
lo Frandsco, seguindo
frota de guerra.

-

,.-,---------------,----�------------------__:_--------------------_....::::..._---------

EDl' hODlenagean
.

do segundo anniversario da
I lestã� Leonidas Herbster

Director�poprietario: HONORATO TOMELiN _._ Caixa Postal N. 12 Redactor: João Crespo
A festa intima de

�I
gente jaraguaense ao ini-
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__�_ domingo em regosijo do dar a construcção d.

ADoo XXI "',. Jaraguá .. '" Sabbad,o, 10 de Fevereiro de 1140 - S. Catharina ,..- N. 1.017 2.0 anniversario da ad- Paço Municipal, de resto

ministração Leónidas C a .rnaior obra de sua

Herbster, em nosso rnu- gestão.
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d CODtdflOII«:,. I CadA 18 a Pub II'ca nicbil?iO't tJd3nscorr:ul fnum f 'tAgrH3ãebcettldo, d? prel-a pro ucçao I \J, am ien e e especta ran- er o er s er ISSe: a -

A h de I 01 e queza, reunindo no pa- gomas palavras, de sín-

ran a a co Já nOB oeeupsmos, não cupa se também do as- têo e no salão da Socie- cera commoção, agrade-
aguardente faz muito, do assumpto, sumpto para considerar dade de Atiradores re- cendo a homenagem que

Rio. _ Chegou seguo-
.. lastimando que [araguä simplesmente que a eCo- presentantes das nossas lhe era prestada pelosPor dt:<;reto lei asignado não poseuísse uma Ca, msrea de Jaraguá, de I

.

da-feira a esta capital, p�lo presidente da
.
Repu- deía que otterecesse se- 2,a entrancía e de uma

c asses I?roduet?ras,. �o seus amigos de Jaraguà,
• de regresso, de sua via- blica, todas as fabricas �e gursoça bastante e mes- Importancía in.isentlve} commercro, da índustría, que vêm em tudo que

gern ci Argentina. Uru- ,aguar�ente e alcool deverão mo capaz de abrigar sobretudo pela locflliza: funccionarios publicos, a- objectiva apenas o de..
•

guay e ao Rio Grande �ossulr co�tadores automa- qualquer detento com a ,ão de sua. séd�, não migas e admiradores do sejo de bem servir a'

do Sul, o ministro 05- t�cos, medidores ou conta, neceasarte hyg+ene e p(tesu� uma Cadeia
.:

» actual gestor dos desti- cornmuna cujos destinoslitros, d,� qualquer typo, commodidade, hoje mui- E a€: facto aSSIm é, J Ih' f'waldo Aranha, que teve para regilltr? de sua pr�· to CömmUDS em qualquer pois. fazendo 88 vezes de nos de araguã.
.

e foram con lados pe-
ooncorridc desembarque, dueção, devidamente aferi- estabeleetmento conge- cadeia, temos apenas um O tenente Herbster foi lo sr. Interventor . Fede·

vendo-se no aero porto dos e lacrados pelo lnstí nere
-,

velho barracão de ma- acompanhado do <Cen ralo Elogiou. de passa-
Santos Dumont persona :ut? Nacioo:1 de' Tect�n_o. Aproposito, têmos em delra, sem fôrro, sem Sé. trai Hotel» até a Socie- gern o espírito ide or-

(idades da administrnção] I
0Ç'l� oudou Mra. . retpar lçad� .

mãos o relatorío que ao gurança, ,sem o. minimo dade de Atiradores 'por dem' e cooperação que
,

a juize o IDIS eno <I 8':'. dr. Proeurador Geral conforto, rnsutnctente .I'a- ,
.
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e amigos de s. exa. I Fazenda.
I do Estado apresentou o ra o movimento crlmi- uma comlmss�o de amr- existe �a popUlação de

Interpellade pelos jor-I '

dr. Manoel Lobão Muniz nal e sobretudo polletel gos.
'

' Jaragua, cujo trabalho �

nalistas, o chanceller e-! i carnaval tra"co I de Queiroz, integro pro- da. comarc�. A's dez hor�s mais ou um estimulo para os que,
xaltou a amizade qüe. I R til" motor publieo da. Comar- Urge, pois, que se peo- menos foi servido o chur como elle, tem o dever

une a Argentina e o t!.
em

.

ec e ce.
'.

cure solucionar o �ro rasco, regado a chop, de zelar pelo futuro de

ruguay ao nosso. paiz, 'Informam de Reeíte, Bsse relato.sucemto mas blema prestando dest'ar ,FalIou, em nome dos Jarä uá. .

d que terce feira A, noite ponderado, que publica- te, o governo do Estado ff:
'
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referindo·se epOls ao
d

Y
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i 't
'
remos em n088a ediçl1ú inestimavel servi"'o á o ertantes, oomo· Já fI- Ao terminar fOi o pre-

d f" quan o mBIS n enso era d'
.' . T., " 'i d f't H b t

.

trata
..
o que um a mos tabelecido lucrarão am- o movImento popular nas

a semana prOXIRla, oc- causa da Justiça publlca �e�os OCcaSI O e no- el o er s .er cumprl-
com a primeira daquel bos os paizes. Falou s, ruas da capital pernsm.

em nossa comarea. belar, o. �r. Arthur �uel- ment�do pel�s pre.sente..
las nações, para. dizer exa. sobre .z situação dá bucaua, um palanque 1es ,

"
I�r,. offlclal , �o registro E assim termInOU a

lllIue cöm o accordo es· nossa herva na Argenti- abou na
_

praça da In��: DUraD'e O Carnaval DO Rio CI�tI, que elogiOU a ma'" ho�enagem c�m que, OI

______�___:_-
..
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"

d· d . .-' pendeJ.H�,a, ferindo qua " nelra por que vem ad- amJgos e admiradores do
na, Izer: o que cam O renta pessoas e esma I ...

. . , . . '.

Sellos commemo- tratado fumado o nosso galld0 uma croauça de Estatlsbca dos servIços de soccorros mInistrando o .mumclplo actual, gestor J�raguaen·
"atl·vo'.S'

- -do centena· prodl1cto encontrará alli 13 ·l>nn08 . R' . A A
.
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o tenente Leomdas Herb- se. qUlzêram commemo-

" • .

'
-. 10. - . S81S 8neJa . u, qua ro', pessoas VIO Ima as t

.

t't i d b
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d
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, '0 'de 'Machado outras faCIlIdades que ha Os. feridos se encon nicipal prestou I,08i soe, Dor automovtis, morrendo ,s �r, �uJo 1110. e e� rar. o ,s�n, o a�n.lver..
ri

d'e A's'S�t's"
'

tempos vinha pleiteando travam Bob o palanque, corras nos seus tfes pos- tambem 2 que haviam ten.' nemerlto
- declarou - sano de sua administra-

. '.. daDsando o trevo t I II d t t d' t
.• fl'rm d 't d ,..lI

. � .
. Junto ao governo argen·

" os oca Ba os no CtD ro a o con ra a eXlstenCla. a o no concel o a �o. _

O nUnIstro d6 '\{laçãO :
' da cidade durante o triduo No hospital do Prompto

-

- '
.

atiendendo 6'0 pedIdo do .t,no.
. . O' Ido Carnaval. As ambulän, Soccorro 'estão internadas '"

.�u CGllega da.Educação AlludlU a boa vO�tá' 'mOVimento
- das sahiram 396 vezes, 48 pessoas sendo feitas' IX I"Ia.D....SIO de'

e ,Saude, 8utoriSOu 8 em-

',de que encontrou entr.e da Centr,,1 do Brasil I attendendo a ch.amados qu� fiO Raio X 47 chapas. Es- ,� �- .- ,J '

muss!o de senos postaes os membros da aqrm- d t C I
I,foram o�-seguln�es: 'Acel- ses,' soccorros' referem·se Ge.lr_phia., '

.. '

eommemoratlV()B,�O cen
'J nistração .argentina p�1ra

uran: e o arnaY� I dentes dlVersQs. 178;' �cci- apenas aGS postos d�"pra"
"

.

"

, ',: ,_

ten�rio . �e" M�cha,�o de,\ o estabelecímento do ac:
_. R1c - O' serviço. de. de�te8, de luça;perfumes t.a'da Repub!iC3 p�aÇ8 f{Q- '. " .1. .

-- • :' "-'.'
.

-" ,.:"
" .>'

_.Muus. '

", do ,,'. d t!eD� d�8 suburbtoS"da 12, at.!0pela�ento. 72; ag· rJaßo e Avemda RIOBran...... Deverá reahz�r·se no hoSolJ}rer; 2. '3eeretado
, ",. A' '-, ."�-: d'

\, jcar
f
-.<3gorz asslgn3, o, Central do BràsU !lo Caro g�eSSQeS7 u'�1,;J alcoolismo, co. Na.mltl'suhurba'na s-er· ·t()rrénte<anno-:'�� fie 7 â 'Comte:' 'Cesaf: ::f'dteia�

A __ >'.rota e,�'para rtZIlr:. qu� .$<elt ,ou' �&vat to�'(1Jui mll�jme. 1..4;,.080,$.

ÇJitt�,:J4.;'��,., !id§·':Wa�OPGldiná�,"ül. 17 � .. ri nib' ',� .� >€aV
••�thesl "'/" "

peITa ea ma.. tro o tratamente para a to intenso de passalei- pe, 4;'obBtetriCI�, 21; ort"o way o Hospital GetuUo "tal dS e ro, :"4t Ud Ile�R'" I Qj*!fel!O;Bge-
b nossa herva mate, cuja rOR. Viajaram 31.0. 760 p��ia. 2; coice de animal, �arga8. e o ,Posto «Je As .. pl o noSso L.5 a o, ne!a au freIa. aJl#

F '

a. ai
situação foi difficultada peSSOBS, seado v�ndfdos t,- ,"gestlo (Ie corpos ex· 'slstenc18 da Penha. tiveram' O IX" Congresso de Oeo· delta de Mell� .;, e }V�

Rio. _,. C,$pitaneada pe •

t d d' It. 1�2.621 bilhetes que ren· tranhos. (6; desastre de um total de.17I, soccorros graphls '. ; gaes, dr. GIrIos·Miguel
lo en�ouraOádo, «Minss e!!i "vtrdu Me. �s p apn II' deram A6:022t500, ·send:.) :tuto,. �9; d'!8aetre dt. bon- corn.93 sahldas de ,ambq· Acôntecimellto, ausp_'· Delgado de Glrvalho .dr,
Oer8e8�.; sob neomman, çoe3 e lssqes. ,e_o ests renda quast 18, eon, de, I;. mtoxlcaçlo ah�· la�cla e 18 remoções dJ 'Q. ó th '" M" R d'--"

... -

So'
tio em ohete 'dn contra· áccordo. o nosso pro' tos 8uperior a do anno tar,14, mordedur. de cäo, .8;, fendos para o hospital do c�o ...o, para n s, ca a arlo o ngues. d� u·

almirante Mario de OU- dueto voltará a gozar na passado. quádas de bande, 32; qud- �rompto Socc�rro. A, esta. nne!,ses, decerto marca- za,. g�neral Abplo DI

veita SampaiQ,. partiu,5•• Argentina de relativos
das de '-8,U.tOfftOwl 2; qUê: tletica éa seguinte: agires' rá epo� na.evolução da �nmo, general José Vi-

feira com destlDo ao sul, f cl
das na via publica 161, sões 6: qUédas na via pu' nossa hlstona e Virá so' eIra da Rosa e comte

.lIm de iniol&r um pe- a�or�, ��compenSt os

DI. J. l' IOCII L811111:.
queim.a�,!ras. ,; tentativa blies. 9; diversos acciden.. bremodo demonstrar o Luiz Alves de Oliveir�

nodo de manobras, ü Iro. pe o f.l!H, �m re ação ...w
de SUICldlO, 3. FaUectram tes, 42; atropelamento, 7; grilo 'de cultura a :Jue Bello Esta o

•

si
'

ta de guerra. Oa exer a outros productos /

ar· MEDICO ESPECIALISTA desastre. I; quédas de trem, ,.' "I' •

• CnmmlS O

eioios desenvolvidos du,· gentinos. Olhos, Ouvidos, Se _.al
6; alcoolismo, 11; ingeliltlo Ja ch�g�mo5.. rec�eraJ até 3J �eJulhg

raDte a phase de mano- Nariz e Garganta. teata .... cavai.. de corpos extraDhos, 5 e POl 'Já organlsada a proxlmo, P1emonas ine-
'ras t�rAo a duração de O "LaC.raaa" di.. Rua Príncipe, Fone 334. I•• para a I'nasa casos' clinicos ,87. commissio que orien- ditls, daclilographadas Oll
vinte

- dia@. tom,audo par� rtce...e a Alle- JOINVILLE tará o ,rtferido certa,men, impressas, �ôbre, Os the-

!:d��:S, �:,i:ãflQtlt�8e��. .

manha ne��rt�a::�a,r�u;- a�a�:t�: A I· d
escolhida pela .So�led�. mas .escolhldos. Dura�te'

eontr8.torpedeiro� e sub· . ridodes fracensa. es"lCo I·n. 'Wp 18 O',
de de O;ographl8 do RIO os dias em que funCCIOt

Rio, - O. vapor alemão EDITAL
" .... de Janelr t á C t'

Blarino8 alem de uma, O tereasadas na compra de o, e que er nar o ongresso" rea t-
, 'La oruna", que se encon "d t

. .,

ßtttilha aérea. d .
70 mil eavalos p::re os ser· t d

como presl en e o ml� zar-se�a tambem em Fio-
. �:��.�n��r:g�a�e�� pÕ�:: Imposto sob!e }ndustrls viços militares da França. O erreno O nistro Bernardino José risllopolis, uma exposi-
Da adi colon_ nabara, dirigindo se á Ale- _

e Profussoes acrescentando'se que mais grupo escolar de Souza; vi.ce.presiden· ção de geographia e Car-

pert1JCUaeI para manha, com um grande De or�em do snr. Coletor, de metfl�e desse !otal ,se·
Foi já .

d i'd' )
te dr. Euseblo Paulo de tographla do Brasil.

a I'ordlandia ��rregamento de mercado· !��e::�l�e ?:v�r:i:;n���Crd:: ��f�r:eS�o peJo RIO Oran
Governo :o i:t!�oO e�:r� Oliveira; �ecretario-ge-

S b
nas. s� nesta coletoria, os imposte. a-

.

'reno J'unt" ao I'J'lUpO e8- ral, dr. Christovam Lei·
Belém..

- a e 'se qu� a E' o quarto Ravio mer- CIma, referente ao 1.0 semestre 1
8

t d r'_ t . 1
. Um. alm....·ft em

,CoJrlpantna Ford Ind.ustnal cante alemão que, nestes do vigente exercido, Pl_"__'
co ar AbdoD Baptista, que e e \..ÄS ro ,

. secre·
I

-s-

tio Brasil teve entendImento ultimos dias, ruma ao alto Todos os �ue nio pagarem �v Torreai fica assim dispondo de tario, dr, Aiexandre Emi· tamarati 'ao c....

com, o ministro Fer.na.n.do mar, para romper o bloque-
�uas prestaçõe&jDo prasomareado, area neeessarJa BO faturo . dai Don.herd

b I d poderão faze'lo no proximo mês F bb
. campo de edúca.4 roh'

..
' --

Costa _,sobre as POSSI I I a io ali�ào. de, Março com a multa de Qmos, sa ado ultImo, i
o p 1- ProvidendaÍ Jun-. _'. .', �

4!1es da vinda de 10mil co· 200/0, agradavelmente 8urpreben- s ca. . RIO. � O mUllstro 08#

louos portuguezes para a A cobrança p.xecutiva será feio !lidos com a inesperada R.presentou o Estado, aos cartono. de valdo Aranha,
.

oferece.
Pordtandia. Morreu com

ta no mês de Abril com a mul- vi.:;ita de nosso conterra. e� transaco!o ,,"ectua' repstrol de na... no palácio ItsllJrlrátf U.
ta de 200/0. neo Pedro Torrens, tendo da, o sr. ,dr. Manoel Lo- .1_ t almoço ao cardeal' Dio-

,
, .

. .
227 ki los .

Coletoria de Rendas Estadoais assim a grata satisfação de bio, .Muniz cie Queiroz, c....en OI
I Disio Dougher�y, arcebil-

La T t ti deJaraguá; 1 de fevereiro de 1940. promot bli de· O '" Fil d II
c raVI#.l a» ver..

N r I 'F Ih d
rever e abraçar um velho or pu co a

.

o· RIO. - general Gas- po ua a e la, que a·

da para,o .por�uguez! �ovo�: ICE� �u� �e8:de5� Hele�d:r:i�r�es. amigo e. antigo collega de marca, e o espolio veo- par Dutra, ministro da \qui se encontr� em vis-

pelO Mlmsterao da cia,.á rua dr, Clementi.
imprensa, ha annos ingres- dedor de Catharina Reck, Querra, dIrigiu um aviso I gem

de aproxhnaçl1o es..

. Educação ' no 449. em S. Paulo, lal-
sado para o funccionalis· o sr. ArthurMueller, pro· ao seu ctJega da pasta piritual. seudó co.nside-

leceu repentinamente Gi,
mo d� alta categoria da cura�or bastante. da pasta da Justiça, sr. rado hospede ofkta} d.
Fazenda d\l Estado. exar- FOI rea�izado tambem Francisco Campos pe. governo brasileiro.

no Cecherelli, um ho, cendo hoje as actividades o pacamento da impor. diodo-lhe providencias Estiveram presentei
mem desmesuradamente de inspector fiacal numa

tanela de 12:000$000, cus' De sentido de qUê os varias' personalidades da

���t� n,� cO:r��v��ne��� das circumscripções do nor· to do terreno, o que mais cartarios de registos de adminIstração e do 001 •

te catharinense, com re-
uma vez demonstra o in- nascimentos enviem diré- po diplom!ltioo.

da policia e, assim, co- sidencia em Porto União. tereSle do Interventor tamente All! circunscl'ip-
' _'. !..-__

mo o corpo devia ser Simples e muito Gavalhei Nereu Ramos pela ins çàes de recrutamento 8S
removiuo p",ra o necft) resco, dotado de sadia' in. truoOAo publica no Esta- Ustas contendo os nomes Gaabe IJ$ diarI..
terio do Araçã, foi pra :"""W'fOS POLICJ.AES telligencia :tlliada a um ca-

do e reafftrma tambem d,os eidadão8, maiores,
ciso chamar Be um car "''"'

AJ,AOP racter de firme r9ctidão e
a sua boa·vontade. para para a inscripçäo no re·

-----------

la do Corpo de Bombei CON10S DE
d' eom o

.

i' d J
.

t d
ro" nara esse mistér. O "'JEN TURAS estu 10SO ás cousas do munlC pIO � �. giS o o eorteio militar,
� t'

"..�..,6::MA

�
fisco, vemos em Pedro Tor. raauá. de 8córdo com a lei.

komem, em vida, pesava ._,..,..,.,.

169 kiios e, adoecendo 8EL tEZAí'
rens o elemento a altura

subitamente, inchou baB- R4DtO
das responsabilidades do

tante, de sorte que o seu F''''' IiQfiNOS
, cargo que ora occupa, des·

�"" \ empenhando o com dedi-
corpo passou a pesar TR/COr

CA li\ cação e efficiencia. A sua227 kilos.
GP YM.NAS n 21\11' \.

tão inesperada quanto éi-Cechel'elli tinha 45 an·

II A.J••• 1(6.:'O/l8t14 1br41 1J 1,\ gradaveJ .visita foi motivo
nos, presumíveis, a era 11·?M" IV� f""'"

d,l!.::- ===-...-.1 e grande contentamento
ao que parece, guarda

Q CI'
fi; para nós, por iSSQ que dedo Lar Naeíonal ou do GRRRnBanco HypDtheoario. Vi- ,

. H coração, r�tribuimos o seu

via eozinho, Duma 8ala �1<;: Sah
o abraço smlgo, fazendo voo

'nafiIuelle endere�o. VLCu:j �, tos pejo seu perenne bem·
._,

,

estar pessoal.

.--_'-
-_.-

Rgressou
nistro Oswaldo

. o serviço grafico do Mi,
nisterio da Educação edi
tou, mais um importante

• trabalho. Trata·se da ver·

são bralõile:ira do drama li
,rico «La Traviata».

Esta aludida versão é
trabalho do escritor brasi·
leiro Narbal Fontes.

. I RACOS E ANEMJCOS!
Tomem:

'VINHO CREOSOTADO

�_ ........ :

Tass.

Resfrie"
,ir

�
Bronchitea

1,
iI'�:: Escrophulo.
1,,,,,=,,,..

,
I Lf�:J Cc:ilwalec:ençea
__ ;;.;t,:';�;;&

lINHO ,CREOSOTADO
é ,um gerador de sJ!l6de.

1Ir""'lo..�,�_____ _'t_

Em ,sua propria casa,
nas horas vagas na mais
rendosa, original e arais
tica industria domestica,
Facil para ambos os sexo•.

,

Informa-se gratis. Desejan
do·se amostras e catalogos
iIIustrados do trrbalho a
executar, remetta 3$, mes
mo em 5ellos, a F. Mari
nelli. Rua 15 de Novembro

'

312 - Caixa Postai,' 2436 �
S. Paulo.

O annundo é a alma
do negocio!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fUNDA.DO NO I\NN0 DE 1914 '

Maior e maie 'acreditado Clube de Sorteios do Brasil
fLORJA:\IOPOLIS

Rua Visconde de Ouro Pl'l;Ío, 13 u

Resultado do, 365. Sotl�il! r�a!izado tim 5 de Fevereiro de 1940
CADERNETA N. 18,939

Premíos em mercaderias no vator de 6:01:10$000
Foi contemplada com mercadoi ias, moveis e tecidos no Vlj

lar de seis contos de réis (6:000$000)/ a caderneta n, 18.939
pertencente á prestamista Zilda Isabel de Oliveira, residente em

São Francisco,
.

PREMIOS EM MERGADORIAS .NO VALOR DE RS. 30$OCO
2696-jandira Dominoni, São Bento
2007-·Elb<l de Oliveira, laguna
I03(\8-Verissimo Guedes, LagunaA Farmäcia Cruz. 18822-Maria Kuster, Hansa

ue Avaré, (SPauío) 2258--Bellto Ferreira, Morro Grande
curo.t com CI <MI 5081-A. Manoel Americo, São Bom Jesus de Rio Forquilha
NANCORA,. úlce- 4082 M1\till Helena Cesta, Itacoroby

9262---Zeca Cascaes, Laguna
ras que uem 0914 18866-Wally Duvo Lischka, Hansa
conseguiu curar. 7494-João Zacharias Cídral, joinville

Õn�C;;ólina Palhares, de Iolnville, curou com PREMIOS EM MERCADORIÀS NO VALOR DE RS. 20$000
19751- . Maria L. Walhke, São Francisco

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! 6C84-Manoel Felísbíno da Silva, Rio Tavares
Têm havido centenas de curas semelhantes ! I ! l0252-Hel'dlio dos Santos Torres, São Francísco
Adotada em muitos hospítaes, casas de saude e ]4551--Verónica Schneider, Tubarão

clinicas particulares, 16183-Horst e Heinz Uhlemann, Joinville
AVlSO iMPORTAN'TC,: _ li. verdudeiu =Pomada

9488-Baroneza Elisabeth von Dreífus, Joinville
• L.", ... � <OI 8325-1sa.bel Tarauto, Florianopolis

Minancora .� nunca existiu a não ser lem suas 18608-M<lxima Trajano, Imbituba,
latinhas originais com o emblema simböllco acima. 9339·-Antonio Joaquim Vieira, São Pedro

R
.. - I E

..

d dei MINAN 2271-frallcisco Milhareto, Mafraecusem ímítações t xijam a ver a eira "fPREMIOS EM MERCADORlAS NO VALOS DE RS. lOeooJ
CORA em sua latinha original. 15060--M:nio José MucHer, ltajahy

REPAREM BEM AO COMPRAR! 6636-Gaidino Fernandes Guedes, Griio Pará
E' um produt.o dos Laboratorlos «MINANCOHA�

I
11827-Augusto Heil, Itajs hy

d JOINVILLE 4388 .. Alzira :i\lmeidor, Florianopohse 1784f-MarIa Lida Silveira, Goropana do Norte
P' ·'A W H _ aal ü508-Nair Rolin, [oinville.

I 5619-0sny Santos, Ponte do lmaruhy
, 1861 l-Helena Schwartz Zimowski, Joinville

M' I
14715...-Adalberto P, Ribeiro, Ponta Grossa

������-��_·_�-·�'--�·_=-----������.I' arcatto ·rma-os 1_7-��������
ISENÇÕES DE PAGA.MENTOS POR CINCO SORTEIOS

DR. LUIZ DE SOUZA Attestados ,i .

.

- 9227-Nadyr Gallotti, ltajahy
.

.

. 6881-Waldemiro de Andrade. Rio Negro
.

.

I t t I Fabrica, de Chapéos de Palha I
12941-Waldemnr e Olga Silveira, Rio Pinheiro

&. ....VOG 4.no' mpor an es 92t4-Julieta Milye�, Born Reitre
.ItUI .t!UI 17081-Geltrudts Manteufel, Jbinville

O Dr, Luiz de Moraes,. S067-1smael Souza, Florianopolís
J!scriptorio • Avenida Getulio Vargas R h I O d F I

' 2744-'-José Silva, Imbítubamedico effElc!ivo da Santa ua Marec a
. eodoro 'EI onseca - JaT!�guá . 2509-Mllria de Lourdes Heusi, ltajahyResidencia :

.

HOTEL BECKER
�_l->' CaSH de Misericordi;t, (Jum 1 __

'

0.-- --________
7031--Nicolau Antonio da Silva, Vacaria

--------....__-�---:--"--------- differentes .annos de estu I 8284·-Joaquim Iosê Duarte, Cova Funda

P
.

V· t I H'OTEL BECKER Florianopolis, 5 de Fevereiro de 1940dos em 81IS, ••enns,.e c"
, Visto João Pedro de Oliveira Carvalho, Fiscal do Governo Federai.

I membro .da missão dlplÇ>- ",' PROPHIETARIOS J, MOREIRA & CIß\, -

. [matíca na China. ete., etc.'!Rua Oel, 'Emilio Jourdan - Jaraguä do Sul _._--......._----A CASA SONIS, encarrega se de cobrir, de· escreve d que ee segue: I Está situado no melhor ponto da cidade, Quasi vis-á
qualq!ler tecido, com p.erfeição, os bolões que IIImo sr. Pharm�ce�tico I vis á Estação férrea. Dispões de óptimas accomoda ...

c�)lllbtnem pa.fi4 seu vestido, e. encarrega-se de Eduard? C. SequeIra., .. ! ções e �fferece o maxlm�') �onf,ort(Y �o;� srs. hospedes. DerlDento'. "M'·ede.a..osriscar com W'CC'3 modernos qUàlquer p;mo que .' Os r�sul�ados, v.erdadet � ..
'

' Banhos qumtes e frlO�, .: ....
.

.'
t di

'

.

I 'ramf:nte sahsfactorlOs,'que

'I
'HYGIENE' - CONFORTO .- PRESTEZA

seja apresen a o.
. ten�o observad.o nas fri� L!nha de Omnibus. á �orta Pieços razoaveis.

lestlas do apparelho respi' Propnetrmo: Carlos Albus.

Bequel'la-�. __ Kg_. 1$000 ratorio, tom o empregol
'

_

';I do PEITORAL DE ANOI· 1

Na Casa Bernardo Gru :���tt�J;?::�"l:5;-1 Reloioaria. W.alter HerleI
--------------------- - .. me espontaneamente, a at·- f -

�
• � �I�. testar a sua real utilidade�:

.

.;'., i__.".i1_«O»)I,u.aauv,. De V. S. Att. Am. Obr; GraDde 'íortlmeDlo de BBLOGIQS e

BEMORRBOIDE! Ss�!���ÇãO p(:Po��is��íZ .

de Moraes.
�;. .artjg� d.e, OURIVISAlUA

DoeD�s aDo..retaes varizes '::-' . ri'l ._.c;' .• '.

s- , O Dr. �ntero V. Lelvl,ls, Concertos de ['elogios - Serviço asrantido
e edsipela sua cura. formado. pela Faculdaçl,� .' .' ISo

FILIAL: JARAGUA - Rua Cei, Emitiu Jaardn
, de Mçdicina do Rio de la-Dr. MENDES ARt\UJO, CURITYBA n!�iro, medico do Hospital

da Santa de Mi�ericol'dia,
substitutb do Hospital da
Beneficencia Portugueza de
Pelotas, ex-intendente mu

nicipal de Pelotas, etc;' .

.-

devidl.\ll)ente registlado oa Ordem dos Advogados do Brasil, com Attesto'que tenho empre
e�critorio á rua Abdon Batista no estabelecimento do sr, Alfredo gado o ,PEITORAL . DE

Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se ANOICO PELOTENSE,do J,Hotel Wensersky"
.de inventarias, elabora contratos de sociedades em nome coletivo, phannace,utico Silva Pinto,
em comandita simples, de capital e industria, por quotas, de so. em affec;;ões .agud�s do ap ---------'-------------

, " .

d d parelho respnatono, obten· C:ALç:ADOSetedades anommas, comandlht por ações, de sacie a es coopera-
d b It d

.

tivas, de penhor agrícola, penhor comercial e enfim elabora con· O sempre om.dresu a o,

.

.

/

Osjurüs BEiO pagüs ou capita,Hzados semestralmente.
. . pelo que con�1 ero esse D

' .

tratos de toda e qualquer natureza, assIm como requerimentos. d d' t epofute as IilUBS eCl)nOIDmS no
, prepara o um me Icamen o

S h C Ih· C
.

HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 as 19 horas, de alto valor e de applica- para en oras, ava elfOS e reanças ..'

ção proveitosa em taes af· CintOS,. Bolsas fi Malas '", CbiDellos
Banco Agncola e Comercial de Bl,umenau

�j)�_.acac_») fe�õ�:ferido affirmo sob ARTIGOS DE mURO em geral A economia é a base da pros-

Pa' Iace H t' I
a fé de meu gráo.

.

I a preços baratissim.es, .6 na peridade .

O e Pelo�sl A t L' I c F d
·

V· h 11
'

Va. Sa. depositando mensalmente a. in�jgnUic8l1te
Confir�o :s:�� :��:S�ê" asa re erlco

.

ler e er qualltfa de 20$000, numa conta "Deposito Püpule.r",
de MartiDs Jamga dos. Dr. E. L Ferreira de

.
Rua. Abdon Baptista .

a 4,1/2'/., ,'H/fi f�e(Jnomi8arã

Araujo (firma. reconhecida), Em um ano R,. 240$000 mais os juros de Ra' 5$872
L· N 511 de 26 de Em dois IInos Rs. 480$000 mais os juros de Rs, 22'905

. Icença .

Em treis anos R:s. 720$000 mflis es juros de Rs. 51$637Março 1906 .

O'
"

P th
.

P Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 90$609
Deposito geral: Laborat..,.io InaSIO ar 0nnD aranaDDSD Em cinco a60s Rs, 1:200$000 mais os juros de Rs. 144$271Peitoral de Angico Pelotense. (j (j D Em dez anos Rs. 2:400$000mais os juros de Rs. 626S750

P��J:JjEl!S:ÊMSfioDA (DOll juros são deduzidos ainda ":1. referente quota de previdencia)
P4RTE (sob inspi:c;;ão !federal permanente) BORARIO: Das 91/2 ás 12 e das 131/2 ás 14 1/2

7. Diretor: Dr, Luiz Anibal Calderari Sabedos: Das 61/2 ás 111/2.
-" l:�;�� 1:'\\ r(��Al J� (�

"",.))"!c<J" ��'2! o

Cada máquina de escrever tem seus dotes

e vantagens particulares, mas a única que

as apresenta reunidas, demonstrando a sua

indiscutivt:)1 superioridede, é .3 "OLIVETTI"

A "OLIVETTI" é creaçêo de técnicos da 'v<Joguarda
do progresso mecênico. de mêqu!rdlíÍo5 d� il�ta
preçisão, e de mé!'odos racionais de fabncaçao.

P�ça hoje rnesrr.o I.H1la

l' clernon5ha�;:;c pi· i] ti ca .

Representantes para Sta. Catharina:

Joio Prosdocimo 1.1 Filhos" &ua 9 de ,Março
JOINVILLE

Attençio

HILDEBRANDO AUGUSTO OlMES

Rua Barão do Rio Br�mco N. 62

Automo\ld n;:; Estação

Curityba .. Paraná .. Brasil

tDmB,,«K«t»,»»C_««CO,,_
(ue eeus males e poupe seu .bom dinheio

comprando na

r
E' ,a pomada ideal!
CURA TODAS AS '

F E R I DAS, tanto
humanas como de

1:16

NUNCA EXISTIU
IGUAL I

animais:

Dr. WaldBmiro Maznr9chen
Medico

Consultorio e residenda:

(Entrnda independente)

Rua Com. Araujo n '176 - CURITIBA � Paraná

PharDlacia Nova
Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á 1 a. serie do Curso Fundam�nta.1

de ROBERTO M. HORST »,4r,ll-SÄRt1Â TEU«
J;I que dispõe de maior sortimento na praça e offerece

__==;;;;;;;;=====�.' seus artigos á preços vantajosos, I

_'1__,.,.___:__:__ �.. (. �k �_ I

",__Im'U"�rB_�IRI�·"·ím\iII�� ICLINICA CIRUltGICA

o r<;medlo que tem dcpureclo
<;I s.ngue de trcs gerações I

Empregado com exito nes:

HiXBl DE NOGUEUL�

do ferid..
Eczema.
Uleera.
Mancha.
Oarthro.

Espinha.
f;neumatismo

! !:scropnule.

Dr. RENATO CAMARA
DiRECTOR DO HOSPITAL S.',JOSE.'

.,.

Operações, Doenças de senhoras,
Partos

Nos mezes de Dezembro e Janeiro Se aulas deste
curso são ORATUITAS, E.

Faculdade de Comercio do Paraná
(ESCOLA REMINOTON)

fiscalisada pekl Oovl;'mo Fen��ral
CURSOS: Propedcutico, Perito Conta('or e Au*
xiliar :i,�: �omércio, Inh.:rmlio e Externato.

Escrit.orio de advocacia

Dr. Marinho Lobo
Diarimt·nt: !'l�,fn�.�.s�' c.nt�st:'�,l e�cr,i:ori? �ara sel'vi" IÇ,A; pdl'C!,zlIO.;;. t::, ,.,o,rm "lstwtMAi,

IfALA�SE PORTUOUEZ, iTAUANr:) eALEMÂO

:. .

(D;,s 7 á 17 horas) I
)ARA'OUA' RU:i: Maií'echal Deodoro I

Edifício Emt:'li'ich Ru)'sam 1

Credito PredialMutuo

•

I

\
I,,"

Produto de alta Hualid�dt: pfHa. DOCES,
BOLOS, TORTAS' e 'qu3.esquer

PASTELARIAS .

o

Banco . Agricola· B •.. Cômmorcial
de Blumenau

Caixa P\istal u. 65·.:_ End. Telegr.: �OAIXA.

Matriz' Blumena ...

Filiais em: JoinviIJe, Jaraguá e Hamonia

Capital: 1.2(10:000$000
Reser't!is ca:

. 600:000$000
Depositos e saldos em C/C: 18.000:000$000

f:tz todas as operações bancarias no Pais .

Abona em contas correntes juros .de
2';', 4'/" 4,1/2'/., 5/. e 6 I,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura' .Municipal de laraguá
Balancete da Despeza Orçamentaria, referente ao mês de· Dezembro de 193t

==��============================�======�========�====; -==========�======�======-=-�=-=-�-=======-===

Nol
DESPl:ZA ORçAMEI'.rTARIA

ObiervaçiesCréditos

I Total Empenhada
até o mês Prevísta

I
I S••• p. ,. ;"do ,... - D". L,; 54 de 31. .....

ADMlNISTRAÇÃO E FISCALISAÇÃO
1 Subsidio tiO Prefeito
2 Representação ao mesmo

3 F'uncÍoot:tli.sffi()
4 Disrí88 e transpurtcs de funclonarícs
ã Gratificação B.O Intendente Dístrítal

EXPEDIENTE E DESP:_ZAS DIVERSAS
1 Material de consumo e de expedlente da Pretei

. ture e das repartições a ela. subordínadas
. 2 Publicações de leis e atos oficiais
3 Oorrespcnrleneíu postel e tetegrafiea
.( Seguros de operartos
ii Aluguel do predío onde funciona 8 Prefeitura
6 Aluguel do predío onde funciona a Iutendenela
7 Poecentsgem aos tíseses

VIAÇÁO E OBRAS PUBLICAS
1 ReconstruçAo e reparos das vis8 pubtíces mu

níetpaes
2 AquisIção de veículos, animai.', combustível, for.

regem, terramentaa, etc.
3 SalarM aos eperarios

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÖES
1 Construção.1s. estrada Garjbe.ldi·Hansa
2 Oonssrueãe de uma. ponte sobre o Rio Novo
3 Para aquil3ieâo de um. terreno para o Cemite·rio

de Hanso

SERVIÇOS OE UTILIDADE PUBLICA
lhnpES& de ruas, prsees, jardins e outros logra·
doures publíeas do centro urbano

2 Uumin:'lç'o PubHcs.

FQMEN'l'O AGR{COLA E PASTORIL
I Aquiaiçlo de sementes, reprodutores, etc.

EDUCAÇÃO, CULTURA E PUBLICIDADE
.1 Vencimentc,lS de 1 t profeuüree muníctpaes a !oo,

e 4 8. 150$000
2 Alugueis de prédio. _escolares
J Material eseotsr e fU!8istencia a alunas neeesst

lados
" Servifo de dubliçid8�e do municipio
5 Trausporte ·.para flsmdil!lsçAo eseolar

HIGIENE E ASSISTENCIA SOCIAL
1 Am,aro á Maternidade e Infa,neia.
2 Socorro. publteos
3 Seoultameotos de indigentel
4 Higiene e sao.eamentil lias zonas rurais e urbanu
fi Aasiltencia 808 pr�$f,)S pobres

. CONTRIBUIÇÃO E AUXILlOS
t Contrfbu;çlio p. o Depart, de Admloist. Municipal
1 Auxilio I}.(} Leprozario �o Estado ,

3 Quota do lançamento do Imp. sobre IndustrlB-S e

Profissões
4 Subveoça.o á E6coJa Normal Primada d'O Munieipio
5 Sub.eoçlin a 3 eseoles p81'tieU'lares
Ci C(\ostruçllo 'de casas �}lU3 opersríos
1 Subvßoçlo ao Ilospital cSã0 José-
8 Subvençl10 á Soe. de L�voura «Tres Riol doNorte.
9 Subvenolo 80 Centro Agrieols "Santa Catarlos.
10 Subvenção 30 Hospital Particular de Hansa
11 Sßb"'�llÇlio ti Ot\ixa E€:oolar «AtireHa Weiter,.

. 12 (}ratifica çAo a.o In$f,etor Eseolar
.

13 Auxilio ao Esporte Clube «Aymoré.
U: ContribulçAo pIU'S o Destacamento Policial

DIVIDA PASSIVA
1 Pagamento da Divid8 flutuante inscrita
a Amortização da. Divida Flutuante com JoinviUe
3 Juros de 7 t/2 e sobre Rs. J5:000$

DESPEZAS POLICIAIS E JUDICIARIAS.
1 OrsttUcaçlo 60 Carcereiro
2 Expsdiúntiß do forum da COIDarca, ,uaudo re

quisitado pelo dr. Juiz de Direito
3 Perceasageus !lOS eneeeregados da ccbranea da

Dívlde Ativa
.( SS!'viÇ;f� de inspeção de veíeulcs
5 Aluguel Ó()s aparelhos de telüloDf;1!I - Delegacia.

e forum

DESPESAS PATRIMONIAIS
1 MunutençA{� dos cemiterios publicos

DESPEZAS INDUSTRIAIS

DESPESAS EVENTUAIS
1 Pura pe�tlenas despez6s impl."BVist8.5

VERBA DE APLICAÇÃO VARIAVBL
1 PfU'Q atender despesas no segundo 8emestre do

exereicio, por deficiencia dali! dotações orça·
mentarias (5 % da Receita Geral)

APL!CAÇ10 DA RECEITA ESPEOIAL·
L Para construç40 de proi)fios municipais

2.a
.6:000$
3:600$

40:6808
1:300$
4:800$

3:300' 300.
36:795$ I 3:390$
2:762$600 523$
4:400$ 400$

3:600$
40:185$
3:285$600
�':8oo$

3:600$
40:185$
3:285$600
4:800$

·3.a

365$500
700$
104$800

4:953$600
2:300$
995'

11:700$
3:000'
400'

1:37�'500

7:500$
3:000$
2:000$
:1:700'
3:600$
480S

1:500$

5:319'100
3:000$
J:189.800
1:700$
3:600$
480'

1:430.500

5:319$100
'3:000$

1 :189$800
1:70ö$
3:6cot
480'

1:.00$500

600$
So'
57$

�.8

Supt• .,. c. saldo 11}31,· Doc. Lei de 4-tO-39 e p. I. arr...
eadaçie exercicio Doc. leis 66 e 418, de 30-12-39

Sup. p. c. saldo 1938 - Dee, Leis 54, 60 e 63 de 31·3.lIt.
1-6·39 e 2-8·� • p. c arrecado exerc, Del. Lei 6fi Ú
30·12·38

21:000$

61=000$83:027'700 81:046f
27:000' 21:000$

73:413$700 0:614$
27:000$

27:000$ .

27:000$
i.&

ãoo$ 1:277d40 1:771'340 1:771'340 ,:(){)O.
l :656$200 1 :333tJoo 2:988'500 2:988_00 3:000*

5:000$ 15:000* 5:000$5:000$

I I
. '.'8

19�, 120' 315$ S15' 500'
lo:358t60o 1:471"'0 11:830'400 11:830$400 12:3005

7.8
976$ 1:30M

I.a

2(t:eeél Credo .... p. C. atido 1_ . Dec. Lei 51 d. 1·2·!M40:8ltf700 40:141$700 33:600'
1:00ot

I.DOO'
1:500$
50C/$

••••
200'·

1:740$600
12$

3:500$
3:000'
Seo'

2:800'
100$

1:050'
14:583t3oo
352'

2=ood ' SUpt. p. C:� arree, exere, D�e. Lei 66 de :JO.12.3t·

1:39If &po p. C. saldo 1831 Dee, bi J3 de 2+3t-llQ9:3QStooo
1:000'

0:3031
1:000'

3:140'''00
4:830'
1:7oot

9:193$
t:ooo'

ia:14�fGoo. 4:83
.

1:100,

8:000$.
1:006.

2:700.
4:830'
3.:600'
1:000$
3:600'
1:800$
600$

1:200'
240'
600$
600$

4:57Q250

4:4eS8óo Sup!. p. C. arree' exere. Dee.. Lei 67 de 30.12-393:140t6oo
'(.830'
100'1:800$

1:800'
t:8oot
600$
600'
·24of
·600$

, 600'
4:576$200

800t
300'
50'
100$
4('1
100$
250'

·3:000$
1:500'
550f
500$
200'
500'
350'

4:576'200
11.8

2:352'500
3:000'
't:t2S'

2:352'500 '2:352$500
3:000••..1.:125

2:421'
3:o0ü'
1:126$

•

3:000$
1:125$

12.41
2:150'1:9801

375'600

900'
2:200'

275$.00

2:160'

375f6oo

2:16c'

600$315$600

429' l'S2gf t:329$ 1:400$
20· ...)$ •• ," l:40o 2:400 . 2:4(w$

91'800 367'200 367$200 367$200
}3.a

3:169$ 360$600 3:i29f6oo 8:529$600 4:üüo$
14 .•

15.8
.14:196$($50 1.f:196f650 10:370$850 �6:360' fi". p. c. saldo. 1931 • Dee. Lei S5 e 62 de 31-3'3' •

6·7-3' e BUp. p. e. arree.exerc. Dec.Lei 66 de 3').;12-3'16.&

25:907$51e 1:158'640 L.27:o6bf150 27:484$550 '11:ãoo$

1 :832'200 13:69%$ '15:524$1qo 16:2741200 24:60()$

8:000$ Sup. p. c laldo 1931 Dec.Lei 12 de HO·39

17..a

390:827$260 72:267f630 463:0945890 467:331$640 390:o(lo$
146:805$180
609:900 070

130:13�"i).o
SALDODISPONIVEL pafa O mês de jfiuéiro de 1940

Discrimi.D8f,'io de saldos:
DISPONIVEL:

Na tesouq>8r.i6�
.

Na Intendaucis de HaDsa
No BROCO Agr;c. e Com. de Blumen.flu

CAIXA· DE PUNDOS ESPECIAIS:
No B�mco Agric. e Com. tia Blumeuau

1:545$570
26:134$'110
119: t24'900 146:SOS'186 Visto:

L.O�iflDAS C. HERBSTER'
Prefeito.18:0001

164:8051180
ALPREOO MOSER. Contador. Contadoria dfl Prefeitura Municipal ftfõi Jafaguá, em 36 de Dezemltro d'e 1989.

----------��------------------�----.----------------------------------------------�--��---------------------��--------

De· ordem do sr. tenente Prefeito Mu.., sem ter pl'imeil'o o "HaJlite-se" do Diretol'
• Didpal, levo ao conbrdmeato doS· interes.- de Higiene Estadoal.

V ISO �dos que, de coDformida� co� o .ue di.' Aos infratores será aplicada a multa de
poe o art. I do decreto--Ia De 4 de , de fe.., 100$000, e em ,easo de reÚlcideDda o doblV..

.

vereiro de 1919, DeDbuma ca s a na zona Secretaria da Prefeitura, 10 de laaeiro de lHO.

��"""�==,��,,,�_urbaDa desta ciclade poderá se.- ocupada, RENATO. SANS, Secretario MUDicipal.
-���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio ao YOVO -- 10 ---- 2 -- 1940

"CORREIO" S O C ia I � ««««»a....._((••� I

DEPOIS DO CARNAVAL III In '8 t li tut O "H O m J o' 8 U 8" �,OL:�::ir9o�:r�d�i::�:�;:SCinzas. Pelo raiar da baça madrugsda.

I ICambaleando de sornno um pobredominó· Vermifugo suave e de pronto eteíto.
De phantazia suja e mascara rasgada, (Estabelecimento Livre de Ensino Secund6rio) Dispensa purgante e dtéta!
Passa, mirando o chão, desconsolado e sõ.

OFIC"ALISADOR Serve para qualquér Ids de, contermo o D· ••
Recorda a alegre fana- o bachanal gosado

I I
u, 2, 3 e 4).

No maxixe sensual de algum forrobodó, Com inspeçOo PERMANENTE do Govêrno Federal Proteja a saúde de S8W1 filhos e a Bua
Triste- de bocca amarga a pálpebra magoada, Para ambos os sexos própria! Evitará muitas doenças t� poupará
Sua extraaha figura é, assim, de causar dó. dinheiro em remedles. '

BASTOS TIGRE. Il V I S O �

I
Compre hoje mesmo uma "LO�IBRIGUE(-

I A D M I S S A- O I
RA MINANCORA" pars seu filhinho.

.

...... ===.=----- C U B S O D E E um produto Il08 LABORATORlOS "MI

H t di 9 anni M A T FI I C U L A NANCORA" - JQirnvile
. .Anniv6,.8ario8 - on em, Ia, .

A 2 do corrente com- versariou o jovem Durva I Desde já está sendo feita a ínscr ição á matricula do C URS O D E
ptetararn o seu primeiro Marcattc, filho do indus!" ADMISSÃO que, conforme -os regulamentos

-

Federais do Ensino, é feita

Ianniversario de existencia, trial, sr. João Marcatto. índependentemente da apresentação do certificado de conclusão de curso tl
OB tri gémeos de -Iaraguâ, primário. exigindo se apenas que o candidato tenha 11 anos completos e

Uno; Mario e Francisco, habilitação suficiente para acompanhar o citado curso.
_, h d F lb Viajantes O did dI' I-"ii os o snr. . A erto

Está em Jaraguá, desde'
s can I atas menores e 1 anos, igua mon te poderão matricular

Voigt, que estão já bem
os primeiros dias de Ja-

'>.1

se: desde que apresentem certificado de conclusão do 4.0 ano de curso

Icrescidos, gosando ce boa
neiro. o reverendo Frei pnrnario. .,

saúde.
.

Capistrano Binder, do Col- Inscrição para exames de admlseão
,

- Transcorreu a 7 do
coerente a dllta natalicia Iegio Dlocesano de Lages. E M· l.a E' P O C A
do revmo. eonego dr.Oer-

_ Es!eve esta semana em Deverá ser requerida de 1.0 a 1:' de fevereiro. tanto para:o curso
eíno de Oliveira,

.

secretario nossa cidade, dando-nos o ' SECUNDÁRIO COMERCIAL.
geral da diocese de Join- prazer de alguns momrn Matrícula no Curso Secundáriovílle. Ao illustre catharínen- tos. de palestra, o sr, Eduar
se 'as felicitações do -Cor- do Sprotte, digno prefeito
reio do Povo», muito res d P A 1.0 de Março e encerrar- se á definitívamente, a 15 do mesmo mês.e araty. 8. S., que se
peitosas e eordeaes.: fez : acompanhar de sua' Matrícula no Curso Comercial .

exma. esposa, agradecemos Encerra se irnprorogavelmente a 28 de fevereiro e as aulas iniciar-
a lembrança da visita que se-ao a 1.0 de Março. .

nõs Iez. Transferencias

ESPORTES,-S �'SRealizaram, domingo, um 'Bmana loren· B
rnatch-treino os quadros infantis

.

Athletico f' Brasil, obtendo suo

premacia o ultimo, que venceu

pela contagem de 7 a4. O qua
dro do 1rasil estava assim cons

tituido : Arthur; Affonso e Amem
dos ; Octavio, Silvino e Victor;
Eugenio, Bubi, Hellmuth, Lin
dotpho e Valle.

Para disputa de urna partida
amistosa com o mais forte con

[uncto daquella localidade, Se

guirá, provavelmente, amanhâ
para Massaranduba·Central, o

primeiro quadro do Brasil r. C.,
que irá acompanhado de nu
merosa caravana e de diversos
directores do sympathico clube.

Fci julgado no dia 31 o

réo preso Hugo Volkmann,
accusado pelo 'crlme de
furto de mercadorias .da
firmá Weege' & Cia., dó
Rio do Serro, indo os au

tos conclusos ao mm. dr.
Juiz Substitute, em exer

cicio, pare l'l sentença. Foi
defensor do aecusado o

advogado, sr. dr. Luiz de
Souza.
- Pelo dr. Promotor Pu"

blico foi requerido o in
ventario da fallecida Maria
Weiwrich Binder; - o

De acõrdo com a Iegíslaçäo Federal do Ensino, de 1.0 de Janeiro DESPERTE A BILIS mesmo, em promoção fi-

Chegamos, atínal, aos
até H de Março, o Instituto «Bom [esus> receberá e expedirã guias de nal, opinou, tem -longo pa-

,rimeiros dtss da qua-
Contractou casamento em

I
tlonsferendas para qualquer série do CURSO SECUNDÁRIO e de 1.0 de "'DO SEU FICADO recer, pela pronuncia de

rc"'''.'' e, Foram se O"" trea
Ourltyba, no dia 4 de Fe- J:meh o 3 28 de Fevereiro para o CURHO COMERCIAL. André Rothemberg, desta

"' ....u v... '" vereiro, com a gentil se- Se "_1- I E Salta á da I'd d d
.

d I�1 d I í d bríd [oinvitle, 5 de Fevereiro ce 1940. m....."meanos� r C a e, enuncia o pe o
"as e 8 egr a esa ri a nhorita Nicia Sehlichting, CamaDispostoPara Tado crime de curandeiro;-do carnaval, em que o filha dilecta da exma. vva. A DIRETORltf%. 1 f

•

·ddisf'-'rce 8ubsH.tue o fel·
Seu figado deve derramar, diaria- pe o mesmo OI requfn a

tio ;eal da vida. sr. d. Rosa SchJichting, o mS!t.'."_U'�..1l'Il8"''St.''M.S$"-_'9eeee",,M. .MOO s.:!D!"'bilises�:a::;,::"ii�::te�i1: uma acção executiva fiscal <::

sr. Faustino Policarpo Ru� r:ntnnnnnnnJ����1nRnRRRnJ1RHHRRRRJD!J. alimentos Dão lliio digerido. e apodre- municipal contra Clemen.Aqui entre nós não vi f· h d
. cem_ Os gazes incham o estomago_- bini, 11 O O nosso amIgo p cl Cd· M P Sobrevem a prisão de ventre, Vocll tina M. Vieira, desta eida-

mos mascaras... Os dis- e acatado .capitalista, snr. er eu-se re do utuo redial sente-se abatido e como que eDvellella- " •

d
.

tarces muito pouco �Ub8- 1 do_ Tudo é amargo e a vida 6 um de, e tOI enunCiado o me-
., Angelo Rubini, rt&idente h dA- f'd P d'

martyrio o Co do B R ch • r,Uuiram assim, entre DÓS, em Rio do Serro. um embrul o conten o um SSlS I o PO( enorme

I
I e laI fOÍ, desta vez, CO" I

-

Uma ;imples eyacuaçilo não tocarl,
I
n r nra ,o a,. a .

Cl feitio real da vida. Diui0nal'iiJ cSeguier". e um massa pcpular, lc::aJizou se templada com o premio _ PiiÍ�i.:',.'" CfR�aE�S "':.':r"a ":, í;:���� tigo 3�3 do eodige: Pena!

Aliás, hoje., ,m.e"'mo no romance «Religião do Amor segunda feir&. em Floria' maior no valor .�de 6 eon' para uina acção certa_ Fazem correr- para fIOS das medidas do
.. - .

I
Ih'Temeote eSse litro de bili•. e vocll

I 6S d C d" d" M
oarnavar, nlo ha maie Pharmacla de Plantão e da Belkza·. Pede-se en nopohs, a ,pnme ra grande tos a possuidora da ca" wot....." dioposto para tudo_ Nr", can- ar. o (J Igo •. ('-

I d � t t
-

d 't d <UID damno; são Buavcs <l wnt".'" são nores.(lecessidadE' de masca trega o na ri! acção {"es a ex racçao o corfen e mez erneta n. 18,939, Zilda ularavilb01088 para f...Cl' fl !-iii" c' c,,,,, '

1'''0 .. _ Os di"farce'" n"o Estará de plantão ama- folha. que será bem grati- da aecre-Htada companhia laabe-l Oliveir.>i, residente, liv,,,roente_ Peça .'1 Pillulu& CAR- Prestou fiança para -ser
..... .,., Go -

I
TEES psl1l o Figado_ ;\ão �c("e'!.e •

I d I é d
preclfsaID sel' tão com- nhã a Pharmacia "Nova". ficado. de- :Sorteios Credito Mutuo em São Francisco.

"

mutações_ PreçO! 3�OO�_ JU ga O 'so to. O r o t'

_�d� oomGo�������������������������������������������������������nun��M�ml �� de

lá não se pergunta Souza, desta cidade, aecu-
mais: _ Você, me co-

<sado pelo crime dt; feri.-

ahece? _ porque, em
mentos leves:

.eral, aqui como ali. to
d08-- em geral 86 oonhe-
eem. .

.

, O éarnaval VitO, assim,
.ada

.

vez mais, perdtmdo
o seu prestigio. O pre-s
Uglo do earndval de Ve'
Deza que fez época. A
ltelleza allegoric8 das
ere8çÕJ38 de Nice tam
-bem. Faz- se hoje um car
naval barato� Sem pres
ttgiü,6tm belleza, porém,
mais popular. A gente se

diverte, sem mascara, de
poiS da hOlB do batente,
IU� rua ou no bungalow
da marchioha. E n'uma
Gomo em outra parte be
be·se...
" cidada sentio pouco

08 effelfos do Carnaval.
Tivemos, fazendo Baccu
dir 08 nervos de multa
,ente bÔa, 08 ballss dOI
Atiradorés e dos Aymo
rés. Foi pouco, mas che'
'OÚ para dlver�ir. Aigu
mas phantsziaé lindas;
outras arráDjada8 Bem

muUo dispeodio. para
trea dias e tres noUes ...

I Na rua f\ 0:10 ser a

.Emba1:1ada du Samba-,
nada tj vemop. A eidade
atnda nao conb.�ce o cal·

Daval da rU8, o carnaval'
do povo, que se diverte... . W
�ara divertir os outrüllt.. !l�
A «Embaixada do Sam- • •

'a- marcou um tento Ia;.. ·0·lIendo rir a cidade. •

Talvea no anno que
...em outra8 «embaixadas.
appareçam, dando�- no�
m carnaval de rua com
Dovidades' e b8a lÍlu3ica.

O cPassárinho d9 pe
Joglo. decerto, .em 1941,
,.ao exIstirá' mais. Terá
,ecebido I) tiro de mise·
ricordia do bom senso'
Tudo é possivtll 'OaB pliS
.agens destt\ vida.

o Carnaval
Que passou Noivado

o

.;1 �e.lsfro Civil
Artur Mueller. Escrivão

e Oficial dCi' Registro Civ.il
do 1. distrito da Comárca
de Jaraguá. Estlldo de San
ta Catarina, Brasil.
faz saber que compare

ceram em cartOlio exibindo
os documentos exigidos
pda lei afim. de se nabili·
tirem para ca�ar se :

Edital n. 1.023
Alfredo Reinke e Hed

wig Krat·hnke.

"

'G-
\.

Carlos Hoepcke S. A.
Filial: JOINVILLE

o SABÃO

Virgem Esp lidad
ta

eCI8 e
de, WETZEL &' elA. ...JOINVIL:LE (Marca registrada)

TO�NA A ROUP", BRANQUISSIMAI

/ '�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


