em sua latinha original.

I
(devidam. re�istrado na Ord. dos Advogados do Brasil)

.

REPAREM BEM AO COMPRt\R!
. f' U� produto dos Labor�to{ios «MINANCORAlI Escriptorio á rua Marechal Deodoro n8 estabeleci·

de JOINVILLE í ; ,

mento do sr .. Alfrçdo I<I�g .

!!....--!I!III-.-.-_�!!I.I.rJ!I!!!!!!�,..,.,""'" Horario : das 7 ás 9 e das 17 ás 1 9 horas

Rua Marechal . Dco(�oro da Pari'seca
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Var�as
Residencia.: HOTEL BECKERDr. Wahlamiro Mazur9chen

Medico

CASA SONIS

.�
�
�
.,

Rua Cei. Emilio Jourdan Jaraguá do Sul j
'Está situado n o melhor ponto da cidade. Quasi vjs�á' �
vi:. á Estação ferrea. Dispões de optimas accomoda- f
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.'�

Banhos quentes e frios. .'1

HYGIENE CONFORTO PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta .,; Preços razoaveis•.

Proprietano : Carlos Albus.
r'

HOTEL BECKER

õ >,

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correto do Povo

COLÉGIO 'DIVINA PROVIDENCIA,lm�;��=�: BOM
ense e publicado nos [or
nais, o fato se . tel' eu

adquirido por compra nó
mês de fevereiro deste
ano, a metade do apare,
lho cinematografíen do
sr, Edgar Ptazera, pelo
valer de sete contos de
reís, da qual foi passado
recibo oor ele· mesmo
na presença de duas pes
B088, nega agora BI me
devolver o dito recibo
que inopinadamente ehe
gou emsuas mães [unta-
ment« com outros docu
mentos e reclbos da Em
presa .!l0I' mim pagos, os
quats foram a ele entre
gues afim de contentos,
e igualmente negando a

me dar uma za. Via ane
sar de a ter pedido, por
essa eausa advirto a qual.
quer pessoa de entrar
em negoeíações re Ieren

dia tes ao dito aparelho com

o sr. Edgar Plazera.
Jarsguä do Sul, 21 12 39.

REINOlDO RAU.

C r e s p o, redactor desta
folha. .

- A' São Paulo seguio
semana passada, em com

panhia de seu progenitor,
do acatado comrnerciante
sr. Antonio Fadel, a senho

.

r ita Iris Fadel, estimada.
professora do gr�po Es
colar Abdon Baptista.

- em visita a casa de
..eus paes segufo até. Per-
to B. 110, acompanhada de

süa interessante filhinha d'

Mari:>. ele- Lourdes,' a exrna.:
o

sra. d. Nayme Fadei To'
melín, esposa do sr. Ho'
riorate Tomelin, director

proprietario deste jornal.

josé Panstein. Presidente

M3ch ado de Assis.

(ex-Colégio "São Luiz")

dirigido pelas Irmãs da Divina Providencia
.

CURSO PRIMARIO
'Curso Complementar equiparado ás congenes estaduais

Externam - Internato - Semi internato
.

Ensino particular de trabalhos manuais, pintura,
pHlnO, dactilografia.

.

Reabertura das aulas dc curso prirnario :
1 de fevereiro.

Do curso complementar - 15 de fevereiro.
A matricula está aberta do dia 20 de janeiro em

diante. ..

Festa de SSma. Trindade
JARAGUA' 84

DOMINOO, 28 DE JANEIRO - DO�INOO
Às 9 horas da manhã - Missa solemne

Em seguida haverá ORANDE fESTA POPU�
LAR, constando de rifas de prendas, churrascada,
bebidas, doces, etc.

Todos a Capella de SSma. Trindade no
28 de janeiro.

Noivado .

Com a gentil senhorita
Yvonne :0sta, fino orna

mento da sociedade itaja
hyensc e filha da exrna.

viuva d. Anna Costa, a-,

[ustou nupciss '

o nt}�so
brilhante co llega de Im

prensa, snr. Olivie Cerdei
ro director da succursal
d� matutino florianopeli
tano (Dia e NoitEII ,em
[oinville.

Prefeitura Municipal de
Portaria n. Sl

o Leuente Leónidas Cabral Herbster Pre
feito Municipal de Jaraguã, no uso das atribuições
que a lel lhe confere;

Aprova 8 escala de 'férias que vigorará no
exereícto de 1940, para 08 tuneíonaríos da Pre.
feitura Municipal e da Intendeneía Distrital de
Hansa.

Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguä, 30 de dezem

bro ue 1939.
ass.) Leonidas C. Herbster;

Renato Sane" Se�retario.

Dominoo, 14 de Janziro de 1940

Festa

Decreto"lei n 66 Requerimentos despachados
o Te .

•

-. D' Mês de dezernbm de 1939 -- Dia 14

d ne.n��. Leon!dss Cabral Herbster.vI r�feI-1 Martins Hermílíno Athanasío - Requer aber-to o MuniClp�u de Ja raguä, no �so das atribuí- tura de um Cemíterto em Pedra de Amolar, dís-çõ�s que a lel lhe confere, de acordo cem a aU-ftrtto de Hanse. Arquive se
'

tOflzação do sr, Interventor Federal (:; aprovação Di 18do Departam?nto Administr�tivo do Estado,
. Germano Hass _ Requer alvará de cHabi.

.

Censlderendo a necessldad� de suplementar te-se- para seu salão sito á rua Benjamin Cons-dIv�rsas verbas do orçamento VIgente cujas do- S .

..

tações não foram suficientes a determinados ser.
tant, Im. O requerente deverà aS�Inar um termo

viços e encargos da Prefeitura' de compromisso de acordo com a IOformaçAo:
C i . ,e. José Koch Junior - Requer alvará de vísto-onsíderando 8 ada, que se constata reg.ul!,f ria da ínstalação sanítaría de sua casa. Comoexcesso na arreca.d�9ão do eorrente. exereiero, requer.que permite a refenda suplementaeäo ; . Angelo Rubíní _ Requer alvará de <Hebíte ..

Decreta: lt á. D P d II s·Art 1 - f' E tí M··· 1 ito i
se» para sua case SI 8 rua. e ro . Im,

.

. .

lOS O· xecu IVO UnI.mpa au "r -

apõz a assinatura do respectivo compromisso.��:ra8dabnr, opor ,conta do exercicIO dig� por Germano Stein S/A - Requer licença para
.

a arrecadhção do corrente exerClcio, o eonstruir um muro em frente ao seu terreno á

C2'g.ggo suplementar de vinte con:to� de réis
rua Mal. Deodoro da Fonseca. Como requer, de-( . O$�OO) para .reforço das segui_ntes. vendo ser dado o alinhamento e nivelamento.erba 4.a. N. 1 13.000$000 Joao WilJy Myszka _ Requer licen�a para

Verba ß' NN' � 32:0°0°0°$$00000° construir um ooaosoleo na sepultura de seu. fina-
9· '.

.

: do pae. Como reQuer.verb� 15.a. N
�

1 2.000$000 Pedro Zimmermann Junior _ Requer baixaArt.
_

2 Este d_ creto lei entrará em vigo.f de imposto s. engenho Central de Aguardente.n� data aa Bua publicaçl1o, revogadas as dlspOSl- Como requer.çoes em contrario.
'Prefeitura Municipal de Jaraguá, 30 de dezem-

bro de 1939. .

aS8.) LEONIDAS C. HERBSTER
Renato Sans
Ãlfredo Moser.

Dia 20
Ricardo Koch - Requer "haixa . de impcBto

de. contratador de obras. Como requer. .

Reinoldo Rau - Requer licença para cons·
truir calçada em frente seus predios em constru
çäo á. rua Mal. Deodoro da Fonseca. Aguarde o
portunidade, visto ainda nao ter sido feito o Ie'
vantamento total da rua em apreço.

Hildebrando Augusto Gomes - Requer li.
cen9a plua e4ercer 8 profiesäo de �Ucit8dor,
neste Municiplo. Como requer, pago em seguida
todos os impostos relativos ao corrente exercicio
a que estiver sujeito o r.equerente.

Guilherme Meyer - Requer baixa imposto
de contratador de obras. Como requer.

Dia 28
Luiz f loriani - Requer baixa imposto s. mero

cador je fumo. Como f9quer.
Jusé Koch Junior - Requer baixa imposto

sobre Bar e Botequim á rua Preso Epitacio Pes-
86a. Como reqder.

Lothsr Sonnenhohl - Requer baixa imposto
de um automovel particular. Como requer.

Eduardo K611ermann. Requer baixa lança
mento caminhão transporte de cargas. Como re

quer.

o

Clinica Especialisada do

Dr. Alfredo Ciniello··

Decreto-lei D. ·67
o Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei

to MunicipaJ de Jaragt!á, no U80 das atribuições
que a lei lhe confere, de ac6rdo com a autoriza·
ç'Ao de snr. Interventor Federal e aprova�ão do
Departamento Administrativo do Estado:

Decreta:
Art. 1 - Fica (\ Execut!vo Municipal autori.

zado It
.

abrir, por conta da arrecadaçäo do cor
rente exercfoio, o crédito de quatrocentos e qua·
renta mil e r.eü,cimto8 reis (440$6ÚO) para suple
mentar o D. 3 da Verba 10.a, afim de completar
t) pagamento 80 Estado, da quota· do lançamento
tio Imposto sobre Industrias e Profissõss.

Art. 2 - Este decreto lei, entrará em.· vigor
na data da sua publicação, revogadas as disposi.
ções em Ctlntrai'io.

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 30 de dezem
bro de 1939.

.

8SSJ LEONIDAS C. HERBSTER
Renato Sans
A1fredo Moser. 1 f ,I

. I· VenUe...se.

Decreto"l�i D. 68 uma installação compJeta de Gfflcina mechanic8,
. , Ab,'e crgano sUDlementar. !apparelhada para qUllesquer serviçGs de concerto.

O Tenente Leonid8s C8bral Hetbster, Prefei - r Solda autogena, appal'elhos para carga de Bcau
to do MUllicipio dfl Jal'aguá, no U80 das atribui muladores, cabo flexivel inclusive motor electrl
ções que ti h!l lhe coofv-re, de í.lcGrdo C0ID a au co, e �emals accessorios para serviços de me·
turisaçb.o do i-ir. Inter1tmtol' Federnl � aprovúção chanic3.

.

do Departamento Administrativo do Estado; far se-á a >gence. tambem de apparelhos, fer-
Decreta: ramentas etc. em avulso.

Art. 1 - fica o Executivo Municipal au tori· I Mais informações nesta redacçãv.

DOENÇAS DE CREANÇAS e RfGIMEN AUMENTAR· MO·
LESTIAS DA PELE e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA.
CURA RACIONAL DAS ULCERAS GASTRO. DuodenatS : em

operaçao.. REOlRARIZAÇÃO SCIENTiFICA DA NA TALlD�f?E
(Methodo moderno para evitar a glavldez Sl?m empregar melOs

artificiaes e prejudiciaes ao organismo.)
.

Tratamento especialis�d� das Doe!lça� lnt�rnas, l�cclosa�•. Tro

pieaes e Nervosas, prmclpalmente,�Epdepsla, Hystena, Deblltd�de
Sexual, Espasmos, .Gagueira e de certasmodalidades de Paralyslas

Consultas Diarias em Gaspar
(Via Blumenau - Con!lucção a toda bora)

os artigos para pintura e construcções
MORDENTES :E ANILINAS
para s�rviços de madeira em geral

Economise tempo e dinheiro comprando na

CASA. DE TINTAS

-

Virgem Espe
•

ela lidade
s,,6Ã�yrllm-

••.'---1[1Ilf
ESPECIALIDADE

A Sabão

de WETZEL & elA. JOI ('JVILLE (Marca registrada)
Conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


