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AS TERRAS DEVO LUTAS
no BRASIL

o problema da propriedade Directofftpoprietario: HONORA'�-O TOMELI:"Í{

(
--- -- ----- _

o GüYBf1lÜ da Repu I da Republíca mandou pa Anno XXI .... Jaraguã ... Sabbado,:J de Fevereiro de 1940
blíca está seriamente em ra a Oommíssäo dé Estu- -=,_ . ..;;;;....._-----------.-

- -- - - -- �===========-=========�==

penhedo em resolver ou uos dos Negceíos Esta-

D
.

a encarar de frente o Juaes uma representação O/CiSo annos de tecunde
problema da propriedade documentada e detalhada .

. U I I! Ji 1.

• ligada ás' terras devclu do Irrterventor em São d.
4!l .,

t
.....

tas dü Brasil, em face Paulo, solicitando euer- a minlS ra.ça-odas duvidas que a todo gices medidas sobre o

momento suscitam 08 ti sssumpto. Rio - Estatísticas di- nossa producção foi de
talos extst=ntes e muitos A Commíssão de Estu- Um churrasco offerecido ao Prefeito Herbster, vulgadas pelo ministerio 70 mil toneladas de grão
dos quaes se apresentam dos doa Negocies Esta,

h- S
o

d d de Atí d da Agricultura resaltarn e 59500 toneladas de ta-
revestidos ue Iormalida duaes, orgão que tuncoío. aman a, na oCle a e e tira Of€;S
des extrínsecas que se a- na no Gabinete do Snr. que no anno de 1939 o tinhas succedaneas.

figuram perfeitas, Mini�tro da Ju�tiça sob Entre os fados da Vi-I programma Aliás, os Brasil economisou 75.500 A essa quantidade de-

,

Vrsaudo esse fim, do 8 o�ientaçã,o dire�tfl. des-
I

da da cidade não podia i
prograrnmas cahirarn de contos com a importa- vem accrescenlar-se SO

quaí depende tão d� p,er., se tItul.ar, l_á havía, P,Ol passar desapercebida a da I nível após 1930. ção do trigo. mil toneladas moidas nos

to 8 e conorma brasilelra. determínação do MUlIS'
_

_
.IN' h d d d

• pois sem títulos Iegltímos tro, creado uma sub-com-
ta de am�nha que asslg- A observação 110 en- esse mesmo anno a rnom os e pe ra e

e Begums de proprte da missão especialmente deo'
nala a posse do tenente tanto tomava, por assim Rio Grande do Sul, não

d� não �óde haver ore- dícada ao estudo da ques i
Leonidas Cabral Herbs . dizer, um ponto fixo no Simplificação da regis�rada,s �o Serviço

dito egricola e sem cre· tão das terras, para ela. ter, no cargo de Prefei- panorama da vida rnu- legislação fiscal de F,lscahsaça� do Com".

d,ito agrícola não é pos- buração de uI?a lei ge- to Municipal, nicipal, _ era esse ho rnercio de Farinha.
sível o aproveítemento ral para o Paíz, com es- , . _ R- E t h' A dit
daß ímmenses terras bra. colha de prínclpíos Iun Ha positivamente dOIS mem novo, quasi desco· 10. - S eve ,�Je ccre 1 ase que a pro-

stleíras, o Sr. Presidente damentaes e sem prejuí annos, por nomeação do nhecido, que vinha cen- no gabinete do rmms- ducção total tenha sido

__...--

' zo das differenciações ou sr, Nereu Ramos inter- tralizar o poder publico. tre da Fazenda o sr. approxirnadamente de ' .

peculartedades lo c a es ventorfederal no 'Estado Outros haviam passa-
Manuel Ferreira Guima- 150,000 toneladas.

Elevada a quota com que S� apresenta a, t
-

t f d' do pelo predio ali da rua rães, presidente da As- Sabendo-se que as

de immiO'P.1l�O questão segundo as zo- �':1a,va a �I a, are a e

Padre francke. onde fun- sociação, Commercial do medidas de farinhas oh ..

-.,--� nas. Foi incumbido de dirigir a VIda jaraguaen- ,

• para estrangeiros organízar o projecto o se o tenente Leónidas C. cionava a Prefeitura. Rio de Janeiro, o qual tidas com 1 quilo de

americanos ST. Sá Filho, que dosem Herbster, não sem certa t
.

I
•

I Era preciso porêm tratou de . questões rela- cereal é de 740/0 •

penha o cargo de Pro h
campo mdd� ena e SOCla,

rnarcar de urna form' a' cionadas com as leis contribuição do trigo
'0, Conselho de Imo" I

-

apre ensão de parte dos cornparan o o pouco en
LU curador Geral daFazen.·'

tã f.'t '-t
-

decisiva firme e con- fiscaes, pleiteando junto brasileiro no consume)
gração e Colonisação to- da Nacíoaal. que vinham a co m pa -

ao er o e o mUIO quo., S C t
.'

Y ..AU

h d t
.

d f M

....

sciente o rythmo da" a,o sr. ouza os. a, a- total atingiu a 51.800
mou uma importante de- (Gazeta de Noticias) n an o o desenrolar das res ava am a azer. 1-'

�

firn de aUender a neces· t I d
cisão referente á quota nossas adivid a des, no N- Ih h' (C 4)

, one a as,

de immtgraçãú para ex· Distincçio ao mi.. . ,_ao_s_e e con eCla ont. na a. pag. sidade do commercio, a A estatística conclue

tfangeiros americanos. O nistro Gaspar
consolidação. correcção dizendo que calculado

Conselho justificou a ele- VI-olentl-sSI-mO tem I d
.

I'fi
- d I I' 500· k·l d

f
.

d t Dt· para es... DR, J'. I. ROCHI' LOURES
e slmp I caça0 a eg s� em reIs o I o e

V8.ç'ão da re erl ß quoaura 'I f' I
para 3 mil pessoas. con· Rio, -- O gvverno por- abau sobre o Rio ele Janeiro MEDICO ESPECIALISTA

. ação Isca, trigo em grão a econo'

siderand(l que a politica tuguê� cooferiu ao gene- Olhos. Ouvidos, mia do Brasil, em 19391-

t�an.admeriC/lna ,de teCOD.e· ral Eurico Gaspar Dutra, l.mRpriOe·ssl'oOnasnjtOesrnaeasstDr�czteoms rada apanhou uma peque· Nariz e Garganta. A posiAo do Bra.. ,!a i�portação �esse ar-

InDa 8. approxtmaça.o ministro da Guerra, 8. .. na casa, em cheio, levando· Rua Piincipe� fone 334. il
�

lo d bgo e de 35 mIl contos
inti1lla collabol8çäo se· gran cruz da. Ordem A· do. formidavel temporal a a, com e.la, uma creança, JOINVILLE

S em .ace a Somando-se os 39.50�
guJda pelo Brasil para viz, a maior condecora· desabado

. segunda·fei!'8 enquanto os pais, como
. cue�, contos correspondentes

c{)m 08 paizes amarica- ção militar de Portugal. sobre esta cidade. que só loucos, procuravam seguir R N t
nos aC(lDselhava a coo &s 10 horas se viu livre da o curso dos circunstantes

• lO, - O ,clas pro- a 59 mil toneladas de

cessão de fac;lidades á Falledmento chuvr. torrencial. que ignoravam que dentro Estrada de Roda.. c�dentes de Urugua:ya!1a farinhas succedaneas ap
entrada de fHhos desses O numero de mortos se da casinhola uma pobre -em Bio-Babia

dao conta que_ o mmls- proveitados no fabrico
pajzes em territorio bra· do principe de eleva a oito figurando eh- creança perecia, - tro das Relaçoes Exte- do pão mixto a econo.

. sUeiro,' J Orlean. e Bra.. tre eles uma moçoila! fun _ O,Serviço Mete0 rologicQ <? .ministro da Viaçlo riores, que se encontra mia sobe a 74-5"0 con ..

gan"'�
cionári3 da MaterOldade em Informações prestadas oUletou ao Depal'tamen' naquella cidade riogran- t

�

os- Arnaldo· de Moreis. Um diz ,que a 70 �nn.0s não to Nacional de Estt:ada8 dense falando sobre a
os.

fRACOS E ANEMICOS! Realizou'se em Pelro- enorme bloco de 'pedra, cahla sobre o DIstncto Fe· de Rodagem ..8cientifloan- _ '_ _

Tomem: polis O sepultamento dú_ r\)l�ndo �ela. ti,banceira a deral, em 12. horas, o vo.[dO q!le delegou poderes sltuaçao do Brasil em As exportações rio--
VINHO CREOSOTADO príncipe D ... PadrD de baIXO, fOi atmgl,r os fllndos .l�_Te de agua cemo acon ao duector do referid,o face da. guerra na Eu- grandenses para' o es-

I'
Do Ph. Ch, Joio d•.SIIv. 51"'.1(4 Orleans e Bragança, que ci�quela Matermdade. pre'lleceu agora

-

nesse temporal. departamento, eogenhel- ropa, disse: .trang.eiro
E_.._ ..... _: s'egunda.feirsfalleceuna- cisamente em uma das en- ro Yedo Fiuza, para em· «Eil a melhor poss:-
Toues queila cidade 'serrana, fermarias, onde era grande. penhar despezas, expe' I'M 'b d

Porto Alegre. - Se-

. Rltsfr� OpÓ8 assistir a exbibiçl1o_ o numero de enfermos.JP�.amento da dir ordens de pagaman
ve. anotem a li er ade gundo estatisticas publi-

de um fUmo Estab:.:leceu, �a confusã<;>, l -ad- _ to e requisitar, adianta- de cambIO, Ve�de e re· cadas as exportações de
. Bronchilu A's 9 horss da manhA para se' v�T1flcar a s9gUlr I IVlda ex,.. �entos até aimportan· cebe em seguIda, sem Rio Grande para o es-

Escrophulo. foi realizada. &. mis!':a de que uma Jovem empregada t�a Cla de 2 mil contos de dependencia de outros t 'd 1939
.

Convlliecença. corpo presente, rezada tin'ia sido atingida pelo ..... reis por conta do credi- f t t
-

A A rangelTO e supe'

,VINHO CREOSOTADO por monsenhor Aluizio 2ie�astre. Nova York. _ "Heraid to a'b�rto afim de atten,
ac �res con ranos; r- ram em volume e valor

é um gerador de sa6de, M8Eela, lluncio apostüli Oütro� facto? impress.io- Tribune" anticipa em sua der ás d�spezas com a gentma »tem cambIO con: as de 19?8

co, estantio presentes re, nantes sao, reglsf;t�os pe' seção financeira, que o constr1Jcção d,a est�ada trotado" Adianta·se que ovo-

Padronisação dos presGntantes do presi- los vespertmos. Sao cenas Brasil se:rá o primeiro de rodagem RIO-BahIa, E, prossegumdo, a� lume do comecio deste
dente da Republica e dQS de pavor. obser�adas em I'pais sulamerical10 8. rei. crescentou que o BrasIl, E�t d f. t d

uniformes coHegiaes minjstrotl, outras fepre· toda a cld,ade l1ao haven- niciar o pe.gaménto de no momento, vende mais u:) � _

o co,? os :s � os

Rio. _ O sr. Gustavo senta\,ees ofIiciaes, alem do memona ce um lern" sua àivida externa de Mercadorias � b r
ntdos fOI quasI cmC<1

do corpo diplOIDe tico. poral tão tragico no Rio r 'd d
" carnes ßOs e Igerantes vezes maior do que o

Capanema, ministro da d J
.

con orml a. e com o SIA-

b I que a Republica Arge
Educaçäo, atendeu aos

Ern Petl'opolis o falle- e anelro,
_

tema de serviço da meso rasi eira. '

n- do ano anterior e que
requerimentos do üomer.

ctmento de D. !:'edro cau· Outr� espetaculo �.acd' .ma, recentemente modi- _

tma. a importancia de vendas
cio, relatl·vl:1.mentf>_. á po

sou grande consternaçäo bro fOI o que se venftcou ficado. na Imlia terao ar.. � I I t d
- ..

d" th' d em Catumbi onde"en' 5'
, -

t' parQ a ng a erra exce eu

dr()oização dos uniformes .l),ufr fi foymp-a la e que ,.... xur Diz se - acrpscenta o mazenacem er....
eis Irmas Ivaram dI'

d-os colegiais em todo o gozava ali {) néto de D,
_ jorn�! -� que ny Rio de tuita IOitenta

e dois filho& I no up o das de 1938.

""'aiz,
' Pedro II, e que. era o 400 qualIdades de uvas, JaneHo e WashmgtoD es· B 1- S,,·

- f _

l:'
. P 'nCI'pe l!Iobr"v I' v e t t ·d d d P te d"

. . er Im. - cIS Irmas

O respetlvo decr.,to rI
.

te, n Ci em.a Cl a e � ar- taO sen o realIzadas ne- RIO, - O IF', LUIZ Spa- 'd t
. 1 rd d

ainda não foi lev&do á iJ.S- I braslleiro. reJras, em Mmas!. gociações nesse sentido, rano, conf!E>lheiro
.

com I �es� Se�r� na oca 1 f e

sinatura d(\ chefe da �a·
I

A
_

b .

Em Fevereiro tl6rá com >� pflrticipação de �ercial do Bra8il na !ta I aeTltt�o�ine:,g�8 K���e��
çl1c:. roas, ex�minado e o� �ampeoes ra- maugurado em Parreira, repr:�éDt�lJte� dos P?r 1I�, chegado .::gora ao foram auraciadas com �ift\ r�l'�
a�sm8.do p�r esta, 8 sua s.lleiros d<;> �emo Eestado de Minas Geraes, ta���rp,� fr auceses e m· RI�, falando á Jmp�enBI1 cru:t de bouro das mães� llíI����I�© r�rt�r�o'
execução 80 se f:Iará den RJo, -- O MInistro da

I
(} terceiro mostruario re· gle8f'� .

. decl�rou qUf.' a Halm es
lJor nave.rem tido I) o total -::-=-�-��ua�_�'_�_�m·�a;���

...

::-.
tr0.de 2. an08, oe fo�ma,s I F8ze,nda entregou quar- gíonal de uvas, COlli 8' I tà dl�posta a f�zer con- de oitenta e dois filhos,
que, 8,8SI� fic3m satJI.ifel- ta.felra a taça que offe- presença de todos os vi- .& .

_ I cest'!?es
excepclOnaes ao Uma delas teve vinte e!....

-----

ta� (18 solicitações do co· / receu á delegação ga.ú - nicultores locais. ... representaçao Bra81� no terr�no com- um.
»Mil-SAR1'iÂ TELL«

mercio, que ponderou cha que cOflquistou do- Serão exibidos 400 es do Brasil no cam.. 1 merCIaL A !taha eonce

uma série de razõeó que
I

mingo o titulo de cam pecies de uvas, das quais pe.nato de Tiro I
derá ao Brasil a instal-

I,f'VIU'�m (j titular a COD peão braßileil'o do remo. mais de uma centeua 6S.
. lação de depositos nos

ceder aquele praso para A taça foi offe.rf3cida pe· pecinis para0 fabrico de Rio. - O presidente portos de Genova, Na'

,ti execução da nova lei. la colonia gaúcha no Rio. vinho, Getulio Vargas assinou poles e Triest.e para

d
' qualqu�r quantidade de

um ecret?·_Iel, conceden- mercadoria brasileira, 8
do o auxIlIO de 50 con- começai" naturalmente
tos, para. a representação pelo café, sem pagamen·
do Brasil no Congresso to de arm8.ZeD�gem pelo
e Campeonato de Tiro prazo de dOIS mezes,

'_ 'sempre renovavel me·

De ordem do sr. tenente Prefeito Mu...
que se, reahZarao por diante a substituit;ão do

_ •. • _
estes dIas em Buenos stock. .

. .Iclpal, levo ao conhecimento dos IDtereS'" Aires.

sados que, de conformidade com o que dis...

o
...........

ce.....,·�n-t�en-ar--o-d---b-=U==..�=
põe O art. I do decreto...lei n. 4 de , de fe... "I e P� _ c:!'�o
'vereiro de 1939, nenhuma casa na zona

da Flora Brasileira

urbana desta cidade po4erá ser ocupada,
Realisadas c�::M�r�í�:s em memoria de

t
_.

"Hab-·'" d Dirsem er pnmelro o. I..e--se o etor Rio, -: comme�or�n'lautor, com uma concori·

de Ai-iene Estadoal do·se du� 30 o pr�meIro da reunião, falando para
--.. centenarlO de publIcação' exaltar o sentido brasi·

Aos iDfrarores será aplicada a multa de do 1.0 �a,sciculo da "FIo· leiro da obra o sr, Fran·
, _ _.

r8 BrasIlienses", a maior cisco de Assis Iglesiss
100$000, e em caso de relnadeaaa o dobro. ohra sobre bütanica exis· director daqueJIe serviço

. tEnte no mundo, o Ser- Discursou tambem o em·

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaracuá, viço Florestal" realizou baixador allemäo que es·

lO de Janeiro de 1940. d no Jardi� Botanico com· teve presente,
memoraçoes em memo·

RENATO SANI Secretario Municipal r ria,
de Carlos Frederico Para annuncios?

, • Filipe von Martins, Eleu c�Correio do "Povo"

Caixa Postal N. 12 Redactor; João Crespo
-------�_.

.... s. Catharina N. 1.016

10 Brasil economisou se ..

tenta e cinco mil contos

�omm o pão mmixto

Queremos ver o livro dl
dadl�o barafeado

AVISO!

Mal tínhamos acabado
de foca!izar a neeessi
dade de se fornecerem,
por preço ao alcance de
t0dos, os livros didacti
C08 indigpensaveis á dU,
fusão da instrucção pri,
maria e secund3ria, che
gava nos liS mãos outra
nota do Ins tituto Nacio
nal do Li vro. dando con·
ía da regularização do
seu sêrviço de doação
de livros.
Não ha como regat6ar

elogios á acçl10 desse
Instituto, muito embora,
fieis a !Josao ponto de
vista, continuemos eepe·
rando psclarecimentos
Bobre a qualidade des
ses Hvr0s, ptlr�. que en

tão, os nossos applausos
sejam sem restrincções.
Somos - nunca. será

demasiado repetir - par
tidario� de uma acção
eHiciente no sentitlo de

facilitar aos necesaitadoa
os l�vr08 didacticos pri.
marlOS e secundarios,
por preços que lhes se
jam accessiveis, e DOS8&
insistencia se justifica
Nenhum resultado efU:
caz Be obterá pela dif
fusão de bibliothec88
nem pelo servjço de do&�
çäo de livros, se não se
tratar �e fazer, por e.a'
8�S melOS, a mais largad�ffu8ão dos livros ill.
dlspensaveis ao incre
meo,to da instrucção pri.
marl� ,e secu�daria, hoje
quasI lmpossivel de ser
levado 8. erteito, em vir"
tude do preço elevado
e do syetema adoptado
para mais lucro ainda
a08 seus editores,
Acção repressiva a es

se mal é o que se es.
pera do Institute Nacio
nal do Livro,

. (O' O Radical.)

Preifeitura Municipal de .JaroQuá

.:...
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Municipal de Attestades
Importantes'
O Dr. Luiz de Moraes,

medico effectivo da Santa
Casa de Misericordia, com
differetltes Bl1DOS de estu
dos em Par is, Vienna, eto.,
membro da missão diplo
matica na China, eto., etc.,
escreve o que se segue:
Illmo sr. Pharmaceutieo

Eduardo C. Sequeira:
Os resultados, verdadel-

o

ramente satisfactorios, que
tenho observado nas mo

lestias do apparelho respí- ,

ratado, com 'o empregq

I do PEITORA,L DE ANGI

I CO PELOTf.NSE, habil"
mente preparado em vos-

80 estabelecimento, ievam"
me espontaneamen te, -a ato
testar a sua real utilidade.
De V. S. Att. Äm. Obr.
Dr. Luíz de Moraes.

Pelotas,

laraguà
Balancete da Receita Orçamentar,ia, reterente ao mês de Dezembro de 1939

• ..

ver- I ARRECADAÇÃO Renda Receita.
bas TITULOS

I I Lilnçsda Prevista. OBSERVAÇÖES
Anterior do Mês Tot a I

RENDA ORDINARIA
1. Imposto de Licenças 94:082$600 678$400 94:711$ 85:853$200 7o:Qoo$ Houve alteração renda lançada
2. Imposto Predial Urbano 46:7l0$800 154$ 46'864*800 47:405$300 21:000$ " " " "

3. Imnosto Territorial Urbano 15:713$500 49$500 15:763$ 16:572$600 19:500$
4. Imposto sobre Diversões Publicas 4:367$200 617$ 4:984$200 6:000$
5. I Imposto sobre Produção Agrtcote e Pastoril 107:338$ßoo 237$500 107:576$100 101:677$900 91:900$
6. Imposto do Capitação
7. Imposto Pecuário, sobre Gado Maio!' 0 Menor
8, Imposto sobre Industrlas e Profissões (inclusive

Patente por venda de Bebidas, e Fumo 153:056$80v 591$700 153:648$500 15.4:369$600 118:000$ Houve alteração renda lançada
9. Imposto sobre Gado Abatido 19:284$800 3:020$ 22:304$800 15:000$
10. Taxa de Serviços Publtcos 8:803$600 250$ 9:053$600 3:641$800 7:000$
11. Taxa de Molhoria e Valorização de Imoveís

•12. Emolumentos 7:210$700 778$600 7:989$300 2:000$
1;3. Rendas Industríaís
14. Rendas Patrlmoníaís 7:118$900 790$500 7:909$400 ' 5:000$

RENDA EXTRAORDINARIA
15. Divida Ativa 4:896. 288$600 5:184$500 7:000$
16. Multas e Rendas Eventuais 6:464$300 460$500 6:�24$80o 3:000$

RENDA ESPECIAL -

17. Reoeíta Espeeíel 19:095$ 663$200 19:758$200 24:600$

SOMA Rs. 494:092$800 8:579$400 502:672$200 �09:520$400 590:000$
Saldo disponível do exercício de 1938 io7:392$870

610:065$070
165$ menos Rs. 165$ do Imposto de Lí-

609:900$070 ccnças por ter sido restituído.

o Dr. Antero V. Leivas
formado pela Faculdade
de M�didna do Rio de Ja
neiro' medico do Hospital
da Santa de Misericordia.
substituto do Hospital da

,

Beneficencia Portugueza de
Pelotas, ex-intendente mu ..

nicipal de Pelotas, etc.
Atteste que tenho emnre

gado o PEITORAL DE
ANGICO PElOTENSE, do
pharrnaceutico Silva Pinto,
tem aííeções agudas do ap-,
parelho respiratorío. obten
do sempre bom resultado,
pelo que considero esse

preparado um medicamento
de alto valer e de applica
ção proveitosa em taes af
íecções.
O referido affirmo sob

a fé de meu grão.
Pelotas,

, Dr. Antero Leivas
Confirmo estes attesta �

dos. Dr. E. L. ferreira de
Araujo (Firma reconhecida).
Licença N. 511 de 26 de

Março 1906
Deposito get'al: Drogaria Se
queira, Pelotas, R. G. do Sul

VENDE-SE EM' TODA
PARTE

('

ALFREDO MOSER, Contado.!'. Contadoria da Prefeitura Municipal de JaragUá, em 30 de Dezembro de 1939. Visto: LEONIDAS C. HERBSTER.

Edital de citação baile que se realisava Ricardo Maus; Consid�· Escritorio de advocacià EDITALde réo ausente no salão Dr. Lauro MH.l-1 rauuo, que OIS fa�(\s BCI·

ler, á noite de 29 de Mma ma apontados, DOS con ..

DM· h L bo Doutor Euclides de d? corrente an.o: Rece. venc('n:� .(�e inteira res- r. ar In o o o
Queiroz Mesquíte. Juiz blda a denuncía prace. pon.Ba�l1!(t8.�e. ue to.d,0s
àe. Díreíto Subatítuto em deu.�e as formalIdad�s os 1!l!i1Cl�d()8, Co.nSiU6·
exercíeto na Comarca de legaís para 8. tormaçäo rance, afinal, o mars que
[araguã, Estado de San, d� culpa. Nesta joram ou- d?s. autca con�ta e p�m'
ta Catarina, Srasil, na VIdas 5 testemunhas de Cl�WS de óirel�o aplíca
forma da leí, etc. acusação e 4 de defesa, vers á espeeie : Julgo
Faz aaber aos' que o Os denunciado.B foram nrocedente s denuncia

presente edital virem ou na forma da leí, com e- apreser:tada contra, os JARAGUA'
dele cónhecímento tive. xeçäo de Leopoldo Klotz del)UnCla_do8 .

Leopoldo
rem, com o prs zo de que deixou co�r�r o prs �lotz, R.ward<;, Maas, Al
quinze días, que no pro- ce88� á revelta, foram víno Welse, Ricardo �le.
cesso crime que respon. qualificados e mterroga- S6,.: Helmuth Oestl'lch,
dem neste Juizo Leopol· doe, apre.sentaram den Em.lbo Gruetzmacher,
do Klotz e outros, fOl' tro do trIduo legal a sua GUIlherme Or�etzmacher
proferida a sentença do defesa escrita, fls. 61. p. Arno�do Glese, para
teor abaixo: ,ßentença C«.>� vista dos a.utos, c- pronunCIaI.os eom.o real,
cVistos etc. O Dr. Pro· mItlu o Dr. Promotor Pu- mente os pronunc!o �o·
motor Publico da Comar. blico o pSl'ecer �e fls. mo Ineufsos. uö artigo
ca denunciou Leopoldo ,63. O que tudo Visto e 303 da Consohdação das
Klotz, ,Ricardo Maas, AI- atentalI!-ente ex�min8<to, leis PeDais.e üs sujeito
vin.J Weise, Ricardo Gie· e Consldera':ldo, que. li á prisão. e lIvramento. O
8e, Helmuth Oestrich, E. prova matem:ll do erHne Sr. EscrIvão expeça con·

miU'} Gl'uetzmacher, Gui' acha·se patenteado pelos tra OB mesmos (} co�pe.
lherme Grue!zmacher e autos de corpos d�lito tente mar;tdado de prlfsäo
Arnold') Giese como in. de fls. 7 e 8, procedidos ,em duplIcata, devendo
cursos no artigo 303 da em Ric_srdo Maae e �eo. constar _deste a �ia?ça
Consolidação das Leis poldo Klotz, r�spet1va· que ar�ltro �m qumban
Penais, por ter o primei. mente; �on81derandol tos mIl re18 (500$000)
ro, agredido a Ricardo que 8. autoria do crIme, para cada um. Preso ?U Joinvile - S. Catarina I Externato - Internato - Semi intermIto
Maas €I 08 restantes a· por sua vez, acha,se e afiançados os réos e fm· I' Ensino pó:rticular de trabalhos manuais, pintura,
gredido á aquele num gualmente demonstrada do o prazo de recurso, mll.'--DU--ZZIIII@---'.""IIIM!lJi9llg·--- -__piano,dactilografia.--------'-- nestes autos, pois, COD v:.lltem üs autos conelu

Reaoc.,.tllra do curso complementar _ 15 de fevereiro.

"�IT' A •
siderando, que os denun- sos. Esta sentença foi

G"
, I

P h P�...... ciados Ricardo MsaB e dada fora do prazo Ie·

IDaS-lO art aHOD aranaoDSIl
.

dl'ant�...

matricula está aberta do dia 20 de janéire em

para hab':.':ta Arnoldo Giese, confessa- gal em consequencia do (j O [j '"

,... "ram no interrogatorio a acumulo de serviço. P. •

"�o de her... sua responsabilidade; I. R. Resa]vo a entreli (sob inspeção lfederal permanente)�. ainda, ConsÍ'i'lerande 'lue nha «Guilherme Gruetz·
cIeiros ß testemunha Alfredo maeher. Jaraguá, 14 de Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari

. Blordern, fls. 39 diz: .. Dezemb.ro de 1939. (888.) R C AO
.

Doutor Eu�hdes �e e ai intenieram Alvlno Arno Pedro HO�8Chl, jujz
ua om. raujo n. 176 - CURITIBA - Paraná

Quel�oz. MeflqUl�a, JUIZ Weise, Ricardo Giese, de Direito.' E não ha- Estão em pleno funcionamento as aulas dede DIreIto SubstItuto em HeJmuth Oestrich fmi vendo· sido intimado o admissão á, la. serie do Curso fundamentalexercício na Comarca de lio Qruetzmaehe� Gui. reo Leopoldo Klotz porJaraguá, .Estado d<: San- lherme Gruetzmacher e se encontrar em logarta CatalIDa, BrasIl, na Arnoldo Oiese, que jo· incerto e não sabido,forma da lei, etc gando Leopoldo Klotz no mandei passar o preillen.Faz sabe.r 80.8 que o chao o começaram a deB' te edital com!) prazo de
presente edital virem que ferir SOC08 e lii8a�10 cClm qninze dias, pelo qual
por este juizo fOlam ar- os pés; e mais adeante fica o referido réo inli.
recadad08, arr.ol.ados e respondendo ás

pergun.,
mado da sentença acima

postos em admlUlstraçãú taB da defesa acrescen· transcrita. E para que
08 bena deixados por tou: ... que o depoen- chegue ao con:tlecimentoFranz Wassmann que e· te agsistiu a SUlra dada do réo Ise passou o pre. -===------................._=- ====_=_

ra natural da Alemanha pelos denunciados pre. sente edital que suá a.
e 9,ue �aleceu sem her. sentes em Klotz; Const- fixado 8& portas do Fo.
dello8 p�e8entes, pel� darando, que a prova rum e publicado pela
que conVido aos herdeI circunstancial induz jgual imprensa local. Dado e
ros 8uccessores do dito ménte na responsabiIida- passado nesta cit1ade de
franz Wassmann a virem de dos danunciados; Con. Jaraguá, aos vinte e qua.hablJitar- se no prazo ma· siderando que o acusa. trI) dias do mez de Ja.ximo de noventa (90) dias, do Helmuth Oestrich é neiro de mil novecentos
e requerer o c;tue for a confesso, como aliás a. e quarenta. E�, Ney Fran.bem de seu dIreito,' E, centua o Dr. Promoter cp, escrivão, o subs�re.
para que chegue li noU· Publico na SU8 prorno· vi. Ass. Euclidesde Quei.ela de todos,

.

se passou çllo ainda; Considerando fOZ Mesquita., Esta �on.
o pre.sente edItal que se· que quanto ao denuncia' forme o original do querá afqtado no lugar de do Leopoldo Klotz Bãu dOll fé.
�ostUIrle, publilllido pela menos robusta se encon. Jfifsguá 24 de Janeiro

1ja. I1!11 �l�pr�nsa ,1.ocal e p�lo t�a a prova nestes autos, de 1940. IDUUIO �hClal li,f; Estaao, pois toda� as testemu- O Escrivão
em FlofH100pobl!l. Dado ohus o viram agredir li I NEY FRANCO
e passado nesta cidade

_

de Jaraguá, 8.08 vinte de

i:�:�:i:ir:n:��·���i� HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES ��E=!�SP�vito, o IHtbscrevi. (1i8S,)
Eucliäes de QuHroz Mes· devid"mente registrado na Ordem dos Advogr;dos do Brasil, com Operações, Doenças de seoboras, DOENÇAS DE CREA.NÇAS e REGIMEN ALIMENTAR· MO-
qUOita, Juiz de DIreito escritorio á rua Abdon Batista no csü.belecimento do sr. Alfredo p

LESTIAS DA PELE e DIAGNOSTICO PRECO�:E DA LEPRA.'

artos CURA RACIONAL DAS ULCERAS GASTRO. Duodenaes �emSubstituto. Esta cunforme Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e cominais e encarrega·se
operaçao. _ REGULARIZAÇÃO SCIENTIFICA DA NATALIDADE

o original, (h) que dou de inventarios, elabora contratos de sociedades em. nome COletivo, Consultas pela manhã 110 Hospital, á tarde das (Methodo moderno para evitar a gravidez Siõm empregar meios
fé. - em comandita simples, de capital, e industria, por quotas, de so· 2 ás 4 no consultoria á Av. Getulio Vargas, es" artificiaes e prejudiciaes ao organismo.) ,

jBra,guà, 20 da Janeiro ciedades anonimas, comandita por ações, de sociedades coopera- quina Ru� José Bonifacio, defronte a Prefeitura. Tratamento especialisado das Doenças Internas, Infecciosas, Tro-
� picaes e Nervosas, principalmente,':Epilepsia, Hysteria, Debilidadede 1940. tivas, de penhor agrícola, penhor comercial e enfim elabora con-

FALA ALLEMÃO Sexual, Espasmos, Gagueira e de ce,tasmodalidades de ParalysiasO escriVäo i tratos de toda e qualquer natureza, assim como requerimentos. J Consultas Diarias em . GasparNEY FRANCO. 6 HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas. "_��������__II!!!!!!!!!!!!!!!!!!'" i (Via Bhtmeno.u - Conduc:ção a toda hora)

Imposto sobre tabacos
e uerívados e bebidas

alcoollcasDiatimente atende-se 'neste escritorio para servi"
çcs judiciaríos e adrninistrativos.

fALA·SE PORTUOUEZ, ITALIANO eALEMÃO
(Das 7 á 17_ horas)

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

cima, referente ao 1.0 semestre
do vigente exercício,

'

Todos os que não pagarem
.uas prestações no referido mês
poderão faze-lo no próximo mês
de fevereiro com a multa de
200jo,
rl cobranca executiva será fei

ta com a multa de 200jo.

Rua. Ma1techal Deodoro

Edifício Emerich Ruysarn

FEBRES Coletoria de Rendas Esíadoais
de Jaraguá, 2 de janeiro de 194�_

O escrivão:
Heleodoro Borges.(Sezões, Malória, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)
Curam, se rapidamente aom

I

COLÉGIO 'DIVINA PROVIDENCIA'"Capsulas Antisezonicas
(ex-Colégio "São LuizH)

MiDancora"
dirigido pelas Irmãs da Divina Providencia

CURSO PRIMARIOEm todas as boas farmácias
E' um produto dos Laboratórios MINA.NCORA CursoComplcmentar equiparado ás congeneres estaduais

, ,

Nos mezes de Dezembro e Janeiro a� aulas deste
curso são GRATUITAS. E

I'aculdade de Comucio do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Produto dealta qualid<:de paia DOCE.S,
BOLOS, T@RTAS 'e quaesquer

PASTELARIAS

FerlDento, Medeiros,

Tintas, Esmaltes,
Vernizes, Pinceis

fiscalisada pelo Governo feneral
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar :Ie tomércio. Internato e Externato.

V:;dos os artigos para pintura e construcções
MORDENTES E ANILINAS
para. serviços de madeira em geral

Ecol1omlse tempo e dinheiro comprlindo na

CASA DE TINTA.S

CALÇADOS

Rua 15 de Novembro, 983

para Senhoras, Cavalheiros e Creanças
CiDtos " Bolsas ,. Malas ,. CbineU08

ARTIGOS DE mURO em geral C. Zinde....tein (1 Cia. " BLUMENAU
a preços baratissimos, só na

Càsa. Frederico Vierheller
.
Rua Abdon Baptista

CLINICA CIRURGICA,

Medico Especlalisb com pratica nos Hospitaes do Pai-z e da Europa

o

do Clínica Especialisada do

Dr.· Alfredo Ciniello

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,

ADVOGÜO' Sociedade de Atiradores Jaraguã e

Sociedade Esportiv::,i. 'Jaraguã

•
.. 1,·, ,

olivet-bi"

Cade méquine de escrever lern seus dotes
e ven ft1<:jcns particulares, mas a única que

'

<: : 1

as ,�pre�,�n;a rcunide s. demonstrando a sua r ' ) ,

indiscutivel superiorid,Jde, 6 a "OI.lVETTI"
.,t.. ...•..

A "OlIVEni" é creaçêo de técnicos da vanguarda
do progresso mecânico, ele maquinários de alta

precisão, e de rndüclo5 racionais de fabricação.

Peça hoje meS:110 uma

demcnstrecõo prática. \""

Representantes para Sta. Catharína :

JoI"o Prosdocimo '" Filhos -:,aDa 9 de Março
JOINVILLE

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Resídencia : HOTEL SECKER

convidam V. S, e Exrna. família cara o grande

Baile Carnavalesco
que se realiza em a noite de SABBADO. 3 de feve
reire, na séde da Sociedade dos Atiradores, com ini
cio is 21 horas.

OOMING(J, dia 4, ás 3 horas da tarde

Dança lolantil á Pantasia
NB. - A fantasiá é obrígatoria par.i solteiros e casados

até 46 armes .- Para a dança jnfantil será conferido um premie
- [arsguã á Iantasia mais bonita e mais original.

TERCA·FEIRA, dia 6, ás 3 horas da tarde

Matinée Dançante
A' NOITE

Grande· Baile á Fantasia
Omamentação e iUuminação fantasticas -

de ROßE"RTO M. HORST Gfande Montanha Russa.

a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece Sem convite não haverá ingresso. - Reserva de

seus artigos á preços vantajosos.· mesas e convites pára extranhos, tratamse com o sr.

A. Krause (Empresu!). AS DIRECTORIAS.

de Martins Jaruga
Rua Barão do Rio Branco N. 62

Automóvel na Estação

I Rua Marechal 'Deodoro da Fonseca

Cure seus mates e poupe seu :bom dinheiro
comnrando na

PharDlacia Nova

BFÀ)�.,,(C_

Palace Hotel
126

ELIXIR DE NOGUEIRABanco Agricola e

Commercial de
Blumenau

o remedle que tem depurado
o sangue de trcs gerações!
Em�)re9ado com exito nas:

feridas

Eczemas

Ulceras
Manchas

Matriz: BLUMENAU Darthros

Espinhas
1 Rheumatismo

FILIAES EM:
,.

Escrophulas

• •
syphilitices

JOIßVllie Jaraguá 8 Hammonia SEMPR<�M�!�Mg�·ElHORI ...
.

, EliXIR DE NOGUEIRA
, Grande Depurativo do Sangue

('apitai autorisada
capital realisado e

reservas

Total dos deposito. ea,

I ------��

! As C,REANÇAS Q��R,)fM es�u

PROTECÇÃO
ElIas precisam "'de
Kolynos. Limpá seus

dentes melhor é com

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

sam a cárie.

SOil;<JSO com i{OI.YNO$

2.000:000$000,------

1.870:392$020
18.000:000$000

",

Faz todas a.s operacoesj
bancarias no Paiz

Succursal ein Jaraguá
caixa Postal, 65 ". Telegr. ·'Caixa"

HOTEL BECKER
Rua Cel. Emílio Jourdan Jarazuá do Sul
Está situado n Í) melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vis á Estação Ierrea. Dispões de optimas accornoda
ções e offerece o máximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos! quentes e frios.
HYGIENE CONFORTO PRESTEZA
Linha de Omnibus á parta Preços razoáveis.

Proprietario : Carlos Albus.

Poman3
iii

I
animais.

NUNCA EXISTIU
IQUAL!

A Farmacia Cruz,
de Avaré, (S,Paulo)
cu ro i.J com a cMl,
NANCORA:. úlee
ras que uem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Ioinvillo, curou com

UMA só LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! r:
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

. clinicas rparticulares,
AVISO iMPORTANTE: - A verdadeira "Pomada
Minancora l> nunca' existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
Recasem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

, CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA:.
du JOINViLLE

Vende-se

Relojoaria Walter Hertel·
Grande sortimento de RELOGIOS e

artigos de OURIVISAlUA

Concertos de relogios Serviço garantido

CASA SONIS
Armarinhos e roupas para crianças

ESPECIALIDADES em linhas e fios de lã, seda,
algodão, crú e mercerisado, para qualquer trabalho

manual ou a rnachina.
Variadissimo sortimento em cores e qualidades.

AVENIDA GETULIO VARGAS
(em frente a Praça 7 de Setembro - Jaraguá)

Dr. Waldemiro Mazurschen
Medico

,,,

Consultorio e resídencía :

"Hotel Wensersky" (Entrada independente)
I
I �,

"

I

Carlos Hoepcke S. A.
Filial: JOINVI'LLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Perpetuar nobronze, no granito OU'no DlarDlore, a effilie daquelles varões
illustres que conquistaraan o Brasilpara os brasileiros, é fazer nacionalisftlo
Dois ann?s, de f�cunda SemanaForonse So�i�da?� deAtirad�:esr'COBREIO" Soeial

administracäo
.,

Rlbelrao .Grande". I CORAÇÃO
Contin. da t.a pago o o prefeito Herbster dá

Pelo d� . .JUIZ ?ubshtuto, Levamos ao conhecimento de nossos presados Socega coração atribulado,
t

.. ,
em exerCICIO, foi ordenado consocios e a quem interessar possa que em I De toda a dôr se apaga todo, o traço;

t· id d con as ao munrcipro e que se procedesse o exame . . .' .

.

�ossas ac lVI a es
.

e a
ao Estado. de sua ope- de sanidade mental no réo Assemblea Oeral, realisada em dOIS de Janeiro Pois quanto ao mundo vem, traz já marcado

Justeza das. nossa� for- rosidade de seu eriterio pronunciado e preso, Car- deste ano, foi por unanimidade de votos aceita I O seu tempo e tambem c seu espaço.

ças econormcas, orienta-
e da sua vontade los Fritz Vogel, acusado a proposta que modifica o nome da sociedade E queira Deus, coração,

das ambas para o bem C h
.

no art. 266 §2:0 da C;�. para "Sociedade de Atiradores "Ribeirão Grande", Que esta hora de anciedade
collectivo. ornpre endeu como P., como medida prelími devendo ser requerida a averbação registro E de pranto e oe afflição,
O Ih d t d nenhum outro a neces- nar para oferecer a respe- .. .

no
Nunca te cause saudade!

t S�. os e o os es· sidade de se aformosear ctiva sentença, havendo primitivo dos Estatutos.
AUGUSTO GIL.avam Ixosdeno no y o a cidade cujos alicerces sido designados para peri Jaraguá, 19 de Junho de 1939

g e s. t o r, sconhecido foram lançados por essa
tos os drs. R�nato Cama Reinoldo Paulo, presidente

quasi, esperando p�la �Ia- figura ímpar da nossa
ra e Waldomlro Mazure· Francisco Henrique Koch, secretario

reza de seus pnmeiros h' tori
.-

'1' C
chen. Arthuf Witt, tesoureiro.

_ IS orla: - c.ml 10 ar- .

actos, Oi revellação do I J d I L 'I' -�elo mesmo, fOI 'pro- Reconheço verdadeiras as firmas supra de
que seria a sua adrnínis-

os or an. e�ls ou �o- nunciado o �cusado MIguel Reinoldo Paulo, Francisco Henrique Koch e Ar-
tração . b�e a construcçao de pre- I José de Sousa, art, 303 da

thur Witt, do que dou fé
E t

. dIOS, com apparelhsgem C. L. P.
os a c o s vleram.·h " . Em testo. da verdade.

Vier m I' - ygiemca precisa; pro- --Pelo dr. Promotor Pu-
J

'

2 d F
.

a
.

as _rea lZ a ç r e s
moveu o calçamento das blico foram requeridos seis aragua, e evereiro de 1940.

quef.ahl estao. <:om pou- principaes ruas, cujos lei- executivos fiscaes pela F·a· Guilherme Humberto Ernmendoerfer,
co recu-se .e�tao sab�n- tos estão sendo nível- I zenda do Estado e ql!a!ro· Tabelião-Ajudante.
do.' p�l.a d�clsao que I�' lados.

ze pel� fazenda.MumcIpal
pnrmna as suas deci- ,de [a.aguá; - em promo

Õ S
'

t t d
Levando mais longe ção finai opinou pela pro

se.' que a
.

es a. os neo
a sua actividade cons- nuncia do acusado Marci-

gocros pu�hcos jaragua- tructora O prefeito Herb ano Murara, processado co

ens�s: havia um homem ster tem procurado afor- mo inc�rso n� art. 304. da
decidido a vencer, rea- . C. L. P, - fOI requerido
lizando dentro da ordem

rnosear tambem. a villa :l declaração da vacancia

d f
de Hansa, promovendo dos bens da Herança Ja-

d O

d p�o�rtess<:: a ecun- ainda um auxilio á cons - cente de Rosa Stutzer, na
a a _!Iums raçao que a-

trucção do seu grupo tural da Rumania e faleci
manhã completa o seu escolar.' da em �ansa t: consequen
segundo anno, . _

I
te deferimento dos mesmos

O predio do Paço Mu' AssI.m nao sem op' bens á União Fede,ral. nos
nicip 1 cui t

- portuOIdade e �em razao termos do DEC. Lei. Fed.
a , Ja cons (uçao l! prova de sympathica J n. 1.907. de 26 de Dez.

a�ha -�e em andamento, solidariedade Que ama� de 1939; -' foram reque
discutido e esper�do p?� nhã serä dada" ao re- rijo� os inventarios. do�
tanto tempo, Pode Ja f 't L 'd H b�' falecIdos Alexandre Plccoh,
hoje ser olhado como

el o eom BS, er S er, Alexandre Alves Siqueira,
I d'd rd d pelos seus amigos e ad- Emma Fischer e Margarida

eXPCen I a reatl a:. d
miradores de Jaraguá. Pavam Buggio.

.
001 a cons rucçao o A' 93- h .

Pa o Munici I
. s, O oras ser- - Foram julgados no dia

ç pa I a_ maior Ihe.á offereddo um chur- 30 os réos: Agostinho Pa-

�bra de. sua gestao, po· rasco regado a chopp tricio Correa e Francisco
e-se �Izer sem sombra catha�jnense, no patêo. Faria. inde os aut<?s �on-

de duvida, que o pre- d S
.

dA'
1 clusos ao M. Dr. JUIZ Subs

feito Herbster liga o seu daTe oCle ade de tlra-l tituto, para senten<;a. foi

nome á historia de Ja-
o s.

.
defensor dos �eos, o ad

ra á O t b' d
Fallara em nome dos I vogado, dr. LUIZ de Sousa.

gu. u ras o ras e offertantes saudando o _

menor vult�, porêm, mas homenage�do, pelos seus I .

qu� t�m sido ��mbem dois annos de fecunda I CARNAVALobJt!ctlvadas, posItivadas, d
.. -

A
'

s I d b t'
a mmlstraçao, o sr. r- Salão dos Atiradoresem o a ar, .

e ca o mo thur Mueller digno of- . .

que presedla outr/ora f'
. '.. . Realtza se ROJe, no sa·

q I ·d· d
IClal do registro CIVIl. Ião Atiradores o primeiroua quer provI encla a - ,

.

m.inisbativa. Agora mes-
r dos excelle.ntes bades com

. ,n-_... I'" d.l_· que as SOCiedades «Espor-
mo, pelo commumcado __......e 61 ..rios tivalt e «Atiradores» com;..
feito a InterverUoria do

. memorarão a passagem de

Estado, conhece.se, es- Em sua propna cas�, Momo, e que todos os an-

peihando uma adminis- nas horas va.g�s na m�ls nos se caracterizam pelo
_ rendosa, onglDal e artls- j seu excepcional brilho. O

traça,?, o tr�balho eco- tica industria domestica. ! salão Atiradores achar se á
nomlco realizado. Com Fadl para ambos os sexos., de<::lumbrantemel'lte orna.

os seus compiOmissos Informa-se gratis. Desejan- . m;ntado.
em dial attcndel1do es. do-se amostras e catalogos

crupulosamente ao func- ilIustrados do tn:balho a Clube Aymoré
executar, remetta 3$, mes-

cionalismo, e-aUendendo mo em sellos, a F. Mari- O Clube Aymoré tam
ainda ál- obras mais ne- nelli. Rua 15 de Novembro, bem f6stej:utí o reinado de
cessarias, fecha a Prefei- 312 - Caixa Postal, 2436 - S. M. Momo. Todas as pro·

tura O seu balanço de S. Paulo. videncias jâ foram toma·

1939, com um saldo não
das pela directoria do cam

LIS peão do futebol em Jara-
pequeno que passa para DESPERTE A BI guá, Assim, num esforço
o exe.rcicio de. 1940. Es-

DO� SEU flGADO digno de encomioe, foi con· r"mbem em vidro de 3 lilman�"o'

se commu n i c a d o que tractado o afamado Jazz
transcrevemos' na integra Sem Caiomelanos-E Saltará da Band Brasil que, execu-

Cama Disposto Para Tudo tando -as mais recentes mu-
em nosso numero pas· Seu figado deve dermmac. diarim- sicas carnavakscas, far' a
sado, é o livro aberto mente. uo estomago. um litro de bilis. delicia de todos quantos
d·d

'.

I d
Sc a bilis Dão corre livremente, 015

a VI a munlclpa o alimentns não são digeridos e apodre- participarem do Grande
d F d

cefU. u� gazes incham o estowugo. B'I á f"
.

anno passa o, azen o- S"Jm,vern a prisão de ventre. Você aI e antazla, na nOIte
genLe-.e abatido e como que euvenena- de 5 do corrente, no sa'do. 'furJo é amargo e a vida é um.

murt,yrio. Ião Buhr .

Uma .impi,·_, evacuação niío tocará
Pata essa encantadoraa CI:tI1SR. Nada ha como ati famosse .

Pillnla. CARTERS para o Figado, 't d dI> I
.

d
para tunll aC�'ão certa. Fazem correr

nOI a a � a egfla, e per'
iivn""eute c,,"e litro de bilis, e você fumes, confétis e serpenti.
I*mtc-se disposto·para tudo. Não cau-
sam damno; ";;0 ""sv,", e Cllnllldo são nai, eslão sendo distribui
mr.ravilhosas para fazer a hilis correr dos centenas óe conviteslivrCl.neute. Peça as PUlulas CAR-
'fEllS para o Figado. Não aeceite á toda sociedade jaragua'imitações. Preço: 3$000.

ense que, por certo, con'

centrar-se á, ás 20 horas de

Q d 5 deste mez, nos amplosuem per eu e confortaveis salões do
«velho Buhr.. E' questão

O snr. Lfopoldo Colil! fechada o comparecimento
entregou á delegacia de dos associados e dos CGn·

policia uma bolsinha com vidados, trajando fantazias.
niks.:is, . àchada ruma dáS: Lanças perfumes, serpen
ruas da cidade. O proprie'j tinas, confétis e balões, to
tario poderá recebei a no

I
contrar·se ão á venda no

cartori�. pr0prio recinto do baile,

'c

Noivado
AjU6toU nupcias, em Por

to União, com a senhorita
Dulce Luiza de Oliveira,
dilecta filha do snr. Bento
de Oliveira Sobrinho, !a'
bellião de notas, o nosso

distincto conten aneo dr.
Aristeu de Gotlvea Schief
ler, promotor publico da·
quella Comarca.

Fallecimentos
Em edição anterior há

víamos dado a noticia do

passamento, occorrido em

Retorcida, da sra. Dorva
lina Corres, progenitora>
do sr , João Correa. 'I'ra
ta se, porêm, do fal!ecim�n.
to da snra. d. Dorvalina
Oorrea, digna esposa do
sr. João Corres filho, cu

ja morta foi muito sentida,
deixando a pranteada ex-

Nascimentos
. . . I tincta 11 filhos, quasi to'

O lar do sr, Emilio SII· dos menores.
va, commerciante em Ha - Ao snr. João Correa fi
pocusinho, e exma. senho- lho, que tão duro golpe
ra, foi enriquecido, no dia acaba de passar, aprensen-
30, com. o nascimento de tarnos os nesses mais sen
mais uma herdeira que re- tidos pezarnes.
ceberä, ri? pia baptismal,

A festa esportiva do I

o nome de Erica.

Brasil F. C.

Anniversarios
Anniversariou "dia 2 do

corrente a sra. d. Marfisa
f. Mira, esposa do snr.

Salvador C. Mira, íunccio
nario Ierroviario local.

- Dia 1.0 fez armes o

jovem Eugenio Piske.
- A data de 5' do cor

rente registrará mais um

natal do jovem Adalberto
Fiedler.

SaMlIe e bem estar >��� �'���.;"
.� pelo ·"�·,\5��·� :�..,ttf��f:\�tf�v�'

..

Distribuiçio Ira.. ES PORTE5
tuita de sementes

Pharmacla de Plantão
Estvrâ de plantão ama·

nhã a Pharmacia "Central".

Perdeu-se "

na cidade, um embrulho
contendo um diccionario e

dois romances. Pede-se. a
quem o achou, entl.egal·o
na redacção desta folha,
que sera bem gratificado.

Para .ue corres

ponda ao seu

objectivo
O ensino da lingua e

da historia do Brasil

Para annunciús?

"Correio do POV(i"

Attenção
A CASA SONIS, enCarrtgä se de cobrir, de

....perado em Por..
to Alegre o Presi ..
dente Varias

Kg. 1$000Rio. - Os telegram
mas de Porto Alegre in,
formam que o sr. Ge
tulio Vargas está sendo
esperado ali em meiados
do proximo mês de
març0.

Acrescentam essas in ..

formações que estão sen

do preparadas ali varias
homellagens ao presiden'
te da Republica,

Na Casa Bernardo Grubba

....�••�.
BEMORRHOIDES SUA CURA
____________1_ sem Operação

Doenças ano..retaes, varizes
e erisipela sua cura.

.

Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA

Aymoré x Bandeirante
Excursionou, domingo uItim'o,

a São Bento, afim de disputar
uma partida amistosa com o

Bandeírante f. C., daqueUa ci
dade, o onze do Clube Aymoré.
O resultado da oartida foi de
7 a 2 a favor do ·Iandeirante.

o

Exijam o sabão

Virgem Especiafidade
de WETZEL & elA. JOINVILLE (Marca registr_ada)

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


