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de Janeiro a prianeira reUßlao da ColD'"

Getulio Vargas

'.

FOi installada esta selDana
\ .

-

no

anissão inter-antericana de neutralidade, presidida ·pelo sr.
-----'------------------- ______._. __�-- �L--------------------__:

•

A actúal safra
do trigo

•

Chegaram esta semana
a ,Jaraguá diversas tur
mas de eseotetros, de
Hsmmonía. S. Francisco,
-Ioír.vllle t:l Brusque, e

que �se destínam ao 50.
ajuri a realizar se proxi
mamente. na capttaí pau
lista.
Os esecteíros foram 8.

gasalhados no grupo es

colar -Abdon Baptista»,
onde estíveram sob 88

ordena de seus respett
vos chefes.
Tivemos- -occa81110 de

apreciar terça-tetra, á
noite, o cfogo do conse

lho, realizado no pateo
daquelle esteberectmen
to, que é sem duvida u
ma oerímonts ínteras
sante e evocativa dos
velhos rito� .J�digena8.

A visita do snr.

Oswaldo Aranha
á. Arentina e ao

Uruguay

. Rio. - o sr. Fultntc
Muler, chefe de Polícia,
em portaria declarou ex

tinto o serviço de censu- 2t pessoas mortas. e
ra á imprensa. pelas au- tOO hospitalisadas

Rio. - O chanceller Os- torldades polícíaís, nos i
Buenos Aires. _. De';waldo Aranha, accedendo termos do decreto lei que

aos convites que lhe fo- ereou o Departamento de clínou ltgeír amante a e·

ram feitos pelos governos Imprensa e Propaganda. levadá8 temperhatura� grãada Argentina e do Uru- cas uma c uva, n o

guay, visitará officíalmente Centro de Instru...
muito COpi?86, que �rou"

.

d d • xe um muito necessitadoesses paizes, even o se- crio de Motorisa... atlívío á populsção daguir de avião para Buenos 3' y

Aires, onde permanecerá 4 çio e Mecanisaçio capltal.
dias, seguindo depois para Bntr e quarta e qulnta-
Montevideo. RIo - O presldeute de feira da semana passada

O ministro do Exterior Republica essígnou de- talleeeram em Buenos
acceitou iguaes convites ereto na pasta da Garra, Aires, por insolação, 21
que lhe foram feitos pelos appruvaudo o regulamen- pessoas, sendo que alem

governos do Chile e do! to pata o Centr? �a Ins- disso cerca de cem ou

Perú e espera brevemente] truc(;ao ?6 Motonsação tras pessoas toram hoa

poder visitar esses dois! e Mecamlsaçãe do Exer- pitalizad88 pelo mesmc

paizes do.Pacifico.
- cito. motivo,

Rio. - O general Men- rína, ter providenci -: do
donça Lima, ministro da junto ao eommandanta
Viação, "communícou ao. d? .1.0 Batal�ão Rodo
sr. Nereu Ramos, inter viano, no sentído de ser
ventor em Santa Cstha- entregue 80 Estado a es

trada S. Francíseo Forte
Marechal Luz, recente
mente conatruída.ESCOTEIROS Extincto O servi...

ço de censura á
imprensa Os effeitos do caP

lor em Buenos,
Ayres

\

Emigrantesportu...

guezes
Lisboa (Ha'vas . Agencia

íranceza). Pelos paquetes
«Almirante Alexandrino s e

cAngola», partiram par a o
Brasil 502 immigrante.s por
tuguezes.

A exportação de pro'
duetos eatharinenses de
janeiro a outubro de 1939
foi de 150.798.304 kilos no
valor de 43.705:032$900,
sendo os maiores com,
oradores a Argentina e a
Allemanha,l
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Festa de S5ma. Trindade
JARAGVA' 84

Palace .Hotel
de Martins Jaruga

Rua Barão do Rio Branco N. 62

Automovel na Estação

CUrityba ,. Paraná .. Brasál
_,.__('««0....

Banco AgricoJa e

CommerciaJ de
,

Blumenau
Matriz: B�UMENAU

Capital autorisado
Capital realisado e

" treservas
Total dos depositos ca.

1.870:391$010
18.000:000$000

Faz todas as operaçoes
bancarias no Paiz

Succursal eDl Jaraguá
caixa POltai, 65 ,. Tele r. "ca·

Correio do Povo
.

-- 20 --- 1 -- 1940

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro .. - I!I."'[.1
Phar;;;d�naNova Poma�a MllnanCOrade ROBERTO M. HORST U

fRACOS E ANEMICOS'!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
Dd Ph. es. Joio. d. Sllv. Slwclr.

Em_sedo COII ...... _:

Tosses

é um gerador de saúde.

18:nbem em vjdro de 3 ramanltor
,

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

.DR. LUIZ DE SOUZA I
ADVOGADO

Lloy� Brasiloiro
Companhia Nacional de Navegação

ResfriadosProxímas sahidas de vapores do porto Bronc:hiteade São Francisco para o:
Esc:rophulose

NORTE Convalec:ença.«MIRANDA» a 2 de Fevereiro ccm : escalas por VINHO CREOSOTADOSantos, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas,
llhéos, Bahia, Aracajú e Penedo.

SUL Admiravel !«MIRANDA,. a 26 do corrente para Laguna com
escalas em Florianopölis e Itajay . Recebe caro espantoso
gas e passagettos. Uma bronchite asthrna-

Mais Informações com o Agente em Jaraguá t�ca. acompanhad�. (1e per:

BERNARDO GRUBBA
tmaz tosse, radlc�lmente

. curada com um umco fras--------------�-----
co do poderoso Peitoral de

I fende se Angico Pelotense. E' a ex- (sob inspeção 'federal permanente)I' � UI -
ma. filha do bem conheci Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari I

. '. . do cidadão João felisardo
Iuma lDstallação completa de OfflClnS rnechaníca, da SiI\1a que o attesta l Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paranáapparelhada para quaesquer servíços de concerto. Atteste, a bem da hu- ISolda autogene spparelho er car d RCCU Estão em pleno funcionamento as aulas de ....

.
, ": _ v� pa � ga e .

.- manidade, que tenho uma

mUlad�res, .cabo flexlv.el ínclusíve n;'0tor electrí- filha que soffria ha mais admissão á Ia, série do Curso fundamental
co, e. cemars accessorros para serviços de me- de dois annos de uma Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas desteehaníca. b hit th ti -ronc I e as ma roa, acom· curso sao ORATUITAS. E 'faJ;'-se-á a 'fenda também de apparelhos, ter- panhada Ide uma pertinaz ... • .

.

ramenta� etc. em 8_vulso. tosse que a impedia de Faculdade de ComercIo do ParanáMalS Iníormações nesta redacção. dormir, só com uma co· (ESCOLA REMINOTON)
lher do Peitoral de Angi- Fiscalisada pelo Governo Federal

��lo ���o:t��S;ha:;j��:��i�� �l!RSOS; Propedeutico, Perito Contador e Au-
Dr. Domingos da Silva xiliar de comércio. Internato e Externato. •

W 1 H 1Pinta, já sentiu-se mais al- Relo!loarlll a tor' orleDO�INGO, �28 DE JANEIRO - DOMINGO �v�:�a� �ic��m r��ic�il���t� IHEMORRHOIDES SUA CURA, _ J U u u
A'5. 9 horas da manhã - Missa solemne . curada. - E, por ser ver'l - sem Operação

•

d RELOGIOSEm. seguida haverá GRANDE fESTA POPU. da�e fir�o o prese!1te. -; Do�nças ano,.retaes, varizes Grande �ortlmdenotuoRIVeISARIA e

LAR' [oão Felizardo da SIlva. e erl·s·pel artigos e�, constando de rifas de prendas, churrascada, I a sua' cura.

bebidas, doces, etc.· Um caso de tosse per- Dr. MENDES ARAUJO CURITYBA I Concertos de relogios
Todos a Capella de SSma" Trindade no dia tin�z e chronica curado

'
-------------------'

22 de janeiro. radicalmente. apenas com I CO' ErGIO 'Dl"VINA PROVIDENCIA'José Panstein, Presidente fa���o d:;t���r�r��o��� CALçADOS lu' o

HOTEL BECKER . gico. Pelot:nse" para Senhoras, Cavalheiros e Creanças (ex-Colégio "São Luiz")
Eu abaixo asslgnado ato Cin B I I Ch· 11 .. _ _.. - ". o

Rua CeI. Emílio Jourdan _ Jar.aguá do Sul testo, a bem da humanida- tOS,. O sas .. Ma as.. IDe os I dirigido pelas Irmas da DIVIna Providencia
o

E.�tá, situad� nc melhor _po�to da cida.de. Quasi vis-á =. que tenho usado co",! ARTIGOS DE COURO em geral I CURSO PRIMARIO '.y�� a Estação férrea. Dispões de óptimas accornoda- muito bom r�sultado o Pei Curso Complementar equiparado âs congenes estaduaisçoes e offerece o maxnno conforto aos srs. hóspedes. torai de Angico Pelotense, a preços baratissimos, só na Externato - Internato -. Semi internatoBanhos quentes e frios. preparado pelo habil pharo Casa frederico VI·erheller Ensino particular de trabalhos manuais, pintura,H.YGIENE -: CONFORTO. - PRESTE�� mace�hco .

dr. DQmmgos piano, dactilografia.
_ :Lmha de Omlllbus á porta Preços razoavels. da -SIlva PlOtO, centra tos· Rua Abdon Baptista Reabertura das aulas do curso pnmarlO:

. Proprietario : Carlos Albus. ses, constipações, etc. Sof' 1 de feyereiro.frendo ha muito tempo de Do curso complementar - 15 de fevereiro..

J
-

·0 M II um� tos.se pertina� e q�e.

T
I I

I
.

A matricula tstá aberta do dia 20 de janeiro em
, oao • ue er, multas v�zes ,me Imped�a A para CODS - diante.

Ru! Marech,l Deodoro da fonseca - Telephone, 24 ���r:'�qi.���i�l:�l:· 110 OS OCOS frut ç iio :e --D-··r-,-·W-a-l-d-'s-m-Iar-n-,.-.-a·-rJ-u-r-q-ra-h-a-n-Engarrafador da Aguardente te
. c�rado, sentind<;> lc;>go � muros e�. U lJ \.lU

marca TRAGO ,. a melhor alhvlo com. as pn!Delfas fornece qualquer quantidade a preço razoavel
d ti

-

- • colheres que tomei. Por .

e e op mos vmhos naClonaes
ser verdade, firmo o pre- OLARIA �UGUSTO BARTEL

Depositario do VINAGRE ESPECIAL sep�iotas _ José Casano' Jaraguá.
CASA DE S�CCOS E MOLHADOS V;l !;��"mo estes attesta�

IExportador de Ce!"eaes dos. pr. �. L. ferreir� de
. CL'INICA "...URGICAArau)o.(firma reconhecIda). p �

.....:Jt»J_ ma��c�nJ: �90�� 1 de 26 de,
Deposito: Laboratorio',Peitoral de Angico Pelo"

tense. - Pelotas - Rio'
Grande 110 Sul.

Vende se em toda a parte.

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia : HOTEL BECKER

Ginásio Parilionon Paranaonso

do

Dr. RENATO CAMARA

E',a pomada ideal!
CURA TODAS AS'
F E R I DAS, tanto
humanas como de
ani nais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!

A Farmäcia Cruz,
je Avaré, (S.Paulo)
curoc com a cMl·
NANCORÂ» ÚJCf"
ras que uern 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill», curou CJm
UMA so LATINHA, urna FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas 'particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira ePomada
Minancora li! nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simb.ólico acima.
Recosem imitações! Exijam a verdadeira MINANo

I

CORA em sua latinha original. '.
REPAREM BElY,I AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratortos «MINANCORA:t
de JOINV1LLE

•

Serviço
.

garantido

I

("

Medico

Consultorio e residencia:

"Hotel Wensersky"
-

- (Entrada independente)

CASA SONIS
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doenps de senhoras, I

Partos -------------------------------

-

Armarinhos e roupas para 'creanças
.

AVENIDA GETULIO VARGAS

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultoria á Av. Getulio Vargas, es
quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura.

fALA ALLEMÃO I
11-------------------

Vende'se duas casas
de morada á rua coronel

. Procopio Gomes.
"

FILlAES EM: .

Ver e tratar com o sr· IJoinvilIo, Jaraguâ e Hammonia ���i��:���uaBp�e:
l.CIOO:OOO$ooo I

f Hildebrando Augusto Gomes

IMarcatto Irmãos
(devidam. registrado��I��A��:dVOg.dosdoBr:sil)

___________,.__
I . Ec;criptorio á rua Marechal Deodoro no estabeleci·

'I
Fabrica de Chapéos de Palha mênto ào sr. Alfredo Klug

BOM NEGOCIO Horario : das 7 ás 9 e das lí ás 19 horas
U Rua Marechal . Deodoro da Fonseca' - Jar3guá

"

-�-1
As CREANÇA.S QlH�REG�

PROTECÇÃO

Escritorio de advocacio

Dr. -Marinho

Elias precisam.éde
Kolynos. Limpa seus

dentes m�lh.or e com

segurança e destróe
o"s g;.érmes que ata
cam os dentes e cau

sam a cárie.

L'obo"_--------111!1
FerDlento MedeirosDiarimente atende<se neste escritorió para servi·

ços judiciarios e administrativos. '

FALA-SE PORTUGUEZ, ITALIANO eALEMÃO
(Das 7 á 17 horas)

)ARAGUA' Rua �arechal Deodoro

I, Edificio Ernerich Ruysarn· ,.

Produto de alta qualidé.de para DOCES,
BOLOS, TORTAS e quaesquer

pASTELARIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Requerimentos despachados
o Tenente Leonídas Cabral Herbster, Pre·

feito dó Município Ot'l Jluaguá. GO uso d38 atrl
buições 'lue a leí .lhe confere:

Designa o snr. Tenente [ulío Allgustinho Vi
eira, ex ví da alínea d) do art. �3 dos Estatutos
da Cruzada Naciçuaí de Educação, representante
deste Mimicipio, dunto ao Conselho de .Coopera.
ção Estadoal, com aéde em Floríanopolís.

'

, Comunique.se.
Prefeitura MunicipR.l de Jaraguá, 12 de ja

neiro de 1940.

'Prefeitura Municipal

,

Cor.rrio 00.

.,

Dia 39
Eduardo i'abst. Requer baixa Imposto Bua

fabrica de tecidos. Como requer, quanto a prí-
• meira parto. Indeferido a segunda por falta de
de amparo legal.

jaüob Scheuer. Requer baixa de ema 'serra·

ria. Como requer.
•

' Mario, Nicoline. Requer baixa imposto sua

motocicleta. Osmo requer.
Carlos May Junior. Requer baixa imposto

automóvel -partíeular. Como requer.
Alice Plazera - Requer baixa imposto seu

cinema. Como requer,
. Costa ';& Buhr - Requer baixa. imposto sua

tarmaeía. Como requer.
João Emmendoerfer - Requer transterencía

impodto de aluguel para particular de seu suto
inoveI. Faça .. se a transíerencía solicitada.

.' Vva, Catarina Wensersky - Requer baixa
. imposto seu hotel. Como requer.

Artefatos de Tecidos Jaraguä SA. - Requer
baixa imposto. Como requer, quanto 80 imposto
de licença; os diretores requeiram separadamente.

Waldemar Orubba. - Requer baixa imposto
s. diretor gerente, da Artefatos de Tecidos [ara
guá SA. Como requer,

Artur Breithaupt - Idem, idem. Como requer,
Bernardo Meyer & Oía. - H.equer baixa lm-

posto s. negocio de queijo. Como requer. ,

Alldreas Rotenherger - Requer licença a

bertura pars um negocio de seccos e molhados.
Como requer.

Julio e Sílvíö Piazera - Requerem transíe.
reneía seus impostos de. oficina mechanloa para o

nome de Julio Píazera. faça-se a traostereneía
solíeítada. ,

Andreas Rothenberger - Requer baixa �im-
posto sua fabrica de sabão. Como requer. _

SIMAB Lt 8.. - Requer baixa imposto a que
se acha lançada nesta rspartlção , Como requer.

[oão Willy Myska - Requer baixa automovel
Iançudo nome S8U falecido pae

. Como requer
Mês áe Janeiro de 1940 - Dia 4

Maria Ce rlota Antoine - Requer licença pa·
ra construção de sua casa de morada. Como re

quer. Ao sr. Intendente de Hansa para fazer cum
prir o que dispõe o art, 4: do Decreto-Ieí n. 11 de
22. �. 938. Todos os artigos per« pintura e construcções

. João Karger - Requer licença para demoHrl' MORDENTES �E ANILINAS A lUNn.ir iniciar.-se..á a Grande FestaPopular,um rancho existente nos íuudos de sua casa a . e. • --.,- .

rua CeI. Procopío Gomes e construir outro de ma-I para .serviços de, madeira em geral . com variado e bem organisado programtna
terial no mesmo local, de ucordo com as ph,ntas Economise tempo e dinheiro çomprando na

.

'.

apresentadas. Como requer. '. C'JIlSl\ DE TINTASVva. ·Ida Wol�ert - Requer licença abêl'tura
.

�

• nL.,�, .,',.
para um Bal' e Botequim, á rua Preso Epltacio Ce Zln�rsteln (!j ela. III BLUMENAlJ
Pessoa. Como requer. •

.

Ruà 15 de Novemb"'o 983Dia 9 .
• ,

Ernesto Czernewicz - Requer licença para I
fazer um telhado sobre um tanque existente eml Qinica' Especialisada do
sua fabrica. Como requer., -

Eduardo �ellerma�!a_s Requer alv�'rá de «Ha-' Dr. Alfredo .Ciniello
bite·selt para 8ua C3S8 sita à rua Pl')es. Epitacio.1 Medico Especialista com pratica nos Hospitaes do Paiz e da Europa
Oomo reqqer.

'� José Koch junior - Requer alvará de «Habi·
te-selt para sua. CBsa á rua Mal. Deodoro da FQn
seca. Como requer.

AntoniG Wolff - Requer licen�r para esta·
Delecer'se com uma olaria á estrada Jal'aguá.Alto.
Como réquer.

José Bankhardt Junior - Requer transferen
cta impostos SUB cs!!)a comercial para os nomes

de José e João ßankllal'dt. Como requer.
'

Dia 8
Germano Vogel - Requer baixa imposto a- •••••• "u5fM'T"""'V"_lIII'Jl!m .,laf �M

giota. Indeferido, de acordo com o que preceitua
o art. 3 do Decreto-lei n.59 de 7. 4. 39.

Dia 9
GuilhermH Wjnt(-l� - Requer alvará de ,Ha.

bite se" j)lua sua casa de aluguel á rua Mal. Deo
doro da Fon-seea. Cümo requer.

Max Hoepfnel' - Requer licença. para cons

trufr instalação sanitaritl em sua casa á rua Elisll.
Stein. Como lequer.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jlua.
gui, 10 de Janeiro de 1940.

Renato Sans, Secretario.

ass.) Leonídas C, Herbster ..

�

ao
'Aviso

Diariamente encontra se na Prefeitura Mu-
níclpal, á .dispcslçãe dos ínteressados, um vaeí .

nador do Serviço de Oombate ás Doenças dos

A h-Anímaes, com as respectivas vacinas,
'

.

Os se-viços ,do referido vacinador são gra- ficOn . a·tUltoS.' ,

,

U' ,;

'realisar--se...á a GRANDE E TRA"
0>3 ordem do sr. Prefeito Municipal torno' pu- Die''lONA'" FES''�A p'OP"YLA'R dMico que durante o cerreute mez de Janeiro, ... a' u e

arrecada- se Da Contadoria da Prefeitura Muniel _

'

•_. ..
.

pal e na I�tendencia Distritu!
.

de Hanse-c-o Im- Sao Sebastlao ,-Iorloso padroeiroposto de LIcença, (Sobre veículos) e a Renova. '. " "
ção de Licença

.

(Sobre at.ividades· Industríaes, da Paro �h ia de' Jara-ua'comereíaes e protíssäo). ...,
Não satístazendo o pagamento no referido mez,

'

ficará I) contribuinte sujeito à multa de 20 öjo eo
bre o Imposto em apreço no primeiro mez, senda
então feita a. cobrança judicialmente. '

.

Secretaria. da Pretettura Municipal de JaÍ'sguá,
10 de Janeiro de J940.

Renato Saus. Secretario Municipal.

Edital

A·s 8 horas' lia, manhã:'"M.ISSA
�.' • • . .'. � 1:,

C_,MPA-." COftl � presença,'de S�

Tinta.s� Esmaltes, EXlDa. RevIDa. D. Pio de Freitas,
Vernizes" 'Pinceis' .'. digno Bispo ·Diocesano.

')
. Tombolas, 'Rilas, çate,.

, .

,Doces, :Bebidas"
etc.. etc.

DOENÇAS DE CREANÇAS (! RfOlMEN ALIMENTÀR - MO·
LEST lAS DA PELE ,e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA.
CURA RACIONAL DAS ULCERAS GASTRO. Duodenaes sem

operaçao.. REQULARIZAÇÃO SCIENTIFICA DA NATALIDADE
(Methodo moderno para tvitar a gravidez sem empregar meios

artificiaes e prejudiciaes ao organismo.)
Tratamento especialisado dflS Doenças Internas, Infecciosas, TrQ"
picaes e Nervosas, principalmente,�Epilepsia, Hysteria, Debilidade
Sexual, Espasmos, Gagueira e de certasmodalidades de Paralysia.s

Consultas �iarias em Gaspar .

(Via Blumenau - Conducção a toda hora)

Terá logar, taDlbeDl,· a soleanoi-
dade da inauguração do novo,
Collegio "Divina Providencia" e

da Casa Parochial.
•

FEBRES
-

, ,

Maleitas, TFemedeira)

Como festeiros, para � dia "de amanhã
foram convidados:

"capsulas Antisezonicas
Minancora"

Dr. MaDoel'Lobão, MUDiz de'Queiroz
e E:xma. Senhora

Major AIltonio Gomes Rosa
e E:xma.· Sênhora

(Sezões, Malária, Impaludismos,

Curam-se rapidamente com

Em todas as boas farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joinvile � S. Catarina

EDITAL
Imposto sobre tabacos
e 'derivados e bebidas

,,' alcoolicas

De ordem do snr. Coletor,
faço publico que durante o pre�
s�nte mês de Janeiro, arrecada
se nesta coletoria, o imposto a-

I
cima, referente ao 1.0' &emestm
do vigente exercicio, '

Todos os que não pagarem
;, nas prestações no referido mês
poderão flj,ze·lo no proximo mês
de fevereiro com a multa de
200/ó, .

,A cobrança �xecutiva será fei�
fã com li. multa de 20%.

Coletoria de Rendas Estadoais
de Jaraguá,' 2 de janeiro de 1940.

O escrivão:
He!eodoro Borges:,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio áo Povo - - 20 - t - 1940

Matrículas: do dia 20 ao dia 31 de Janeiro.
Em 1940 só se recebem alunes externos.

O curso complementar dos meni
nos continua no Co I é g i o das
Irmãs da D i v i n a Providência ..

1'0rlDidavefs con... "CORRElO"trucçies noRio s O C ia I Re.ls.roCivil Preciosa pedra Da-
Artur Mueller, Escrivão valtada emmillia...

A Agencia Brasileira e Oficial do Registro Civil res de contos
inlorma que o progresso TRANSFORMAÇAo do 1. distrito da Comarca
do Rio é positivo e de de jaraguã, Estado de San-

- Como mudei e como tu mudaste ! ta Oatarina, Brasil.maneira eloquente. A te- Já ilhand f- se me vae encarqui anao a aee faz saber que comparebre de construcções es- .. t t d
.

d h te .U, nesse eu o o esguio e as e, ceram em cartório exibindotende-se por toda a cí t .. f I de urn lvri h'ens o aspecto era e um yno que murc asse, os documentos exigidosI dade. de tão leve, tão alva, tão etherea, pela lei afim de se habili-I Centenas de milhares l'embras.m� a Lua lactescente e langue;.. tarem para casar se :de contos serão smpre- eu, bem "es como estou, o polvo da rmseria Edital n. 1.019gados na construcção chupou me, pouco a pouco, a 'uventude e sangue. Marcelo Menel e Consde novos arranha eêos, I
eutre elles- o .Palatium� O. MACHADO. tancia [ablonski.
que cuetarä 50 mil oon Ele, soltelre, lavrador,
t P I 1 d C brasileiro, com· vinte e umos, o c a ao o o om- Ânni"ersarios de proceder, mais ainda I d.

t anos de idade, natura esmercu», que se es en- Completou mais um an- pela cultura juridica que ..

dderá da rua Gonealves niversario dia 15 do cor
te distrito, domtcilía o e

.,. lhe exorna o espirito, dan· ident t d' t ítDias á Avenida .Río Bran rente, o sr. Capitão Anto
rest erne nes e IS ri O no

1..
- do-lhe merecido destaque lugar Retorcida, sendo filhoc�� �<!m "I annares e o

I nio Jorge Fadel, commer- na moderna intellectualida- Ieuítícío «�ztecas:IJ. que, ciante e antigo chefe poli. de catharinense. legitimo de Adolfo Mene
terá 23 andares e 'ICará tico de Porto Bello

e de Hermilina Menel, la-
I id d t d

- Passa hcie o primei' vradores, naturaes de Blu·cone u o en 1'0 e um - Dia 17 fez annos 8 ro anníversarío do menino
menau, domiciliados e re-.anno. senhora Eleonora Rau Ba- Sebastião, filho da sr. Au- ,

sidentes neste distrito no
gato1i, esposa do sr. Ores- gusto Tomelin. lugar Retorcida.tes Bagatoli, cornmerciante Ela, solteira, domestica,
em Retorcida. Viajantes brasileira, com dezesête

RI'O - Na ultíma reu.
- Vê passar hoje mais Acompanhado de sua

I d..,

anos de idade, natura e
rilio da Commíssäo de um natalicio o snr. Mario exma. esposa, regressou Hansa, deste município,
Abastecimento, foi deba- Tavares da Cunha Mello, I esta semana de Laguna, domiciliada e residente nes
Ud" o assumpto da pers- digno tabellião de notas londe

se achava em gõso te distrito no lugar Poço
pectíva de novo augmen- da Comarca. de férias, o sr. dr. Manoel

D'A id filh I 't'Cavalheiro distincto e Lobão Muniz de Queiroz, nta sen o I a egt imato no preço da farinha
funccionario zeloso, teve illustre promotor publico do falecido Antonio [ablonsde trigo, o qual 08 moa- ki, natural de Blumenau e

geiros estão pleiteando decerto o nosso anniver- da Comarca.
de Maria Jablonski, lavra

8Gb a allegaeão de que sariante mais uma opoor:
- Seguio estes dias pa dora, natural de Blumenau,

08 mercados fornecedo tunidade de vêr <:tuanto é ra CUi'ityba, em compa
-

domiciliada e residente nes'
res vêm lu�tando com apreciado em nosso meio, nhia de sua senhora, o sr.

d"t I P
pelas provas d,a sl'mpathl'a Silvio Alves, funcdonario te Istrl o no ugar oçodifficulõades de produc- - D'Anta.

çäo em virtude das ulti que recebeu. do ministerio da Agricul J
'

13 1 194()
,

A opinilo ,do gal. O calor na capi.. m&s geadas inesperadas. -Amanhã festeja mais uma tura.· af���al n- 1.020 .

H· t B b tal da B bU primavera a senhorita Er - Encontra'se em nos·
h O

.

h T- or a. ar osa so... . epu ca
na Brueckheimer filha do se cidade o sr. dr. Vicente Helmut estrelc e e·

bre O prero da 'cla Dallm:mn.

s Do Rio a Agencia Bra- Novos sello. pos.. sr. João Brueckheime.'. de Paula de Almeida Gui·
F t' I d G 1'0 das Rosasu_ d D I Ele, solteira, lavrador, es Iva o remgazo.....a ' silef�a communicou quar· taa para-uayo.

.

- Dia 22 completa mais marães, 'inspector o . .

brasileiro, com vinte e seis
Ri A it d

ta-feuf.\:Q assumpto prin ., um natal, o sm. dr. Paulo P. O. A., do ministerio da
anos eie idade, natura! des.

Realizar se á hoje, no
o -. propot! ,o

.

os cipal das ultimas edições Em commemoraçäo da da Silva Medeiros, illustre Agricultura, óra destacado
te distrito no lugar Rio do

salão Buhr, ° Grande
..

1'umores v8h.ioula�os. 90-, dos v6f;pertinos é o ca- paz no ChBCO, o gover advogado. residente em para ter exercicio neste Baila á 'T'yroleza organi'bre uma nova maloraç-Ao . digo domiciliado e residen- .

th'• lor extraordinario que no da Republica do Pa- Joinville. O anniversariante,municipio. te neste distrito em Rio sado peln sympa lCO
�,no preço da g8�odn8, () hoje culminou nesta ci- raguay emlttiu duas sé· que milita zorn invulgar l f h I

. Gremio das Rosas em ho·
general Horta Barbol5� dade. De ßccordo com ries tIe sell08 communs capacidadeprofissional tarn. Ca8am�ntoB . .

do Se!';'o, sendo ii o egl- menagem ao Rej da Pa-
pres.idente do Conselho as inforlbt-�ções colhidas e aereOl�. com pbotogrB- bem no forum de nossa Real!zou-se qumta·fetra, timo de Alberto Oestreich, godeira - S. A. Momo I

. .NaclOnal do Petrol�o, em ,fontes competentes, phias dos presidentes comarca, tem conseguido n�sta �Idade, o enlace ma- e de Ana Oestreich, lavra-
o Unico, o

prestou a. um vespertmo I 10 I d I·mp.or-se a adml'raça-o de, tnmomal da snrta. Clar.a dores, naturries de Blume·
Para ° festival fomosi ' 1 d

.. e eva,s€! a o;. numero as naQões americanas, nau, domiciliados e resi .

.
' .C)sr oc�. ' �B seguintes e-" de pesso.&8 que· mOl'.re. qu.e trabalharam pela ter. todos não só pela lisura I:!rechsel, ,c?m o s.t:. Vald�' distinguidi!s com um geil-
"
.• l�raçoes, ram tie lDHolaçäo, nestes mlllaçäo da guerra e cum vIDa Medtlros, bnoso ml- dentes em Testo Rega, co·

til convite que muito 8-A -questão do aug�?n. u timoR 4 dias, no Rio.' bandeiras e escudos dos litar, da força Publica do marca de Blumenau.
gradecemos.�o do preço da gazo.ma mesmos paizes. Salão Sociedade Atiradores Estadu. Ela, solteira, do domes·

'jläo está ,tiffecta ao Con- Faleceu aos 11:1 Na .relação geral dessa Bal-Ies CarDa- l\To,jvado
tica, brasileira, com vinte

E SPOR·TES�
Melho Nacional do Petro. emissäo conta-se o sell0

..1.,' .. e oito anos de idade, na·
leo e sim á CommlssAo -annos

de valo; de 6 pesos de valescos Ajustou nupci. em No tural deste distrito, domi·
Está marcado para breve UDIdo Abastecimento Devo Ri T ô 111' T t e 1..0 ciliada e residentt neste .Jl.ande I'ogo entre o Aymore' e.' 'J, - elegrama de c r az com a photogra va ren o, com a s n!1 '

5'accentuar alIás que no Em colabO! ação com a. A 'd f'lh d distrito no h,lgar Rio do um Combinado de JoinviIle, qaenos".o' mer'cad(J' 'O com
Araxá diz que.., acaba de ph.ia do Presidente Varo Soco c.sportl·va Jaraguá, anta ppareci a, I a a

., 14 Serro, sendo filha legitima apresentará, tanto na defeza co-;
-

falecer n<>qu'ela' cI"dade', gas e bandeI'r"'s para. sora, viuva Hilda Almeida, I' h t 't d'bUstiveJ que se vendeê" .. SOCo dos Atiradores orga O d f'lh de Carlos Dallmann e de mo na ln a a acan e, lversos.

.
- com 113 armos, Antonio guaya e brasileira, cUJ'a nl'sou os segul'nte" bal'le" o jovem João a ai I o

M' Z I' D II dos mais afamados players join-uma mistura de gazohna � » d H' D d
' clrla epe In a mann, vI·llenses.

'

Kape!!;, solteiro" que' exc-r emissäo fci de 200 mil carnavalescos: o sr.. enrtque a a, pro- lavradores, naturaes de
.

e �lcool.motor, dte ma· cia o cargo de zelador tSxemplares do tamanho Sabado, 3 de fev�reir o, prietario naquelle munici
Blumenau domiciliados e Festa do Bra�iJl F. C,. ne�ra que uma .aI.eraçäo 'do cemiterio local. de 25x32 mms aOs 20 horas pio. .

'

d" Inaugurando, no dia 28 docor·no preço da mIsturapO-' r�sldenles neste Istrlto em
rente, a sua nova praç",de espor�dia näo decorrer da ga· Baile 'Social RIO do Serro, tes á rua Mal. Deodoro, oBra·

zaUna e sim do alcoo1. A Grupo Escolar "Ibdon Ball'stau Delegacl'a ,de' Poll'c."a I
Domingo. 4 de fevereiro, Ponte cWilhelm Weege» Jaraguá, 16-1-1940. si! f. C. está organisando, para

COmmI'SS"O dn Abasteci- H ás 15 hOf:iS ' . . 02 esse dia, um grandioso torneioa ...

e Curso Complementar F
. CopIa do -EdItai n. 1 1 pebölistico e outras realizações""'-entú t"'_,m que ouvI'r, em OI installada em com· Baile Infantil Foi inaugurada domin· F b t d tt d t du.. . .

az sa er que pre en em festivas, prome en o u o ex-
taes circumstancias, näo Torno público 6QS in- partillent�s da Pr.e�eitura, Terça-feira, 6 de feverEiro go, conforme noticiamos, a

cas?r.se no cartório do cepcional brilho.
,[.Ó O Conselho de que teressados que B matri- a. DelegaCl� de. Poltcla, que Domingueira e Baile ponte eWilhelm Weegell, distrito de Hansa, munici Em RetorcidaBOU presidente, como o cuIa dêste estabelecimen. v�nha funcelonando em pré Premios e exceilente mu-' sobre o Rio do Serro, com pio dt! Jaraguá, Estado de Ern Retorcid" domingo joga-Instituto do AJcool e do to, para o eno letivo cor· .dlo da rua Marêchal Deo sic<... Aguardem o program- parec�pdo ao local regular Santa Catarina: ram C!S quad.l'Os do Estr�lla e

Assucar". rente, será aberta no pró. doro. ma e'3p?cial. numero de pessoas. W It J k M th M do· RIO Negnnho F. C., JOg08a er ar e ar, a au
que tiveram grande assistencia.ximo dta 25 e encerrar' dzens. Na preliminar venceu o 2.0

se á no dia 3� das 9 ás

��������·����-��������������������I
Ele, solteiro, comercian qUddro do ts�ella por5 a 3.

12 horas. t�, com vinte e dois anos
.

O jogo dos c:squadrões prin.
Serãomatriculados nos d 'd d natural de Encru- c�paes transcorre� bastant� rn?-

5 27 t· .e I a e,
., . I vlmentado, sorrIndo a vlctonadias 2 ;, 26, os an IgOS zllhada, domIcIliado e Je- ,ainda ao Estrella, que abateualunos mediante li entre.

01';�"'e.J..J'1· sidente no distrito de Han ! o adversario-visitante pela conta-
ga do cartão je promo ..&. y

'lIlli
sa filho legitimo de Ricar gern de 3 a 2,

.

,,«O e nos di"s 29 e 30 d 'J k d E J'k Com a pugna de domingo,.,.a. .. O ��. e e ma.. ai ,
o EstreHa »caba de 'obter duasos novos alunos. domIcIliados e reSIdentes victorias consecutivas (a. primei.Os alunos do 1.0 ano no distrito de Hansa. ra em Rio Negrinho com o re-

deverAo apresentar cer· Ela, solteira, de profis sulta�o de 2 a 1) s�bre. o Rio
tidão de idade. são domestica com vinte Ne�nnho f. c., ;:onqulsta�do,

8
'

. aSSIm, custosa taça, que VinhaAs crianças de a 14 e um anos de Idade, na tu sendo disputada entre ambos os
anos estão sujeitas I:l lei ral de Encruzilhada, domi-, quadros.da obrigaturiedade do en ciliada e residente neste -----.-----
sino, e 08 que não forem dist, it�, filha le�itima de ....... -'lJ'_ tí;,�;,):matrIculados na época FrederJ�o Maurtzens e de ��, _-�I;itlegal estão sujeitas a

I�,;_ .

Domemca Berlanda Mau -

-

I� �multa de 20$ a 200$000 Cada máquina de escrever tem seus dotes rizens, domiciliados e resi ç
J." �) ?

de acordo com o decre· e vantagens particulares, mas a única que dentes· neste distrito.

�
\

to lei n. 301. as apre�nta reunidas, demonstrando a sua Jaraguá 17 de Janeiro de
.

'

A matricula do curso indiscutiv�1 superioridade, é a "OLIVETTI" . 1940,. �

complewentar será feita � E para que chegue ao con·
nos dias 7. 8. 9 e 10.

A "OLIVETTI" é creação de técnicos da vanguarda hecimento de todos passei "'C::::O�N:::,:=-'O�S;;--;;;P;-;OL��/:;;'C:-;IAAE$No ;dia 9 às 14 hora8
do progresso mecânico, de maquinários de alta o presente edita! que será

CONTOS Df AMORlerão lugar os examfJS publicado p91a imprensa e
de 2.a época e de ad- precisão, e de métodos racionais de fabricação, em cartorio onde será afio AVENTURAS
missão ao 1.0 ano do I .

" ' xado durante 15 dias. CINEMA
curso \1omplementar. Peça hoje mesmo uma

Si alguem souber de im- BEL L E2A.

\1JarBguá, 17 de Janei fi demons1ração prática. pedimentos acuse·os para RADIO
ro de 1940. t=--=--- ...... ......__.......__� fins legaes. F IGURWOS \A. diretora ARTUR MUELLER TRtCOT 1,Leonor de, Süuza Neves. Escivão Distrital e Oficial do G'fMNAS rICA

2
1\

Registro Civil. \ 'A_Im_""",---- ,J__,·.�cr1o,••. �, i,tRepresentantes para Sta, Catharina: lMttM wwwww.!:"� __ ,_,

Joio ProSdocimoJ: .�iNlhOVS ; LB::E 9 de Março U6 Pharmacia de Plantão �-'G-RRRnEstará de plantão ama- 'fJ
H

, �,ú.U1/tL \

nnã 2. pharmacia ·Estrella:IJ.

Gológio São Luiz
Dirigido pelos Irmãos Maristas

Monte Carmelo (Minas).
Foi extraída, DO Garimpo
ria ChafveC8, o preciosa
gama de quatrocentos e

vinte e cinco quilates'.
branca, bem Iormada e

que foi avaliada em al

guns mílheres de contos.
A valiosa pedra pertence
ao coronel Botelho de

Miranda, comerciante e

índustrtal nesta Iocalída
de.

Curso Primário

Nomeado Dara ....
perintendente· do
Departammento de

Saúde

Amparo effideDte ás fami-
O preço do trigoHas polires

o sr. Interventor Fe
deral assígnou acto no

meando o nosso íllustre
conterraneo sr. dr. Agrip
pa de Castro Faria, para
exerce� o cargo de Su
períntendente do Depar
tamento ue Saúde Publi
ca do Estado:

Rio. Vae reunir se dar amparo eUiciente As
aa proxíma sarna 8. co Iemílías pobres, do Bra
missão nacional de pro stl. Nesta reuaíão, que
tecção ii f8:milia., cujos deverá ser presidida pe
membros, desde a data lo sr. Francisco Campos,
de sua tnstalleçäo, vi- ministro' da Justíça, 08
nhem estudando 08 8S· r€1(1t0ri08 deverão apre-

,_ sumotos que lhos tora sn sent&.r os respectivos t1'8·
distribuídos, e que viBsm ,balhoa já concluidos.

Brindes
Recebemos e agrade

cemos, enviados pelo De
partamento de Im,rensa
e Propaganda, pela Com
panhia Singer e pela fir
ma H. Jordall & Comp.,
artísticas fo!hinhas para
o corrente anno de l�O,

-A evaslo de capi..
taes brasileiros
para o Exterior
Rio. - O �r. Floriano

Nunes Pereira falando a

um vßspertir;IO., tornou
publico interessantes da
d08 sobre a evasão an

tecipada de capitaes bra
sileiros para o Exteriol',
citando o C8S0 do dia
r:w.nte .Getulio Va rgaß»,
,que tendo sido vendido
Hqui por 800 contos, at
c.:ln'Çou na Europa o pre
ço de quatro mil co;:;, tos,
conforme foi ,amplamen·
te noticiado.

Vende-se·
um terreno COril no
morgos de area, tedo
plano, com grande pa:te
de arrozeiros, situado na

estrada Itapocú.Hansa.
Ver e tratar com o

�roprietario
Thomaz kitzberger,

�_e

Lavando..se com o Sabão

Virgem Especial idade
de 'WETZEL & elA. JOINVILLE (Marca registrada)

poupa..se tempo, dinbetro � aborrecimentos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


