
. o snr, presídente da coutos, stde,rurgia Naclo
. Republica sssígnou um nal 50 mil, Mlnisterio da
decreto orçando 8. eeceí Agricultu-e 20 mil, Mi
18 destinada _Ao pleno nisterto da Ednc8çäo 25
de obras publicas .'j ap mil Ministerio da Filzen.

arelhamento da deteza da 270 mil, Ministerio �ap I O:.:.erra 50 mil, Ministeno
naeíonab, abrindo cre: da Jusüca 10 mU, Minis' Ny Dlrector�poprietarlo: HONORATO TOMELlN_ _,_ Caixa Postal . 12
dito espeoial ccrrespon terío da Marinha 30 mil, .

dente a sua execução no Ministerio da Viação . .

Anno ��_. _ Jara-uá ,.. Sabbado, 17 de Fevereiro de 1940
exereícío de 1940; no va- 130 mil. ,.ta"""""" .,

• ior de 600 �il CDn�a Todos 8"88 credh08, ���-�-���--�--�-�-=-=-=-=�==-=-�-:--����������������=�������������,�-�����������
.' Essa ímportancía, que alíäs, se repetirão duran

é preveniente de díver- te os cínco annos esta
sas fontes, Iíea assim dis- beíeeidos para a com

ttlbuida: Conselho Nacío- pleta execução do ·Pla'
nal do Petróleo 15 mil no Quinquenal',

brasileiro

•

I Protesto
I contra a detenpo
de um brasileiro

na França
Passou terça' ff ira, á lis, Lages, Curitybanos, Communieam de Lis '

jos commandantes dese-

,
.

d
tarde por Jaraguá, um a Porto União, Mafra e A embaixada do Bra- boa que entrou no Tejo javam saber se o navio

R.elatorlo apresenta o vião da BâsedeAviação joinville. sil em Paris, protestou o vapor brasileiro «Po- 7onduzia" aßel1!ães em

• Naval de Florianopolis, Segundo informam os junto ao «Quai O'Or- coné.:t, proc e ,d e n t_e do Idade militar. Declarou,
. pelo Promotor Publico desta Comar.. fazendo o percurso em diarios da capital, a tra- say» centra a detenção Brasil- Sua tripulação a- ta�bem. que enc�ntroll

ca-ao sr. dr. Procurador Geral do volta do Estado, O avião vessia teve por fim ve de Francisco Messnor, chava-se exhausta por a "O milhas de Lisboa,.

Estado era pilotado pelo tenente rificar o estado actual naturaJisado cidadão bra- motivo da intensa lucta minas íluctuantes de gran!"'-
Damos abaixo, na inte- todos o graças a bôa von- Henrique Penne, imrne- dos campos de pouso, sileiro ha 12 annos, ex centra o violento tem- des dimensões Toda a:

gra, o relatório apresenta tade e trabalho comuns, d�ato daqueUe es-tabel�. afim de qu� possa, em delegado, commercial do por�1 que_ fustigou o At- tripulação chegou a r�· .

do ao ser. dr .. Procurador cumprir, fielmente. os seus cimento, em companhia futuro proximo, ser rea- Brasil em Vienna e re- lantíco . 0 commandan- cear uma catastrophe
Ceral do Estado. pelo dr. deveres, observando a mais do

.. :viador ca,tharinense lisado o. i.ntercamUo in- presentante do Institut? te do ePoconés dec!a- porque a mina vagava
Manoel Lobão Muniz de :�;�!U��m��:��ial��:� � capitão Asteroide Aran- t�r mundlclp11 c�m o �ef do Café junto aos par- rou que. durante af yla� ao sabor das ?ndas e1

Queiroz, integro promotet
bem esta" coletivo .a os ín- tes, abrangendo o voo ViÇO e correio aereo zes danubianos I gern varias vezes 01 a· por vezes, aproximou-se

publico da Oomarca, rete- , ... -

reute ao anno de 1939. teresses do Estado de San ascidades de Florianopo- dentro de nosso Estado. Messnor foi interná- bordado por 'bellonaves perigosamente do navio.

ta Catarina..
. •

do depois. de chamado írancezas e inglezas, CD-
_

A CADEIA PUBLICA: Acompanhou 10 maior crys... á fala, pelas forças do
F�"mas .·nteressadas em a.a_

Pr ·d ate tal até hoie controle naval franco-I && �

«Esh, o unico problema, O eSI e ." britannico, o tränsatlan- quirir navios brasileiros:
exmo. snr. dr. Procurador Carmona "encontrado no tico italiano «C o nte' .' ,

. ""

GZläl do Estado, e infeliz Rio. _ Regressou ha Dr·asil Grande", em viagem, da O «Globo» ouviu hoje foram .accelta.�, porq_
Cumpre o Promotor Pu, mente urgente, de que ne dias da Europa o sr. Ar- A

.

d SI' e major AJencastro Gui. agc.ra ü BrasIl precisa
blic(1) da Comarca de Jara cessita esta Promotoria PU- ·non d� Melo, conhecido Informam de Bello Ho I ml.enca ou. para a maräes Hobre a noti�ia m3i� �o que nunca de

guá, abaixo· assinado, o blica, resolver, na Comar joroa,lista que, CO[if_orme ta Ia· d0 que firmas 8strangei naviOS p�ra o �fan&porte
grat� dever de, em obedi·. ca. no ntomf'nto. notici:-tIl108, esteve recen.

riz{)nte que {foi encon· ras interessadas Da ac· de c�rg8 e malOr desan·
ência á norma prevista pe Pois. por mais lament�· temente em viagem pe. trado em TeophilolOtto· quisiçãn de navios de volvlmento de sua nave-

Jo art. 178, alinea XXI?" vel que seja, a verdade é 1&8 eolonias africanas de ni um gigantesco crys" Territorios cargas haviam proposto gB,çäo".
da lei n' 60, de 10 de Ja que, a Comarca de Jaraguã. Portugal, integrando a tal de rocha, pejando federaes na fron..

a
. rep!'e8e�tanteB br8si-

nei.'o de 1936, apresentar Comarca de 2a• Entrancia comitiva do presidente 4 800 kl·los. Para o trans- t i
- leuos "qUI e em �Ov&

a V. . I e de uma importancia in- e ra v k m pelo do Ultrapa'ssouI Carmona, como represen· porte do grande mint!ral .

,or , a co pra.
di h

.

Excia-. o relatorib que discutivel, sobretudo pela tante da Associação Bra, ., Nr·. á _
I bro do pteço e a n el-

segue, dos trabalhos da. ·Iocalização de sua séde, sileira de Imprensa. foram nec�ssartas 28 Jun· .? ICla-se que ser as I lO, dos 14 navio8 recen· a 1 mil contos a�
em meio de uma vasta, Dessa Il'iagem, o sr. tas de bOlS e a cons- slgnado ?re�emente um temente adquiridos. pelo renda do municl""

RO�f10:j!Rrg��' rica e industrial zona co� Arnon de MeIn colheu trucção ,de um caminho �ecr�to·lel Criando �s ter,. governo Da AmerJ&. do Utonial e centro distribuidor, pitoreséß6 � íntereSban- especial de mais de 42 n!onos federa�s nas' frOhi:' Norte. .

pio de Joinvi e-

Ano de 1939 ,de comunicações rodo fer� tes impressoes. kilometros. tetr�s do Brasil, de con-
d
O cih�fte dOd gavbillle!eo Segundo commulilica�Durante o referido ano, ro-vi�rios ..não pOSB�e uma Falando a(!ere: 8 um

I
r'\' t formidade com a Cons- o ID:. ms ro 8 6Ço. çäo telta ao exmo. nter-

a Promotoria Publica foi CadeIa ... Sim, o que temos vespertino, sobre '1 sua 'J preCIOSO q�ar zo . . ,_. dtlU aquelle vespertino a vento!' Federal pelo ,8r�

ocupada. pelos seguintes é um. vdho ba�racão de excllfs&O, o nosso colega acaba de s:r exammado t1tUlçaO.
_._

àegui�te �nform8ção: .
dr. Nabor Lim� Monteiro,

cidadãos: madeira, sem forro,. �em de imprenss disse: pelos techmcos do Ser- Accrescenta ;,e _9.ue �or «ElfectIvamente. fUi {lpereso PrefeIto Munici-
Dr, Adsteu Ruy da Oou segura�ça, sem o

. �lImmo _ cA viagem foi de viço Especial de Pro- esse decret� s�lao cna' procurado por algu'18 re- paI, 8. recei�a �o muni-

vea Schiefler até 4 de Ju· conforto, sem
_ tng!e!lf:! e fácto exepcional AAfric3 d· çã M· I E' dos os '""mtorIos de A· presentantes de firmas ciplo de JOlDvIlle. erreo;,

.

P' sem acomodaç es BuflC en
. . ue o mera. on;. . '-

n'" ,_. d dIbo;
.

Adjunto: Joa.quun . Ia .' .

O· .! é um mundo de curios!- .

- -,
h

. '., mapá Rio Branco Oua. es ..raugslls8 que ""o Sv tlvsmente arreca a a no

zera Bté 14 d" Agosto; Dr, tes 20 mOVlme�t� cnmmal dadas, e eu lã procurei maior ate �Je �onhecl- ,
,

• fizeram vantajosas oUer,. exercicio de 19'39, foi de
Manoel Lobão Muniz de e sobretudo,pollclal da Co· "ver e sentir" o maxlmn do em Minas Oeraes. por� Iguassu. A, verba taiS para compra dos 14 2.000:709$500, havendo

Queiroz até 1.0 de Dezem- malca. li: tnste e lamenta-
que me' permitia a rapi- Catculam os technicos destmada a. esse firn cor· nayios recenteme�ts ad, ainda por arrecadar ...

bro; Adjunto: Joaquim Pia· v:l. mas é a verd�de. Ra- dez das visitas. em mais de 2 mil con- rerá por conta da dota· quuidos na Amerlca pa- 45:093$700, perfazendo o

zera até 31 de Dezembra. zao porq�e! cumprindo �m Para o alrléaoo o in- tos O seu 'valor A gran. ção de 40 mil contos ta o Lloyd Brasileiro, total de R8. 2.045:803$200•
. dever, solicito de v eXCla., glês é o 14inglês", o ale. I .' .

ue toca ao Ministerio mas para todos 08 navios ----...,..---------'.
Movimento os seus valiosos prestimos mão é o "atemäo" o fran. de pedra está exposta na d J f O pertencentes á frota jul· O annuncio é a alma

processual da Comarca. para que tal problem" se cês é o "francês" (; o feira Permanente de A· a U! Iça, no rçatpen- gado,! diBpouiveis.�E' cla. ,

I
ja solucionado de modo português é o "branco". mostras, to Gera) da Repubhca. lO que 8S 9f1ertas näo do negoclQ.
rapido e satisfatorio. pelo
Ooverno do Estado, ora,I � felizmente, sob apresiden·
eia do ilustrado jurista e

ORFÃOS f AUSENTES notavel estadista patricio,
Dr. Nerê� Ramos. Ai'8ba de melhorar de 0. Presi�ente da Re· con�tituição physica e approvação do Ministro beneficiamtnto 'dos prO'�

Inventarios 43 Em assim ,fazendo, preso, muito o seu corpo de publica asslgnou decre· composição natural que o plano geral e orçamen- duetos agricolas; _ postos.
Inventarios negativos 2 tarão, v. eXCI3 .• e o Oover- collaboradores. ti· d d t·· t I d t b t 'i·�..·

Arrolamentos 6 no do Estado, inestimavel De oerto, ultimamente,' � el a� o nova orga- repr�en em os ..

ypos to provave os ra�' me eores agrarlVi7; anl-

Arrecadação de bens 2 serviço 2 causa da JustiçJ ÓS .

que t��balham em nl�çio aos nueleas co- pr!nclpaes de terras aproo l�o�, serão as terras dl- maes de" trabalho; ma-

Testamentos 4 Publica da Comarca, ser.•Dia e NOite" tem de lonlaes, Por este decreto pnadas ás culturas da vldldas em lotes e exe· chinas, instrumentos e It-

Venda bens menores 12 viço elote. real�ent� preci monstrado 8ualeUz com· Nucleo Colonial é uma região; c) localisação em cutadas as resp�vas 00 tensilio agric?IàS, se�en-
fEITOS DA FAZENDA

so, urgente e mevltavel." prehensäo da difficil ta· reunião de lotes medidos ponto proximo do cen, bras· sendo a fundação tes, adubos. mseetecrda�
rela de fazer jornal. Me· d d f d d

-
I

f·t f ! -d d
Findo este ligeiro relato nezesFilho consegulo pa.

e ern.arca os, arman � tro e população servl-, de nucleos federaes el a e unglcl as, para ven a

Executivos do Estado 145
das activadades d? Promo- ra � seu -Dia e Noite»' um grupo de pequenas da por estrada de ferro· por decreto. O decreto aos cqlonos, pelo' preço

ExecutivosdoMunieioi0271 toria Publica, da Comarc� o logàr que de facto lhA propriedades .ruraes, cu· rodovia ou companhia que é longo, pormeno- do custo.
.

CIVEL E COMEROIO de Jaràguá durante o ano pertence na imprensa do ja formação poderá ,ser de navegação; d) saiu· risa todos os casosper·. •

passadO de 1939, espera o Estado. E' um jornal bem promovida: pela União' bridade· e) existencia de tinentes á sua organiza- Um IlIãa alacadl pells ....
Acidentes de trabalho 5 seu actual Promotor Pu feito, de 8pparencia mui· 1 E t d M

.

, "
I

d' I
'

d dlos em MaUa GrossI
Justificaçõs 4 blico que este subscreve, to sympathicn, com boa p� os. S a os e

.

UntCI- cursos permanentes a- ção, mc uSlve caml?o e , .

falencia 1 continuar a merecer a con collaboraçäo e notioiario plC,S � e, por emprezas gua ou systema de açu - demonstração destinado Um telegramma de
Ainda, sem haver funcio· fiança que v, excia., sem variado. E o seu trabs de viação ferrea ou flu- dagem para irrigação e ás culturas proprias da Corumbá relata que um

nado o Minist�rio Publico: pre Ih� tem disp�nsado e lho desenvolveu-se mais vial, companhias, asso· outros misteres agrícolas; região ou de outras ec�· avião da Condor, pilo-
Acção ordin�rII 3 �ratisslmo aproveita ensc- na 8ala de redacçäo, SEim ciações ou por particu· f) area nunca inferior a nomicamente aconselha· tado pelo cammandante

'

Acção sumana . 1 ja para apresentar a v, ex' I cabotinismo, mas com I, d 'I h t d t d' I·
.

M d d
,'o
f

.

Acção executiva 5 cia., os seus protestos sin- idealismo e força de von. �res I
, "re.ser�an o pa�a mi ec ares e �rras. e veis; esco a para ensino en on�a, quan o aZia

Acção de despejo 1 ceros de f1avada estima e lade. SI o MInIsteno da Agn- culturas ou culhvavels, rural, de accordo com a travesSia de Corumb' �

Arbitram. de honorario 1

I muito respeitosa cosidera
e

cOla e Noite» te'l'ã a· culb�ra, o direito de ins· salvo �asos especi.aes em o� programmas estab�l�. á Porto Vel�o, em dado
Busca e aor,:he�s�o 2 ção:, gora em suaI! co)umna8 recclonal·os, embora os ({ue seja convemente o cidos; pequenas. OffICI- ponto da vlàgem, quan·
Inte�l?e)ação JudICial }. Ass) Man�el Loblo Mu' Pedro Calmon, Joäo Lu· fundadores gosem ou aproveitamento dr. terras nas para o trabalho do do voava a uma altura
Notificação mz �e Queiroz, Promotor so, GastA0 �ereira da não de auxilios federaes da União· não podendo ferro e da madeira· ser- de 150 metros quasi foiPublico. Silva, Bandella Duarte .

.

,
. ..' ,

Em harmonia com todos __.;..______ Guta Machado Renat� Os nueleos colomaes ser estabeleCido nenhum ViÇOS mediCO e pharma· descer em uma malóca::
0.5 dignos serventuarios da Trava8so8, Berilo Neves serão estabelecidos em nueteo sem que tenha ceutico; e cooperativas de indios. Estes, sobre-
Justiça, bem como sob a DR· J.' I. ROCHI LOURES a outras fulgurações de zonas ruraes, desde que sido demarcado no todo de venda, consumo e saltado�, lançaram mãos
orientação esclarecida dol MEDICO ESPECIALISTA taleDto nacional, através reunam as seguintes con' ou na parte dec;tinada á credito; assim como es- 'de suas flexas e cahiram;'

o· ����od: �����!�iZd�� �:';, N���:'� °O':::::la. ��l=t��i��:ep.d��fC.AO diçõe�: a) sjtua�o di· divisão d� lotes.
_

tações de monta.•com em cheio sobre? appa-
no Pedro Hoescht, tem es- Rua Principe. fone 334. Está pofs de parabens matenca e cQndlçoes a· Escolhia a locahdade reproductores seleccl.ona- relho, tendo o piloto de
ta promotoria Publica pO-1 JOINVILLE o jorn�' de Menezes fj. grologicas exigidas pelas para o nucleo e organi. dos, e aconselhados à attingir mais altura para'
dido, em colaboração com lho. culturas da região; b) zados e submettid05 á região; installação para se livrar do ataque .

._-

Correio aéreo' inter...
Dlunicipal

Viagern atribulada
"Poconé"·

do

A segunda etapa

-

..
-- Redactor; João Çrespo
-------�-------_.- --#- �--

.__.--

s; catbarin3 - N. 1.01'

"Jaraguá, 31 de Janeiro
de 1940.

Exmo- Snr. Dr. Procu
rador Geral da Estado.

Florianopolis.

CRIME:

Organisação dos. nucleos coloniae&.Denuncias
Cartas precarorias «Dia o Noito»

A

.J o I N V I L L ·E

MAIOR DO ESTADO __

"r' '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-,qlns:,f�ltutLo "Bom Josu,'sf' I: EscriPt�rio�:=UOVarga& PomaoaMinancora
"

" '. (j ,
' Resldencla: HOTEL 'BECKER

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

NUNCA EXISTiU ' {

IGUAL!

A Farmäcla Cruz,
de Avaré, (S,Paulo)
curou com a cMl-

'

NANCORA:t úlce-
ras que uem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de joinvill=, curou com

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

clinicas íparticulares.
'

AVISO iMPORTANTE: - A verdadeira -Pomada
Minancora :t nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima,

Deverá ser requerida de.Lo a �fi de fevereiro, tanto para o curso Reccsem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

SECUNDÁRIO COMERCIAL;
,

Banco Agri,cola e Comercial de Blumenau CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

Matrícula no Curso Secundário

I
A economia é a base 'da pros- E' um produto dos Laboratorlos «MINANCORAII

De acôrdo com os regulamentos Federais 00 Ensine, terá lOtCIO a de jOINVILLE
'

1.0 de Março f encerrar-se á defiuitivarnente, a 15 do mesmo mês. peridade -------------------.
Matrícula no Curso Comercial Va. S�.,deposltando mensalmente a insignificante

, Encerra-se improrogavelmente a 28 de fevereiro e as aulas iniciar- quantía de 20$000, numa conta "Deposito Popular",
"se-ão a 1.0 de Março;'"

I
,9.'-.4,t/2·/., a/a economíserä

, '

Transferencias'
'

E.m 'u�: ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs 5$872
, .• _

" Em dOIS anos Rs. 480$000 mais os juros de Rs, 22f905
De acõrdo com a legislação Federal do Ensino, de 1.0 de Janeiro

'

1. eVl treis anos Rs. 7;20$000 mais es jUfOS de Rs. 51$637
até 14, de Março,;o Instituto «Bem Jesus" receberá e expedirâ guias de EI1I qU!ltr�ra!1o� Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 90$609

transíerencies para qualquer série do CURSO SECUNDARIO e de 1.0 de EElnm cdlfico anos RRs. 21:24°00$00$0000°mai� os juros dde RRs• 164246$$27751
J. 28 d f' CUR�O COMERCIAL

I
ez anos s.: mais os Juros e s.

91' aneuo a e everelfo para o '" " (Dos juros são deduzidos ainda �./. referente quota de previdencia)
[oinville, 5 de Fevereiro de 1940,

'A DIRET'ORlA .

HORARIO: Das 91/2 ás 12 e das' 131/2 ás 141/2
no, "

Sabados: Das 61/2 ás 111/2.

111"......._..._111
_,

'
"

Cue

,r . � .;. .

'(Estabelecimen'to Livre <de Ensino Secundá'fio) ,

OFlelALISADO
Com lnspeçöo PERMANENTE do Govêrno Federal

Para ambos os sexos

AVISO
CURSO DI!

,..,

ADMISIAO

Des_de já está sende feita a inscrição á matrícula do C URS O O E

ADMISSAO que, conforme os regulamentos Federais do Ensino, é feita

independentemente da apresentação do certificado de conclusão de curso

primário, exigindo- se apenas que o candidato tenha 11 anos completos e

habilitação suficiente para acompanhar o citado curso,

Os candidatos menores de 11 anos, igualmente poderio matricular
se, desde que apresenlern certificado de conclusão do 4.0 ano de curso

primaria.

MATRICULA

Inscrição para exames de admissão

I!M l.a I:'POC'&

'-:--"-'�1
/4s "CRtAN·C'A�';QU,ER.lEM éfda

, .. "
b

t '. 't' .... 1 ;f�

t�1 Haeilaloglll do Dr. HU�lmel c
. 'V�w.•�M:a;.. L

AUGMENTA AS FO,RÇAS DEFENSIVAS DO
ORGANISMO' CONTRA' AS DOENÇAS DAS
•
,_ CRIANÇAS E DOS ADULTOS- t':
_lM��� ••�-.................�· .- .1. ....... _

"'i»)B)ã

Palace 'Hotel
de Martins JarUla

'Rua 'Barão do Rio Branco N. 62

Aútomovel na Estação

Curityba .. Paraná .. arasO

" 0_

ELIXIR DE "NÓGUEIRA
o remédio, que+tem depurado
b sangue de ues ger.ções!
Empreg<'ldo com cXi,to n<'l':

Feridos

Eczemils
Ulceres \

Mllnéh.s
Derthros

Espinhes
Rh,umlltis�o
Escrophulas.

, syphilili.clls

DESPERTE A BILIS
(>

DO SEU F,IGADO
Sem CalomelaD�s-E SaItárá da

Cama Disposto Para Tudo
Seu figado deve derramar. dleeie

saente, no eetomaco. um litro de bilis.
Se a bilis não corre livremente, os

roiweutoB não RO diaerido. e apodre
cem. 08 gazes incham o' estomago.
Sobrevem a prWio de ventee.. Voei!
senle-se abatido e como que enveneua
do, Tudo é amargo e a vida é um

martyrio_
Uma simples evacuação não tocará

8 causa. Nada ha como as famosas
Pillulas CARTERS para o Fígado,
para uma acção certa. Fazem correr

Hvremente esse Iitro de bilfe, e você
aeube-se disposte para tudo. Não C81.1.
:.�aru damno; são suaves e contudo �ão
mi\l'/lvilhosas para fazer a bilis CUrrel'

Ji\',-l1mente. Peça as Pillu1as CAn
Tl!;H8 para o Figado. Não acce:itt�
;illiLR�õe., Preço: 3$000,

olivet-bi'

[.

Cada m6quina de' escrevar tem seus dótes
e' vahtagens particularés, mas Ya únh:J' q,ue
�s apresenta reunidas, demonstrando Cl sua

tndiscutiv�1 superioridade, e a "OLIVETTI"

�':'�, /�ft'��f&��;;t)�,��" '!� \'�� �"�O"�;";'''''''''

"

A "OlIVETTI" é c-reação de técnicQs tia 'vanguarda
do progresso mecânico,. de maquinári_9s

-

de alta

precisão, e' ?e métodos racionais d�___r<!!>ricação.
. t').,-- �. ;\r"-j.:�_.,�·lt.Jj�(��f.>.q,."J':�A.�'·;' �:��i;�,�.. . ..;f.!t,r}t;�.· ," .-.

. .''' ,', ", "'.,
,,; Peça hoje mesmo uma

.. i., j'_' f
- ,,� �'

.;:�: :'1 demonstr'açäo prática. >.:"h"�',�,l';:'-':(:0-' ,,,.�,
o"
T

,
" .

" .

Parllienon Paranaense
(sob inspeção !federal permanente)

Diretor: Dr, Luiz Aníbal Calderari

I
Rua Com. Anujo n, 176 - CURITIBA Paraná

Estão, em
-

pleho funcionamento I,\S aulas de
admissão 'á, 1 a. serie do Curso Fundamental ,-

I,
'

,

.

Nos mezes de Dez�mbro e Janeiro as aulas deste B_
o

curso sao ORATUrr,�S. E ,BBMORRHOIDES SUA CURA
. '

Faculdade de Comercio do Paraná
'

'- S'ertt Oper�ção
,

(ESCOLA REMINOTON) 'DOenÇas' ,ano..retaes, varizes.' '.

fiscalisada pelo Governo federal e, erisipela sua c,urao

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au� Dr. MENDES ARAUJO CURITYBA
xiliar 1e romércio. Internato e Externato. .. __

" ,......

I'

Escritorio de advoca'elo Gra�de sortimento de RELOGIOS e
,

i artigos de OURIVISARIA

� r. Mari,�ho Lobo Concertos de relogios

Hanco Agricola e CommBrciàl.
'de Blumenau

FILIAL: JARAGuA - Raa Cei. E�ilil Junlao
Caixa, Postal n., 65 - End, 'I'elegr.: cCAIXA,

Matriz: 81umenau
Filiais em: )'oinville, Jaraguã' e Hamonia

Capital: 1.2&0:000$000
Reserves ce: 600:000$000
Deposítos e saldes em C/C: 18.000:000$000

Faz todas as operações bancarias no Pais.
Abona em contas correntes juros de

2'/" 4'/., 4,1/2'/" 5,/. e 6'1.
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente'.

Deposite' as suas economias no

SEUS mates e poupe SEU bom dinheio
comurando na

PharDlacia Nova
de ROBERTO Mo HORST

a que -ciÍ5põe de maior sortimento na praça e offerece
'
..

" ", seus artigos· á preços vantajosos.

CLINICA ClRURGICA
do

,

Dr. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Opera§õe&, Doenps de 'senhoras,
Partos

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

fALA AllEMÃO ' "", .1

Diarimente atende-se neste escritorio para servi-
,

ços judiciarios e! adrninístiatívos.
FALA·SE PORTUOUEZ: ITALIANO eALEMÃO

(Das 7 á ,17 horas)
JARAGUA' Ruâ Marechal Deodoro

Edificio Eme�ich Ruysam

Dr. Walàemiro Mazur9cben
Medico

Consultório e residencia :
'

"Hotel Wensersky" (Entrada independente)
------------------�-'

FerlDento Medeiros,
Produto de alta qualidade para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

Relojoaria 'Walter Hertel "

<..1

L,

Serviço garanticto

HOTEL BECKER ,.'

Rua Cei. Emilio Jourdan - Jaraguá do Sul
E$tá situado n I) melhor ponto da cidade. Quasi vis ...á
vik 'á Estação ferrea. Dispões de optlmas accomoda'
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes,

Banhos quentes e frios.
HYGIENE CONFORTO PRESTEZA
L!nha de Omnibus ã porta Preços razoaveis.

Proprietario : Carlos Albus.
,

ReqlJeijão 1�Kg.
.

Na Casa Bernardo 'Grubba

HILUGBB1NDO AUGUSTO GIE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ainda
Correio ao r-ovo 17- _" 2 -- 1940

o II.
o •

entuversarto
,

,

.A. creapo do
Serviço de Beleza

do PiDbo
.

Pt?,rtropolis. - o snr, I!
defoDso França, presr
dente do Syndicstó de

Exportadares de Madeira
do Paranâ, em telegram
Iria no presidente Getu·
Ito Vargal!l, apresentou
COo.gI."6t�laçõ().s _

pela cre
f.ição' ctt} ServIço de De
'esa dc Pinho, ol'ganisfl'
do pela Commtssão de
Deie�8. lJt', Eeonomía Na

eíonal, accentuando que
o referido estabetecrmen
to ha muito fazia se in

dispenaa.vel para a orga
nísaçãe da economia. na
eíonel,

Dia 10
Hilario piazera - Re'1,uer ,�lvará de -Habí

te-se pare parte de sua casa. Como requer.
José Ersehíng - Bsquer alvará de modíflea

ção de planta aprovada._. Como requer.
Dia 12

Alexandre Hé'rkeuhoft - Requer alvará de
«Habite-sei> para sua c&S8. à rua Mal. Deodoro da
Fonseca. Indeferido. O requerente deve eumnnr
as exigencías do art. 4 da let 0.. 10. modítíeado pe
lo art, 4 do Deereto-Ieí n. 13 de 29, III. 38 e vol
tar a�óz, querende,

Antonio Marciatto - Requer alvará de cHa·
biyi SßlIl psra sua: casa. Coroo requer. devendo
assinar um termo de compremisso, obrigando se

a construir a tosas dentro do prazo de 90 días.
�

Angelo Benettá - Requer licença para colo-
car uma 'tabôleta em frente à. sua casa. Come
requer.

J

Dias 13
Valdevíne Medeiros -'- ltequer licença pera pro.
ceder a pintura. externa de suá casa 'e construir
uma díspensa anexa a mesma easa. Como requer

Alvino Gurske - Requer licença. abertura
para. uma "Uaiatarí,a. Como requer., _

Antonio Sadowsky - Requer licença abez-
tura para uma. àifaiataria. Como requer.

I

, Ernesto Czerniewicz -.- Requer baixa ímpos
to de sua motcetcteta.: 'Indeferido, em vista do que
dispõe o art. 1.0 -do Decrero ..lei n 35 de 7. VIII.38.

,

,

- Bernardo BebUng e Max Fiedler - Reqne-:
rem baixa imposto de agiotas ,_ Dê-:-se baixa Se/"
menta para o 2.0, semestre, em: vista do que, dll
põe o art. � do Decreto Ieí: n. 59 de 7. IV.30.

Guilherme Gíese - Requer l1cençfl para
construtr um maosolée e colocar inscriçl1o- na Bê·
polturs de sua linada mãe Berta Giele. Comj)-
requer. .

.

S�cretaria da Prefeitura MUDlcipal de Jaraguá, I'
de fevereiro de 1940.

'

Renato San., Secretário.

/

Carfos Hoepcke S. ,A.
/

Filial Casa Sonis
ARMARINHOS f ROUPAS PARA CRIANÇAS - Espec!aUdade.
em linhas, e fios de lã, seda, alcodão, crú e merceneatlo, ,.rtr

Cltlalquer trabalho manual ou
.

á mlchina.

Enxovaes completos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Social

CommlssAo
.,ré -Preveo

_brio

.

Reforma completa iESPORTESI
e 40d di' o Brasil vence de 1 a O .

m. OSOS�ursos Oens DO' o seu primeiro clnter-

Se u d d h d f
'

do en-
Municipal»

g n o um espac o e que a re orma o Brasil f. C., conforme no-

telegraphico da capital sino appareceria em co- ticiamos, domingo ultimo seguio

Pernambucana, o J'orna- meço deste anno e não a Massaranduba para peleja com

o Massaranduba-Central, maís
lista José Campelle. pre- seria uma reforma de forte conjuncio daquella locali

sidente da Associação de colcha de retalhos. mas dade, que em jogo do mesmo
• dia, realizado horas antes de en-

Imprensa daquelle Esta- sim urna reforma com- frentar ao onze jaraguaense, ha

do, escreveu um artigo pleta que abrangeria to- via dado nova significativa pro
va de sua pujança, derrot�ndo

para a «Folha da Ma- dos os ramos do ensino pelo resultado de 4 a O o qua

nhã», sobre a tão falia- publico. dro do Carioca, de Bananal-join
ville.

da reforma do ensino. Termina o seu artigo o annunciado prelio contra os

Nesse artigo informa o presidente da Asso- jaraguaenses despertou, assim,
bastante interesse, notando-se

O jornalista que, em via- dação Pernambucana de grande assístencla. Lamentamos

gern recente á capital da Imprensa, inforrn a n d o o campo não estar em boas con-

dições, devido a forte aguaceiro
Republicá, ouviu do pro· tambem que será resta' cahido --mas, já se vem approxi·

prio ministro Gustavo belecida a cadeira de mando a hora «ía onça beber a-

C
gua- e entra para Q grammado,

apanerna a declaração Historia do Brasil. debaixo de confiantes ovações, o

Massar'\nduba-Central, reforçado

Atropetamento
<linda com a inclusão de cinco e

lementos de clubes blumenauen·
ses e deixando, dessa m .neíra,

Dia 9 deu se um atro bem duvidosas as chances da

pelamento na estrada -Ita- nossa rapaziada que, apezar de

pocu-Hansa, sendo victima tudo, se mostra bem disposta e

E t t f
.

um crianea de um antno e
toma posição na constellação de

S eve quar a- eIrIl em ...
. sempre.

nosaa cidade a ara- Gus- 6 mezes de Idade, de no· Dã-se inicio á partida as 4,10

ta-so Thompsen, thesou- me Therezinha, filha do sr. com a sahida do Brasil, que la-

reira da Ccmmíssão Pró, Arnoldo Stahelin. go consegue levar avante diver-

P A
.

f l' " f
. iii I sas perIgosas cargas, pondo

reventório de Blume- ID e IZ Criança OI .8' a rapidez de sua linha ata-

.nau, que, em companhia panhada pcr uma carroça cante, em sob.esalto a defeza

da sra, M�ldo]a, visitou na occastão conduzida por adv�rs�ria, Aos 8 minutos Mo

a snre. Anezia Walther Germano Tierweiler resi reib atira pará a. area pengosa,

C I· L' .' . entra o ponta Willy, que saltan-

ree�o, tratandQ da rlJ�. dente em. UIZ Alve,s, VIn" do finta o guardião e de modo

daçAo na sêde do mllnl- do a f��recer no dla se· esp�ctacular cabecea a esphera

cipio da Commissäo tie I{uinte, I Da�a dentro do �rco. �,,��n�a
Senhora8 quê de�erá.'

'

:
o Jogo �oW optima dlsposlÇBO

.' I dos dOIS lados, pendendo, no

uma vez organizada, tra· de Plantão entanto, até o fim da, primeira
);»alhal ein beneficio do

' , phase, a iniciativa do ataqlJe

Preventórlo. ' Estará de plantão· ama" mai� para os jaraguaenses.

Na tarde do mesmo nhã a Pharmacia "Nova".
No segundo �empo os loca�s

ri
. t'·

desdobram-se, Impondo, dI:: ve·

_la es Iveram �,S �reS,Be· i zes,. forte .pressão com a pratica
nhora8 no «Central Ho· Att st d

. de Jogo Violento, .por,ém nada

tel» em visita a senhora e a os conse�uindo, devido·' á admira-

Leonidas Herbst I
.

\ vel f",�U" qos�s�, qij,e,estão

8a do Ptetmty.�'· e�pol' mportantes �e!ld.o'pr�juQlé.Babs.tam�.e'm pelo

_
u. õDuulClpa • . I " JUIIZi JWQJoa (iI(l VI��·B��

��! e()n�ul.JI_IIl�·.. O DL' d ., nau)
bate um .R"..\V concéâiào

ra ''(f lfarg(f"�'''fmitdeb.' .

r. UI� e Moraes, aos locaes, mà9;eFf�o alvo, pas·

&e ��mm's� amaoS:.
medICO eff".ctlV.o da. Santals!,ndo�otirorente�1r�ve. Presen-

lO m�iJ
�

tõ!ó
_,.

'.) O.asa de MISerlcOl)dla, com �am-�e então l1,1aJs diversas b�a&
... I ",II. .• dlff.erentes ru1nos de estu IIIl�esbda.sf das vang�ardas e.m-

. A, •
• qnlda8 Herb. d P

":T
v't
'. tervenções das defezas de am-

•tM jêbeit'6tt'pdlleiftilítl.
os em

.ans, . lenna,.etc•• j' bOS. '.08. preliántes,' finda.ado. a

Jqente 8 lncambencia ê m.e,!,bro da �1I8sãO dlplo' illt:C:l)eS!l�tl',.parüd•. cpm a me-

aj�iffi, eqt breves «l1as' :m�: na ChlAa, etc., 8.tC"J reCJ;da vI�ona do ��asil de 1 aO.....e 12$ cUariOl
.."rIo eJé'blhtdo8 08 d�: es e: o que se segue:. I

, Em sua propría 'casa,

=':1 piem\).
"

....q� da Com.
filmo SI'. Phat;��tICD I AMANHA; BRA�JL�!. nai horàs vagas na mais

san nara inteio de'
Eduatdo C. Sêquelra.

. ROS s:' ARGCNTIN'
.

OS rendo a
..

1 t'

Illàs'l' ti "Idiid 61
Os resultados, verdadel' . �" j,''''�''' "

f
� 'd on�ana e ar.ls-

..
c V

..
el em pr

" ramente',satisfactorios que
.

EM rD1SpqTÀ l)A lca. an ustna domestica.

cJ,e tio nobre e humanl- tenha observ d .

t· ,.� .

. -' ,Fa4l1 pa,a ambps os sexos.

ta(rlJl finalidade. ItsHas do ap:a�I�:s re:'�� «eOPA ROÇCA- Informa-se gratis. De8ej�1l
ratorio, com o emprego Realizar-se-á ainan� no Par- ?o.se amostl'as e catalogo�

" d� PEIq'QRAL DE ANal. q"e A-ntarctica em S,,,P�ulo. o IIlustrados do tn:balho a

lor�aes � CO PELOTENSE, habil I�ec;::�,:e�t� P�i��out�r��l ,ê:; executar, �fmetta F3$, Mme�
,

R
mente preparado em vos Roeu. O transcurso do jog;o,

mo ;em se os, a . an
.

'. �evis.tas. so estabelécimento; levam- que terá Í1ú�io .ás 4 horas da nellt. Ru� 15 de Novembro,

"

T""mos e'm- -no-s�8-a"'-mesa ,me espontaneamente a at- tarde! 8,�rá .Irracb,d:> pl)� todas 312 - Caixa Postal, 2436
"" . '. as pnnÇlpaes estações naclonaes. S. Paulo.

de redacçAo o boletim testar a sua real utaltdade. Ao que consta, si amanhã

D.10 da Associaçäo Com. De V. S. AU. Am. Obr, chover, depois das 12 horas, o

merclal e Industrial de Dr. Luiz de Moraes. enco.".tt o ,se verificará na segun-

Ja.r'ag·u;oll;, fun'da·da .....m "'. Pelotas da·felra, as mesmas horas. Ha·

G g Q' vendo empate, O· desempate se·

gosto de 1938 e que, co
rá 48 horas depois, ou e�tão no

mo entidade de classe, O Dr, Antero V, leivas dia 21 para, no�dia s��uinte, os

Presta relevantes servi. formado pela Faculdade brAsileiros seguirem viagem ao

d 11.01 d" d R· Prata, afim de disputarem os 2

90S 808 interessados. e .nê IClna o 10 de Ja- jogos marcados na Argentina,
, O boletim n. 10, .

que
neiro, medico d� �ospi�al nos dias 3 e 10 de março.

folheamos com prazer e
da S�nta de MI�er!cordla,

cuja remessa agradece.' subsh�uto ..
do Hospital da Estrella P. C.

mos, traz materla demui. BenefHi�encl� Portugueza de o Estrella f.C., de Retorcida,

to interesse sobre legie- P�l.otas, ex·mtendente mu- commu!1ica-n?s ii eleição de sua

la910 federal estadmd e nlClpal de Pelotas, etc. nova dlrectona para a gestão

municipal'
.

Attesto que tenho empre-. 19�0·41, que se compõe dos se-

•

gado o PEITORAL DE gUPr��id��i�, Adolpho Trentini'

o
ANGICO PELOTENSE, do vice.presidente, Pedro Correia;

/ �©lIF!lil� � pharmaceutieo Silva Pinto, 1.. stCretario, C�ndido Zaugheli'
. 0_ '

o
em affeções agudas do ap, nt; ,2 secret.ano, Euclydes _V.

© �. '. parelho respiratorio.obte .

I Garcia (reeleIto); 1. !hesourelro,
" íll ,it .'

,

' n I WaldemarRau (reeletto); 2. the-
.. �JI ��m]}@ r(�(�lrS@ do sempre bom. resultado, soureiro, José Gadotti; procu

.

. pelo que conSIdero esse radar, Narcizo ferrazza; conse·

preparado um medicamento lho fiscal; RobHt? H�ss, Andi·

Â
de alto valor e de applica' n? Murara e. Vlciono Murara.;

"'TI S A %I J. li
.

.
dIrector esportIVo, Augusto Sarh;

» il
- l,d�11A ELL« ção _proveitosa em taes af· capitão, Orestes Murara; treina·

fe:çoes. dor, Guilherme Schiochet; ora·

O referido affirmo sob �ores, Vi�torio florÍ!mi e Odo-

a fé de meu grão.
riCO GarCIa.

Pelotas,
Dr. Antero leivas O America, de ]oinvil-

Confirmo 'estes attesta· Ie, em Cu\'ityba
dos. Dr. E. L. ferreira de

De or�em do snr. Coletor, Araujo (firma reconhecida).
!::e :���e fle��r�i:;n��r�c:d::' Licença N. 511 de 26 de

se nesta coletoria, os imposto a'; Março 1906
.cima, referente ao 1.0 semestre Dep08ito geral:

.
Laboratw_io

do vigente exercicio.
' Pe�toral de Angwo Pelotens8.

Todos os que não pagarem Pelotas, R. G. o Sul

�uasprestações!no prasomarcado>, VENDE-SE EM TODA

poderão faze·lo n� proximo mês PARTE

de Março com a multa· de
200/0. . ..

..\ cobrança f':xecutiva será fei
ta no mês de Abril com a mul
ta de 200/0.
Coletoria de Rendas Estadoais

de Jaraguá, i de fevereiro de 1940.

EDITAL

Exhibição de má sorte teve
o America f. C., de loinville,
em Curityba, para onde excur·

cionara sabbado ultimo..O qua
dro joinvillense, que na capital
paranaense effectuou dois jogos,
contra o Britannia e contra o

Savoia, foi derrotado, no primei
ro de 5 a O e no segundo d.::
S a 2.

.

mposto sobre Industria
e Profissões

o escrivão: '

Heleodoro Borges.

EXIJAM O SAByC

'Virgem

Um
.

Premio de tOO Contos
AMORSão Paulo, Janeiro de 1948,

O amor, ó pobre amiga, é um doente caprichoso.
Só ama o que não tem e o que se foi ligeiro".
Só ° primeiro beijo é suave e voluptuoso,
Os outros beijos são phantasmas do primeiro-. '

O amor é um Instante sõ, um relampago éscasso�
- E' um seeulo ao pé delle a breve mocidade ...
E' o' primeiro beijo. é o primeiro abraço,
E' o primeiro olhar: tudo mais é saudade ...

EUGENIO DE CASTRO.

Prezado Senhor.
Saudações.

O Snr. Dr. Amadeu Burlamaqui Simões, Prefeito de Alem

quer no Estado do Pará, subscreveu, para aqueUa Municipalida
de, �m Outubro do anno findo, uma seríe de titulos do plano
Universa "H", entre os quaes figurava o de n .. 1374ti5.

No sorteio realisado a 27 de Dezembro ultimo, essa apo

líc foi contemplada com o primeiro premio, ou s-ja com cem

contos de réis.
A gerericia desta Empreta cornmunicou incontÍl:ente o sue-

cedido áquelle Prefeito, e tambem ao Snr. Dr. GetulIo Vargas, I

Chefe do Ooverno..Dr. Souza Costa, Ministro da Fazenda, Dr. i
José Malcher, Interventor do Estado do Pará e Dr. Abelardo cc;m-jdurú, Prefeito de Belem do Pará

No dia 4 do corrente, seguiu para o Norte o nosso Inspec-
tor Dr' Antonio Velloso da Silveira, afim de se entender com o IDr. Amadeu Burlamaqui Simões sobre a entrega do premio Anniversarios

Antes, no e.tanto, pe!'JI1anecerá o Inspestor �elloso algun.s Fez annos dia 13 a ga
dias em Natal Estado do RIO, Grande do Norte, ahm de provi- I

. . .

h
denciar a entrega de um premio de dez contos que coube a a- ante menina Elzita, ftl a

políce do plano Mundial "O", rr 8546') da qual é portador o Snr. do sr. Oswaldo Buch,

José Teixeira da Costa.
- Dia 14 anniversariou

É com particula:r satisfação que !az�mos esta. communica-I a senhorita Joanna Linda
\;Jo a V. S. que naturalmente a aproveítarä convenlentem�ute, filh d' Antcni T'

Saudações
.

I a o snr. n 0010 o

EMPRESA :ONSTRUCTORÃ UNIVERSAL lTDA. bias
.

Viajantes
Passou terça-feira por

nossa cidade, de regresso
da capital do o Estado, o

nosso amigo sr. Hans Mi·
chaelis, agente geral em

S, Catharii1a da conceitua
da fabrica de cigarros Su
dan,

Visitas
Esteve em jaraguâ, ten - De passagem' para

r-

do nos dado o prazer dejoinville, es teve quinta feio
sua visita, o nosso pre ra, em Jaraguá, o sr. An
zado amigo e competente! tonio FadeI filho, acatado
pharmaceutico snr João! commer ciante em �ambo'
Lyra, proprietário da Pharo riú e cunhado do sr . Ho'
macia Lyra, de Bananal. norato Tomelin, director

Organisada pelo jornal - Distinguirarn-nos esta desta folha,
«O .Esta.1o de S. Paulo», semana com sua visita, Que
re�hzar,se á. .na segunda muito nõs penhorou, os I

H J
.

d & C·qumzena de Junho deste revmos, oadres Irineu Ber· ur an '1·8anno. uma .grande excur tholdo Deeker S. C. J. e I •

são de tun�mo cultural, João da Cruz Stuepp S,C.J"
em automovels, de S. Pau- recem ordenados no con- ' .

lo aos Estados do Paraná ceitu d
..

d. T
Está passando por di,

eSta Catharina. Afim de bat'
a o sSempl,na}flo Oe dal_l- versas trsDsformações e

. e, em . au o. SOIS sdoptapões em �8ua par
estudar Q programma e jovens sacerdotes que são Y.·. ""

�

itinerario dessa exculsão catharinenses vi�ram 80
te iDtehtUa � pre11diod onde

h t 1 t
- -'. .

se ac a Insta a 8 t1Im
ac a-Sf, ac ua men e, per· Estado em VISIta ás suas I 'd d·

.

correndo o nossO Estado, respe�tivas familia" regres· I nO�8aprl 8 e, ã f·�� lAdn,
apÓs ter visitado o Paraná, sando elta seman� mesmo'

ge (J

t 8zers'fi li 1 18 a

o sr. dr, Americo R Netto, para S Paulo
impor snte .. rIDa com'

redactor de «Estado de S. Na pales,ra' que manti.
mercf�l e 1�du8trlal H.

Paulolt• que quarta feira es· veram comnosco tivemos J�íran &: Comp.. de Jotn
teve em Jararuá, rumando ensejo de constatar em

VI e,

no dia seguinte para loin· ambos e especialmente no
A gereneia da aeredt·

vill", Itajahy, Blumenau e :-evmo: padre João da Cruz !adtalJ tirAma, desde sua

Florianopclis,. Bt
. . 1D8,8 aç o em n0880 mu-

. uepPI uma er�dlção que njçlplo, conta com 8 von.
eomprova sobejamente a tade dynamica 'do 'snr .

fam� d� que g�sa o velho Hans Sehrelner, que ._"•
seml.n�rlO paulista: Gratos bilmente tem cOIU!legutffö
á VIsita dos dOl� novos imprimir um rytbnio ss
sa�erdotes catharmenses. guro a08 negoc,ios 8 Beu

delteram�s lhes os vo10s cargo.
.

e boa \"Iagem, Conforme fomos infor-
mados muito breve Q Mi'
lial de H J'ora8n cl Comp.
abrirA uma 8ec9Ao com

pl�bi de radios,. cl.8.· ala'
mada marca .R C. A.
Victor. na· partg agol�
augmentada do prédio,

.

C . d (1 S d ,E.xcursão de tu

asa 8Ll B as I rismo cultural
o conceituado estabela de São Paulo á

S. Catharinacimento «Casa das Sedas>,
de Zattar Irmãos, em join
ville, foi transíerido para
uma das dependencias do
novo e moderno palecete
cSchnE:ider», á rua do Prín
cipe, esquina da rua 9 de

Março. A importante casa,
de renome firmado dentro
e fora do visinho munici·
pio, e tujos proprietarios
primam pelo cavalheirismo
com qUf} servem a seus nu·

merosos elientes, inaugo
rpu seguncJa feira sua nova

séde, causando magnifíca
impresão aos visitantes, não
s6 pelo modo artistico por
que 'ouberam os proprie
tarios dispor o colossal
sortimento dos artigos de
sua Especialidade,

.

como
tambem pela fina qualida·
de do stock de fazendas
finas.

Agradecimento
Augusto TomeU. e se·

nhora, residentes em villa
Charttes, paes do menor

Honorio, vem por mtio
de�ta tornar publico seu

agradecimento PO illustre
clinico dr, Livio F-eifel Mc·
reiro,' com' casa de saude
em Bananal. pelo cuidado
e dedicação com que tra
tou seu filhinho, durante
a enfermidade que o réte
ve ao leito pelo espaço de
4 mezes.

Hoje o menor está, gra·
ça� � habHidade daquelle
dedicado medico, gosando
de bóa saude.
Villa Chartres, 14.2· 40,

Exposição
Nacionalista
Realizar· se· á DO 2.{} 8e·

meRtre do corrente anDO
..

,

no RIO, a Grande Expo·
si.çäo Nacionalista, orga·
l1lzada sob o patrocinio
da Liga de Coordenação
Nacionalista. Esse certa
me ViSd unics e exclusi·
vamente !l propegaçlo
de nossas riquezas, quer
ne terreno industrial,
quer no commercial,
Participarão desse

grande certame rep:e·
sentB{,lõ.es de torlas as

capitaes nacionaelS, com
seus melhores mostrua·
rios, expondo resumjda·
mente 11 potencialidade ---------
je cada um, o mercado m.....

dial dos deriva..

dos do .IeiteFixado
em 200 réis
k.t d

o Serviço de Publlci·
o I o e uva dade Agríoola do Minis·

P. Alegre. - O Conse terio da Agricultura aca�

lho Administrativo do ba de editar um trabalho
Instituto do Vinho encer- sobre "O merc6do mUll·

rOu hoje SURS reuniões. dis} dos derivados do
Foram tomadas impor leite", atravéz do qua,1

tantas decisões, todas de fica·se s&bendo quão di
maximo interesse para minuta é a nos.;:s, expor
a vitivinicultura do Esta· tação desses produtos.
fio em geral. O trabalho traz doeu

Depois de longos deba· mentos 6 éstatiHies6 ft1 •

tes ficou deliberado fixar velando grande p08albi�
em 200 ré�s o q�ilo �e li<Jades, para0 nosso pais,
uva JU sela 32 '/. fi mms rre8se terreno, que de.
do que no 80n(; passado I VH10 a incuria (i06 pw·
cujo liugmento era pIe I· I prios prodntores não te·

teado pelos colonos, ve até agGla o devido
A .safra deste anno se ,dflsenvolvimento. sendo

rá aproximadamente de I c0nsiderada tnsignifican·
80 ,milhões de quilos, um te a nossa exporta�ão
pouco mais do que as de produtos que pode
'necessidades do Ct'lll fiam constituir gi'aode
sumo. ,riqueza nacional.

FEBRES
(Sezões, Malória, Impaludismos,

Maleitas, Tr-emedeira)
Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezonjcas
Minancora"

Em todas as boa� farmâcias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joinvile -:- S. CatarinaI

I f("" Q fW=

.',

Es.pecialidade
,de WETZEL & elA. .JOII'JVILLE , (Marca registrada)

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


