
"pres"'a.... Mez de SeteMbro em flue serie ini , f-· ai'
t.. somos. A populaçio do Bralil tem lid. ati_ada de .uarenta a cincoenta iDjlhies de babitantes. Ilto aio baita. E' ne
cessario que cada um saiba ao cerro ...al a 'população exacta do paiz. Para taato é neeasario que cada um cumpra o seu

.eyer, prestando os informes que Ibe tôrem lolicitad... JABAGUAENSE ! faz' tua a quatlo m2Jil importante do momente.
Presta o teu concurso para que, na occaliio opportuna, seja callabilen'te respon.ida a perlUilta : ,. .uante. s.mos ?

. '

Descoberta
no Rio

uma o"ganisação in
ternacional

D· .

t' HONORATO TOMELIN _._ Caixa Postal N. 12 -.-- Redactor; João Crespo. Segundo �nformam 6S

aio. - �elo ministro Irecter-proprte arlo :
,

. _. ..
_ . _,_ _ ']ornaes, fOI descoberta,

Oswaldo Aranha' foram
An XXI "" Jar�.•uá ." Sabbado,' de Abril de I'" _ S. Catharjna"" N. 1.015 no Rio, um� grand: or-designados representan- no

-:- . . ganisação internacional
tes dos Minibterio das ......- ='==='=';-.__' =-=---""_'-==--�'-'-'o_="""__"====_iõiiõiõõ_.

=====-========-===-=---......."'"""'=�==-.==_

que tinha como finalída-
r::l��:::es�:�e:����r�o Navios de A Conferencia dos Inter-ventores de e�camínhar para. o

phía: ministro )010Seve.· Brasil os extrangeíros
rtano da Ponseea Hermés guerra Commentarlos de Imprensa ,_ Tbemas palpitantes ,_ SIII'_ cuja situa�o não estí-
Junior coronel Renato

-

d .11_ I d'
- "'--Ibo de Sou"a vesse legalizada.Barbosa Rodrígues Perei, lestoa OS U&�.. vo umo e � M o facto ha pouco oc-ra, consultor techníco t!o Construidos "'-mbate á mala�a corrido com o casal de

o Kinisteriö; capítão de
B -I "" a-.

mar e guerra Braz Dias . ao rasl cedeu no Nordeste, gra. israelitas que se suicidou
de Aguiar, chefe da prí- Ç8.8 á íneurle e má vou- na Policia Maritima está
metra dívísão da Commts- Rio. _ Cerno geral Reapparecerá A1lte,hont.em, rettliZOu-il.embra a.

ereação de uma tade de eertos respon- ligado a essa descoberta,são Demarcadera de Lí- mente é sabido o Bra- se, em Porto Alegre, mais E�colll Normal Rural, em saveís. Foi pensando DO
desenvolvendo as auto-mites, e coronel 'I'hemís- sil antes da guerra h", "O D-tado de uma reuníão do Congl'es forma de internato. que sucedeu ao Rio Gran-

I'
.

dtocles Paes de Souza
via encommendado na" S8 do� Interveatores. ;. foram discutidos ou- de do Norto e 80 Ceará, ridades po rcraes gran e

Brastl, chefe da segunda De inicio, Ialou dona tros problemus, taes co- que 08 Interventores Cor actividade para apurar
divisA0 da alludída com- Inglaterra seis contrator S. Paulo" Olga Aeanan que ven mo o ensino profinional ceírc de Faria e Nereu devidamente o caso.
míssêo Para lazer parte pedeiros, os quaes já se tílou o tema de grande e saúde publica. Ramos acordaram um

da delegação roí desígna- achavam em construcção. Rio. - Os redatores, tnteresae que é o da for
,.

combate íntensívo ao pa-
do o carthographo Mu- Esses navios foram re- revisores e grattcos do mação de protessores. Colttltate a Malaria ludismo•.

rn

ríllo de Miranda Bastos. isitad I "Estado de SAt) Paulo" Intervindo na díscus-
O IX Congresso de qUISI ados pe o governo dirigiram um apelo ao !!IIo,' falaram os drs. Co A malaria mereceu o Fala a Imprensa

inglez I E i G estudo meticuloso ds psr- Quandó descia a serraGeo,raphia realizar seA,' genera ur eo espar elho. de Souza e Ivo de
te dos Interveutores. A imprensa de todo o de Hansa, na tarde d.em setembro deste anuo, Em vista disso o gc- Dutra, pedindo a ínterte- AqUlDO, tendo aquele as
Moleatla de cousequea- pais manifesta'se, elo· terça-feira, um aQtomo.em Floriaoopolis, Estado vemo brasileiro r .solveu rencla . do Ministr'J da .severado que

..!' questão cias terríveis em um pais qllentemente, a respeito vel de Unha da S. Paulode Santa Catharina. �onstruir aquelles torpe- Guerra,.. no sentido de nAo ole·recia dificuldades,
om organismo diatetlco da e.onferencia geo·eco- Rio 'arande, em que via-

deir s nos seus estalei· «lue losse reaberto aquele desde que se padroni· �ra impossivel pÖ8sar el� Domlca. que se realiza
javam os Sts, dr. Ubiraja�COllIerval para o, . .

. jornal, que é o sustento saBsem, 88 escolu forma,
desapercebida aos olhos na capItal riograndense ra m· dico em S Franros, dotando para ISSO, a centenas de familias. d: d I i t I do 8ul ' .,

a In-Iaterra 1 d 111.- d Ora8 oe e UC8e on 8 as.
daqueles que mals pre

.. cisco ArUndo da COIta• o arsena as lIA as Respondendo ao apelo, Estas, entAo estariam ca·
cisam 'vAr a. nos8a'-reali. Os jornais vêem na dis· 'B' h l'Rio Grande. - Os caro Cobras com o material (I general G$Spal Outra pazes de exercer a &ua dade

e
. 6ussAo de prohlema de arrol, engen 8 ro da

I O d I t 1 ti id d d t t 1 di i Eltrada, .residente emlueiros lng azc!il c ar- necessario, cujas primei- ee arou, em e egrama a v a � e,n t� o opals. B' 'preciSo =iue nlo 8U' ranspor es, um n c o
Mafra, E. Lenz, pharma-wob. Orange» e cAlbion

ras r�messas já se en·
a08 apelantes, que vai Prosegumdo 0& ti'a1ta

etia no lul o que S8- segure da fbOil 1Igaçl10 cedieo da Cooperat1y&star- que aqui chegaram lavar o pedido 80 Chefe lho.. , foi focalizada a
c Cl I entre. � N,orte e o Sul, de Hans&, . Antonio Saa.deLiverpoo), carregaram contra!" Bqui.. . do Governo; cujos sea· questão da unifiea('Ao do conddw I'tm qua do oos: tos mestre' de Unha da70 mil caixas de conser- Varlos cargueiros ame- timentos para com a8 magisterio, estabelecen- 10 progresso. ' ra· .

va. pará a Inglaterra, ricanos e brasileiros já classes trabalhadoras sAo do-se pGder o pt'ofeS80r AI u gam _ se N6s tambem
.

que ama- 2.a see�Ao, e o motorli'

ig8or8nd�-se o dia da chegara� conduzindo es· b�m conhecidos, ..de um EstadQ" 88rTIr no
.

_
. .

mos �
ABras�l 'e deseja- ��' "::,ilf�:�t:e d::a�:;::sua partIda. se materiaJ devendo bre- R' O Pide t C'fe �outro., - duas casas a Rua Ma- �08 ve lo l�tegrado no

tombando o vehlculo que' '. . 10. - res neu ) O dr Ivo de Aquino h I D' d'
".

d ntmo da ClviU8açlo e -

, CA Labo·'" ve�ente serem battdas,'as tulio Vargas,81signou dê criticando ai . atlvfdade� Fee I
' ..

eo oro, sen o
da Colturll, só temos ra' vinha com regular velo·,-V .

r qutlh,as daquelles· navIOS' ereto resolvendo que,pa suspeitas de eertas 80. am.a recentemente cons- zõed sobr8das para nos
cidade. Receberam gra'

I de guerra, "

ra & publicaç� dejornall eiedadel particulares trUida .(typo �ngalow) e regozijarmo. �ante des� ves ferimentos trel pa.:
Acaba de apparecer em

. .

, �uspeD80s, a ct1;ton: d: gaúchas, chama Ja. ate!l' outra de'madena nlnnes� ;H 8spetaculo Inedito que =���� ::e J:!:=a"�Joinvilte; -orgilo civico-cut . . .
-

.

Imp�en8a d& D p4) et çllo para' o metodo Dá ma rua.' nOI oferece o Ratado, 08é desta cidade
' •

tura! e' noticio!lo do clnS- Publicidade: !ZegtlCIIJ de UU".f !8 respêctivas a8· cionaUata de eosino p�a.,.' ...
'

. ...
Novo. Em ..erdade é o J , .

ii'úto «Bem Jesu�., «�prata. Resultado: n�-' 8oelaçoea de �lasse, �; ticj&do em Santa ,Cat8rrn�J ��f e ttatar CO,!, Braeil que busca conhe.
�Jt�$'e�ftJlIiI) t\�ß veJ..q 'c14 de ouro.

ta a �Qdi��o. de dfre
_
O dr: C�el1lo �e�&9l1Í8it.� ,J. .aMOLDO .KAy, cer., a pr.oprta r�.Ud8.de, - Alarlro '".

p.rtinche� u,ma Jactlf13 1\0 .... ,

tf)t ou. direfores) do . pe. '�), ' ",'. � , •

.
, .

y" "
,

. . I
•

jár·ltalismo cat,.81ine�se c�- .. _.
. "" .

riodfco que voltJlr â �I�., U·'ID"""·:"a··. "r'.ea'l'j."
'

de,. e":". Cu"-. -imaré
' eavaieaDft

me 'rel)resenta1ivo·.bastant� .a.- arÃP8 a' _eu,,89.�, - respeitando se
•••

ue no

do gráo de aproveltamento � �- t)S llíte ..es.�s.. do., proJis , Eleição para a neya . "I'alleceu hontem. �m sua

a que já <:helOU o ensino tratospbera si-onala tlue nele tl'Qba. b-e've, .; a. "abr'.·..,-r"!O
. Diretoria. rt8iiencia, ás 5 hora. da

particular ou publico, das lhlim. '& ai ...� De ordem do sr. Presi. tarde. nesta cidade, após
suas "ovas obriga"'�B , e Bueno"'. Ayre". - So- de··.· av.·ià,

'
.

d t 'd t..l prolongada 'enfermidade, On 'IV" '" <> Rio. - O Con«elho Na' en e, convI o a o'�es es
sr. Alarico de Sá Cavalcan-dirrctrizes, para o engraB' bre o cúutrole do teneD cional de' Imprensa· 1'''-' 'socios Guites desle eluh .

fu
. .

d M"decim.ento do Estado. te e"ronel Ala"'rt-.... Gon, ._

l' h, ncclonano o ,",s'
tu

'O v 80lveu 8utorl1!l81 a re . .,ara uma reunlaQ a res Izar teria da Agricultura, em�O La�ollt apresen a. se zales Albarrtlcin. inicia- fibertura do matutino. Rio. _ O weneràlltlen· so�ente evfie.B. acrés, se no salão »uhr. no dia . - f
•

I"'erfelta forma technlca ti �

15 d te e d commlssao, nes. emunieem... .. : ram s.e (�S prepara. vos. «Estado de sao Paulo •• donos Uma decla.:ou «lue oentelidQ,. porá.,_ tlue li ..

o corre0
'.

s gun· a- pio .

.

des<te e seu prtmelro nu pllr8 8SC.t'lnç.es á estra -

ctlnTtdando !lata dlrlglt- a fabrica de avlies setá 'se acha em estudo & ina.. feua, ás. 20, 1/2 hOlas, �fim A noticia' do desappare'mer�,. o que e sobremodo tofera do balAo «Pampe- o, temporariamente, de instaJIada em Lagoa San.. taUaçlo' da fabrica. de de se proceder � el�lção eimento de Alarico Cavaielog18vt'l.
.

ro I1h. O mesmo serà accordo com o decreto ta e deverã entrar em motores que {mnstituit'á para a _:nova Dlretor.a e canti causou ('trai cor.ster.Redactonad� pelo p�o' utilizado- pelo major E· do presidente Getulio runeetonameuto no pra· eomplemento de iDestt. prestaçao dê conta d_a atuaOI. nação ein nosso meio. onfesser qementu1G AraUJO, duardo Olivero e o sr. Vargal!!l, o. sr. José Maria zo maximo de 11 mezes, mava!' crea,Ao na lndus- Jaraguá, 5 de abnll� . de elle soubera, em algun.e prcp�ledade da S!3. An Inacio Puj�. p�ra reaH- Lisboa, director do «Dia- devendu as'obras ter ini tria aeron8.utioa po .r8· Renato Sans. SecretárIO.
annos de permanenoia. pe'na Marl� Harger, dlre�Or! zar investJgaçoes scteD� rio Popular •. ,O sr. José cio 45 dias após a a88i,· aiI. Oministro a8stgnalotl, las suas qual.dades de es<to

I

Inshtuto, «O La or tmcss na eatratosphera. Marta Lisboa nAo aocei. gBatura. do contracto. A fInalmente, que a. NSO- A reorpniza§lo pirito e de cora410, con-tera como s�us collabora,
tou o cODvite, allegando capacidade de producc;Io luOlo rapida e efficlente d M

,'.

I"d
.

ddores effectl�os os .corpos DESPERTE A B.ILIS Beu precario e.tado de da fabrica serã infcial- dadas á ambos 08 proble- da Justiça e ." qUistar' so I a8 amlsa es.

docc!nte.s e discentes do es· saude sendo entlo de. meDte de cenloecillcoen- mal, S6 foi possivel gra. . nora . ,

Alarica Caval�anti morre
bit v

• T
ainda moço, pOlS contavata e fClmen o.

. . ·00 SEU FIGADO siguado ó sr. Abner Mou· aviões graodes annual �a8 ao interesse e 80 Pa RIO., - \ a� 8;er reorga· apenas 42 annos de idade .
. AAgradecemos a visita qut .

rAo, redactor cbafe do mente. O' minlstrõ escl'l' triotismo com Clue foram fiizada a Justlçs- de Me- Éra natural de Pesqueiranas fez o novel col1ega. e SemCaIoIMIaRos-ESaltaráda «Correio Paulistaoo,., que receu que a fabrica de encarad08 pelo presiden- nares. O ante.pr.ojecto Estado d� Pernambuco, ;au!;{uramos lhe todas asla- Cama Disposto Para lude acceitou () cargo. J..�gQa Santa produzirá te Getulio Vßrgas. soare a materia Jã fof deixa viuva a !ra. dna.Ro'cihdades e compensaçoes Sen filiado deve "erramar. diaria-
. entregue ao Ministro

sa Mall'nverni Cavalcanti ena ar..lua taref" para qu" mente, no estomallO. um litro 48 bilÍll,
C d;.J .. "

Se a bilis não corre livremente. o. Francisco. amp08, e tres filhos l1enores.foi fundado. ��:,,,ntõ. n::•.;:.ãin�":d':," :':.::'.:: cuja approvaçl1o (Jepen. O sepultamento do indioSo!.rpvem n pri.;;o de ventre, Vocll

RAO IOS D E CLASSE
de. Se,r.äo extinctos,nes- toso aml'elo, está marcadoPoente-se abatido e como que enV9nena-

':

i •
do. Tudo é amargo e a vida 6 um , Ha proJecta�a. reorgan -

para hoje, ás 3 da tarde no
;01. J. I. ROCHI. LOURES m"{;��io;imples evacuação não toca,á

.

. Z.açAd, OS JUizados de Cemiterio Municipal.ESnECIALISTA a {'.':;(I�fI. Nada ha como 8ß famoMs
menores 8 em 8U8 lubs- C

.

d PMEDICO r l'til,,1o,. CARTERS para o }lg",ln, , . C orrelo O ovo. que
Olhos, Ouvidos, pnru uma acçuo cert. .. , ,Fazem 00,,"," tituiçäo. serilo creados tinha em Alarico Cavalean.

; Nariz e Garganta. �'����:':'�isl::�o l;��a �:d�ili"Nã':, ���: Trlbunaes Superiores e ti um dos seus bons a!lli.
",'n> ",'lUono; são suaves e cOllt.udo ":;0

Tribu'oaes Seccionaes, gos, apr'esenta a sua faml'll'a. Rua Príncipe, .fone 334. "'''''0\'ililO'U8 para f87.er a bilis corre<

!i.r."'J.nt,). Peça "-, Pillul", CAR..
• aquelles com séde Da sinceras expressões de pe'JOINVILLE I ';'Ei : psr. o Fipdo. '''ão >lccc;tc

c"'pI'tal dos Estados e es-
sar__________ im1t ;i;es. _Pr�o_:_�!����.:.. C6

tes com sede Das cidades.
'

.

,O IX, Congresso
do ßoographia

Sociedade de Lavoura
"Tres Rios do Norte"
Collimemora§io do 5.0 anll�versario

de fundaçio
São receptores que representam a ultima palavra na classe de radios
modernos. Nas ondas longas e curtas - procedentes das estações
a grande ou pouca distancia � estes receptores moderníssimos offe
recem recepção. incomp3ravel, em sua pureza de tom superam a tudo

quanto se p6de imaginar. - Prestam a qual-'
quer sala um aspecto de gentileza e lindez;t.

No computo das ephe
mérides gratas á nussa

vida de progresso, nests
como n'aquelle sector,
releva destacar a rlata
de 7 deste mez que mar·

ca o anni vers8,rio de ins
tallaçAo da Sooiedade de
La vour� «Tres Rios do
Norte», fundada em 1935,
e que vem prestando de··
(�idjde ccncurso 80 des
envolvimento da vida a

gricola e a pecuaria do
município.
NAo faz multo 6S88 a·

gremiaçã:J ,Ie trabalha
U{\r{�s e crIadores levou
effeito. atrociDada p ,

la Prefeitura, a SU8 se

gunda exposiçAo agro
pecuaria qlJe alcançou
o melbor €Oxito, pondo
em rf.'levo, de uma forma
cabal e positivs, tudo que,
no genero, constitue tra·
bl:llho criador entre n6s.

Commemoran.do ama'
nhä o seu 5.0 anniver.
sario de installaçAo a So
ciedade de Lavoura cTras
Rios. do Norte» organ!
sou um programma de
fe�tas que promfltte o

maior SUCC9S80, envia0
do·nos para aS8fstil.o, um
delicad..:- convite; que
�uHo 8grQdecem�. ������������������������������

Visifem a exposição, desfes .

i..c=omparavels radios de qualidade.
DISTRIBUIDORES :

H. Jordan & Cia.
.JOINVILLE JARAGUA'

,ti·

Desastre na
serradeHaDIa

A eacampaçio da Estrada de
Ferro Sio Paulo - RioGrande

Rio. - A Companhia ses interesses na.cionaes.
de Estrada de Ferro São Diz ainda o cOlDmuni
Pauto-Rio Grande distri cado que o ceI. Costa
buiu uma nota á impren Netto, superintendente
eil, historilJ.::ldo o acto do geral da SIo Paulo RII)

governo, incorporando ao Gründe, tem estado em

patrimonio nacional 8' eontacto com 08 ex-di'

quells companhia e 8S rectores das emprezaa
emprezas que lhe esta- aggregadas áfluella com

vam subordinadas. panhia, aos quaes tem
O communi.cado dá as feito sentir que o E8ta�

razões dessa incorpora. do procurarà salvaguar.
çAo, valendo.se dos pfO - dar os seus interesses,
prios itens do decreto- fazendo justiça. Entre.
lei que a enectivou. 8C tauto fazia.-se mistér um

centuando que o Estado' influerito admtnistr�tiv()
nAu podia ficar indiffe- e, si preciso, policiaJ,
rente 8 tal estado de nessas emprezfts, de ma·

coisa8,-rren�e 8. \lIDa com· neira. qUt) fiquem apura ..

panhia que vinha lesan, da� todas as respons8'
do o Estado e augmen· bilidades dos que se

tando RS BUfiß rendas de cumpJiclar�m para o pre ..

forma altamente �ociva juizo ã União.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sementes, parad>�"
�

mostrua'riôn"e'"',estudos

( ......

IDLDEBRA_NDO AUGUSTo' DiMES
devidarilente' registrado na.Oidein dos Advogados do Brasil, J;��
escritorio á rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alf{�Q
Kiug. Aceita cauzas civis, cdmerciais e criminais -� ; encÜrêg�-� ':
de tinventarios, elabora contratos de soeíedadee ,tiDftnome 'cmetivo,

�

em comandita simples, de capital e Industria, por quotas, de so'

ciedades anonimas, comandita por ações, de sociedades coopera-
'

tivas, de penhor agricola, penhor comercial e enfim elabora con

tratos de toda e qualquer naturezaê lI\,ssim coll'lo í(equerintffttol. I
HORARIO : das 'J ás 9 e das 17 ás 19 horas. J,

�;
.

"

Distribuidores 0'
, "

,

Joio l'n8docilDo ·cr ;I'iIhQl � Rua. I "e�' 126
JOINVILLI:

Bànco 'Agri&Dla, ,e' ,:,,'Cnmm8rcial D",'ePO"S'I"!OS' cO'na' JTu.:rAosX(AseSm PI"I'mAI'tletA·),� 2AoS,o aC.Oat.N;T�S D� QEPOSITOS
Depositos de Aviso Prévio (deposito inicial

de Bll:Jmenau Deposites Populares (limite HT:OOO$) ,40/0 a. a. minimo 1:000�),

, Depositos Limitados (limite 50:ooot) 3 % a. a.
'II'

À
Ir Par...retiradas medi�nte prévio avíso :

FILIAL: JARAGU - RI. Cei. Emitia Jourdan Por (; mes�sep�lt?s. _. !r.1_zo_FJ�0�!40/0 a. a. De 30 di�� - _ 3 1/2 % a. a.

Por 12 meses - - - - - �
- - 5 % a. a. De 60 di,!lli,' - - - - - . - - 4 % a. a.

Depositos cóm retirada mensaldarenda, por meio
De 90 dié:s'- - - - - - - - 4 1/2 % a. a.

de cheque (deposito minimo 1:000$):
Por 6 meses - - - - - - - 3 1/2 % ibrJ!:
Por 12 meses - � r:.,. - - - 4·1/2 o/Q� Condições identicas ás de V�positoS' á Prazo fixo
10 BANCODOBRASIL FAZ TODAS AS OPfRAÇÔf.S BANCARIAS - DESCONTOS, EMPRESTl-

I MOS EM CONTA CORRENTE GARANTlD�COBRANÇAS,TRANSFERENCIASDE FUNDOS ,etc
Tem agencias <lias seguintes praças:

'

I
Distrit. Federal - MintU Gt}7';ais Rio Grande do Norte

Direção Geral Araguari Mossaró

Faz todas as operações bancarias no Pais.
. Agencia Central Barbacena Natal

Ab t tes t d I Agencia Metropolitana da Ban- Bello Horizonte Rio Grande do Sul
ona em con as corren es juros e

I
deira Carangola Bagé

2'/" 4'/., 4,l},2·/., 5'/. e fr/. AgenciaMetropolitanada Gloria Cataguazes Cachoeira

_
'O' -

'.'
) Agencia Metropolitana tíe Ma· Ouaxupê Caxias

.

Os lUrOs são pagos ou capitalizados semestralmente. dureira ; Juiz de Fóra Livramento I

Deposite as suas-economias no Agencia Metropolitan do Meyer Ponte Nova PassoFundo
I ..,

Teófilo .Otoní Pelotas

Banco Agricola e Comercial .de Bíumenau Alagoas Tréis Corações P?rto Alegre
,

'

.

' Maceió e Penedo Uberaba RIo Grande

A c· " - ,
,

I

b
<J

d
.

Am...nf's Uber�andia Uruguaiana
economia e a· ase a pros- Manaus Vargmha Santa Catarina

-d' d Bahia Pará Blumenau

perl a, e Bahia (São Salvador) Belem Joinville
",. Feira de Santanna ParOJÍba do Norte Florianopolís

Va. S8. depositando mensalmente 8. insignificante Ilhéus Cajazeiras São Paulo

quantia de 20$000. numa conta "Deposito Popular". Itabuna Campina Grande Araraquara
IA 4,1/2'/., a/a eeonomísarä jequiê João Pessoa Barretos

Jóazeiro Pa1'arui Baurú
Santo Amaro Curitiba Bebedouro
São Felix jacarésinho Botucaht

Ponta Grossa Camnínas

Pernambuco
Catanduva

Garanhus Chavantes

Recife Franca

�auí Jaú
Floriano Lins '

Parnaiba Piracicaba

Teresina Presidente Prudente
Ribeirão Preto

Rio de Janeiro Rio Preto
Barra do'Piraí Santos
Campos São João da Boavista
Itaperuna São Paulo
Macaé Taubaté
Niteroi Sergipe •

Nova IguasslÍ Aracajú'
Petropolis Acre - Rio Branco

A Farrnäcia Cru:t,
Está instalando as seguintes sub-aqenetas : dA" (S P .... )

Amazonas - Porto Velho. ções, A.margosa, Nazaré, Jaco- São Paulo _ Sorocaba, Mo.
e vare, '. ��0<l",
curou com a- eMI'-'

Pará - Santarém, Marabá, bina, Valença, Bomfim, Con- gí das Cruzes, Itapetininga, Ava- lI."'·".N""ORA., "Ú�c"'�
Igarapé Assú.... ' qaísta, Poções, R'Q Novo, Itapí- .rê, Santa Cruz do Rio. Pardo, 1.'44 "'" ä !1 ... ·

Maranhão':'_ Caxias, 'pedrei- ra, Alàgoinhas e Barreiras. Pirajú, Assis, Paraguassú, Santo ras que uem 0914
ras, Codó. '. Espir.ito Santo - Colatina, Anastacio, Duartína, Marilia, Tu- conseguiu curar.
�auí - Campo Maior, Pe- Santa Tereza, João Pessoa, São' pan, Pirajuí, Promissão, �aça- .

niperí, Píracuruca, Picos, União, Mateus. tuba, Valparalzo, Cafelandia, Dna. Carolina Palhares, de. -Joinvillp, curou com

Joaquim Tavora.
.
Goia« - Ipamerí, Rio, Verde Bragança, ltapira, Pirassununga, UMA Só LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Ceara' -: Aracati; Igllaht ,Çia- e B.liIqtí,. .
"

" .limeira, Qio Cla'roj São José do Têm havido centenas de curas semelhantes ! , ,
mocim, Crateús, QUixada, �eha- Mato Grosso - AquidauaIl�; �io Pardo, Matão, Novo Hori-

.

dor Pompeu. Ponta Porã, Tres lagoils, Mara- zonte, Monte Aprazivel, Miras- Adotada �m muitos hospitaes, casa� de sa�je e

Rio Grande do Borte - CHjÚ, Sã9J.!liz. de C�eres e Po- sol, Nova Gran�da, Olímpia, clinicas particulares.
-

Cai-có, Assú. . -.. xoreu. Orlandia, São Simão, Se.rtãosi- AVlSO"lMPORTANTE: _:_ A verdadeira c�om,ada
'Päraíba - Patos, Alagoado Minas Gerais - Curvelo, Ii�O, ltuverá'va, Ribt;irão Bonito. Minanco'ra'. nUnca existiu a não ser em suas'

Monteiro, Itabaiana, Guarabira. Montes Clarosj Pirapór;l, Janua- Pederneiras, B;lrirí, São José dos
lat,'nhas Of,'g,'na,'s com o flTlblema � imb6lico acima.

Pernambuco - Caruarú, Pa1- ria, ArQssuaí, Carlos Chagas (ex- Campos e Iguape. , ..

mares, Timbaúba. Goiana, Vi- Urucú), fortaleza, Pitanguí. for- ' Paraná - Londrina, Toma- Rec..:.sem imitações! Exijam a verdadeira:: MINAr;-r.
tória Limoeiro. Rio Branco, Afo- miga, São Domingos do Prata, zi�a,. União da Vitoria, Irati, CORA em sua latinha original. '

gados de lngazeira, _Triunfo, gov�rnadorValadares (ex-Figuei-,'Gornélio Procopio. REPAREM BEM AO COMPRAR ,,0 . ,

Bom Conselho. ra do Rio Doce), Aimorés, São: S· ta r,y. • '.rir ,,L,, E'j um d d L b ft'�' MINANCO'DA
, i4.1agoas - Viçosa, Palmeira João d'EI Rei, Bi�a!!1 UmaDu-' M:a ,A�t"nna -;-· ..."!-zelry pro uto os a or,",,",nos « , .ao 11

1
d,qs Iydios, < Un�ão, Saht'

Annalarte)!
Caratinga, Passos, Alfehas, .; I'

-

.
de JOINVILLE .' .' -( :'

de&llpanema.
' .

Campos Oerais,Araxi,lfuiutuba,< I Rio G'I'a.nde do Sul - Sano' .. ._IIIÍIIÍI.......
Sergipe - Propriá, Maroim,' Patos, LRv,ras!'., Ouro Fino.

.

tq An��lo, José Bonifacio".. San-
• t:stan�ia e Anápolis: f ,y.,,,, � lJistrito Ferlé'l'al - Campo, ta. Cruz, S�º ,.,Qgrja, ..

Santa Ma-

W
,', . ," ,

• B�'t!l- B�rradoRioG�a�de, Gra�de,. ,\ ,l��adg",�.I�to Oonçalv!8"
'.

a Booneka....p� Ca�te, S�r�J,oha; -tCaua�mr.�·' �.(jl4eJ(jw(:;t!�'TI Ca .- cana� ]quario. Al�rete, SaG ,)..
-.

I Casfro<Al...�s;.;-�oj:(J;,��S4tU,ª- ,.lô J:Cábol'Pfil))... "Be;ténd�.'"lIona Gabriel, 'D. Pedrito, Cruz Alta, O preferill& por t.....pa, Mardcás, Mundo Novo, Len- JeiUS de Itabapoamll. Quaraí•

.. \

); ....-

--_......
•

IlEMORRHOIDBS SUA CURA
... sem Operação.

... DOenps ano..retae8, varizes ..�<
.,'

e erisipela sua çura.
Dr. MENDES ARAUJO, CURiTYBA

--.,-_....Caixa Postal n. 65,- End. Telegr.: eCAIXAlI
, ,Matdz: Blum,enau'.�' � Letras Premio' Sêlo proporcional.

Filiais em: Joinville, )araguá e Hamonia

Oapftal: 1.260:000$000
Resenss es: 600:000$000
Depositos e saídos em C/C: 18.000:000$000

Ginásio Parthenon Paranaense'
(sob inspeção federal permanente)

Diretor: Dr, Luiz Anibal Calderari

Rua Com. Araujo n- 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á la. serie do Curso Fundamental

Nos mezesfde Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comercio do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Fiscalisada pelo Governo Fezletal
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar de comércio. Internato e Externato.

"WANDERER"
Mato Grosso
Campo Grande
Corumbá
Cuiabá

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

IGUAL!

Em um ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs' 5$872
Em dt!is anos Rs. 480$000 mais os juros de Rs, 22f905
Em treis anos Rs, 720$000 mais os juros de Rs. 51$637
Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs, 90$609
Em cinco anos Rs. 1:200$000 mais es juros de Rs, 144$271
Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de Rs. 626$759

(Dos juros são deduzidos ainda '2'/. referente quota de previdencia)
BORARIO: Das 91/2 ás 12 e das 131/2 ás 141/2

_ Sabadoa: Das 9 1/2 ás 111/2.

Ceará
Crato
Fortaleza
Sobral

PomadaMinancora
Espirito Santo
Cachoeira de Itapemerim
Vitória

Goias
Goiana

Maranhão
São Luiz

Jj

A MELHOR BICYCLETA

. EiJiàl�:" Joinville
�,., .), �,

'I' ,. '-"_" . -r.
- ; • �:'-� >-'
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I 'A"I�DA ·Il�=:::-:·"I �

I fe �o Oàrasinho, o sr. Ore·
gone Man.aa, espoatanea-

• co.. ,DDR &Ie C II B E çA P I �:�teg:���g!U ie��in�:P::::..

ta: j ,

Carasinho - IIlmo. Sr.'
Eduardo C, SeqUeira.
Pelotas. - Tem 8 presen
te o fim de

,
informar-vos

de ..ais ama iI..portante
cura feira pelo poderoso
Peitoral de Angico Peloten
se, Eis o caso: minha filhi
nha Cellsa. com 6 annos

de idade, de constituiçio
muito debil, soffrr� de ulRa Sociedade de Lavouratosse pertinaz, das chama·
des tosses seecas, que tRe Tres Rios do Norte
fazia constantemente pen-

• ,
sar na terrivel tuberculose festival de 5.0 anniversario de fundação, na séae

.

pulmonar. '('ja Sociedade.
Depois de experimentar ,

diversos medicamento. que
,

' DOIIÚIII., .7, de A��
.por ahi são annunciados Churrasco, Tombola, Tiro ao alvo, etc. Constara'

como espeeífíces para taes
d f t dmolestias, já quasi sem es- tambem do programma a es a �ma gran, e p�-'

peraneas de sãlvar minha caria no terreno do posto da Sociedade. A noite
filhinha, em hora lellz.Ian- .haverã um ORANDE BAILE: SOCIAL �����������������.ceí mio de vosso prepílra- A D' cl

.

kado poderoso e tenho asa Ire

.ona. W�..ner Boone anptisfação de dizer �em' alto ____
que com um sõ vidro fi·

Re LUIZ DD SOUZ.& O ··rti" dOI, Bitten
co� minha filhin.ha curada D '.... .....
radIcalmente. 5nva '�t4' . HOTEL BECKERfadlo de esperabça a o.utres :ADvOGÀDÕ ' ,

'

" '.
nas mesmas condl.aes. IRaa Oel, EmiliG Jourdan - Jaragu4 �o .Sul
Sendo este fiel expressão Escriptorio _ Avenida Getulio Vargas ,Está situado no melhor ponto da cidade. QuasI VIS-'
da verdade, podeis fazer vis á Estação Ierrea. Dispõe' 4e 'optiJP,.as accom04a-
deste o uso que vos COR· ResideRcia: HOTEL SECKER çóes e offerece o maximo eonforto aos srs. hospedes.
víer. Dó amigo obr. Ore- Banhos quentes e frios.

_

���n����::��t�!:::::.- Dr. ialdewl'ro lazur9chen :�:EOmnibuS ;=� "'-�!:��
.d Dr E L 'F

.

d Proprietario: 08,,�IOI'Albus.os. .'. •. errelra e

Araujo (firma reconhecida). Medico
, Licen�a N. 51l d� 26 de

,

Março 1006
, )

, �RACOS E ;>.NEMICOS! I

I Tom�n:
'

i
VINHO CRé:OSOTAOO .._-.1 ......._ de,lDandi.va�-! o" p� Ch • .Joio d4 SIIv. SIIvtJ,. .: ...-...... ....,..,

; II ' �::�_
.......

:c, seeea, para tratar a-
r.esfriedol lÚIilais. 5$000 o sacco.

! I[i�
,

:::;�:�':.. ,Na fabricaI ;"'" :" � Conv!.llecençaa

{'7�J�) CREOSOTADO Jad. Reunidas Jaraguá S. A.
.·--- 1IIIii1 t .':.:.:.::..::'::"" d� ,0\,<1",

r.e.Fuad. de Rod. Hufenuessler

.

�ffi
aFIRS�.lRIIUI

alivia e 'reaniRia

CLINICA ClRURGICA
do

Dr. RENATO CAMARÀ.
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Operações, Doen§as de senhoras,
"

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

FALA ALlEMÃO

As QIA.ÇAS .U'ER�'M ejl'b

..oncç." _"

Eflas pre.e:i.",*,te
l(olywGS. LiInpa�
flentes melk... e �
segu� e lies.da
es �ér",es tfO-e �

C'Iml '6S dell,tes e CA1l'o
� I �. •

ll. _

8'Il'ftl a: earre.

SORRISO com Kot.YNOS

Dt!f'.osito geral: La'bo,.tzt.r�

I'
Pe'l,t01'a.l de Angico Pelotenae.

PelotaB, R. G. o Sul

VENDE-SE ,JjJJf TODA
PAR'.fE

Consultorio e resídencta :

Predio Hilario Piazera, rua Marechal Deodoro

(proxi�o .80 �ntron��ent() da estrada ferrslI)

, <ii'.l>-

O "orte do Paraná aio produz ;!!� :ß��l!��!J�;
AUGMENi'� f'OR:ÇAS DEFENSIVAS ,DO'

so,, "1'.Ia6e', pr'oduz tudo ORGANISM 'ONTRA' AS DOENCAS DAS
........ - CRIA AS E DOS A,,)ULTOS ___,.;.. "

' �� � , I

Talvez poucas regiões do Universo sej�m tão ferteis e riCas como o NORTE DO PARANÁ. -'_-_--_'_��'-'---------------=O s610 privilegiado da de tudo que se semeie ou plante: café, algodão, cereaes, legumes, fructas, ..»�:i+b••,••••
'......tabaco, arroz, etc. ��...__ '1RJ �

Das suas florestas inesgotaveis e inexplorad!ls exírahem·se madeiras de todas as qualidades,
mas, em especial: cédro, peróba, cabreúva, que, aliás, são as de maior consumo e procura.

PaI a'ce H ote1As madeiras procedentes do Norte de. Paraná, raracterisam·s� em serem sãs, grossas, sem
bichos nem 'ventos·, Mormente o céd'o dá de 20 % li 30010 mais que o procedente de outras
regiões. Imagine-se o eathusiasmo dos actuaes industriaes d� madeiras que, nem por ter a mesma
descido ou encontrado difficuldad�s em collocação, encontraram n3 «derrubada_ e -limpeza- do
solo, os sitias, as fazendas, as chacaras, de sorte que, àestruindo-se as florestas, com bom lucro,
está se,construindo um patrimonio bem mais valioso.

E um paradoxo m"s é a expressão da realidade.
Depois, o clima é bom, a agaa pura, e o Norte do Paraná é servido por caminho de ferro

e boas eatradas de rodagem.

de M A R TIN S J A UOA

Rua Barão do Rio Branco n. 62

Todos os quartos e Bpparramentos, com agua
corrente, quente e fria

Elevador � p,.igorltlco - Coslnha de I.a ordem

Salas de amostras para os srs. viajantes

Automovel na Estação

�D�I
.. . . . . I Prg�ucto8 LEVERI

�rNPO de oomprado... que adquiriram te.ras em Rolandia. em .o""""",,ia I' - IIdo Agent� Autorisado, "m frene" ao Hotel daqrulla tJidafk.
,

ca

Quem conheceu um dia as famosas e formosas terr>is da Comp,anhia Norte do Paraná. de

,I
Pasta _�da S. L IIXI L

_
lá não mais sabin. .'

A aquisição dos, seus t.e�renos é a mai� suave lIue se possa imaginar, Em materia de pa- Sa-"aet-- • .ll.e--'uVgamento nio se encontra faCilidade maior: ..." .............., ,

«SALDA-SE um terreno em cinco (5) prestações, .sendo a primeira de 300/0, a seKunda de DEI

IIt6 e/o e a terceira, quarta e qu nta de 20 u/o annualmente.' , ß!:I

Sabo • _
'

A Companhia de Terras Norte d,o Parauá custeia o transporte dos que adquirirem suas III --eta �Vel',terras, de Marques dos Reis ilté Rolandia, e dá passagens gratuitas ás respt'ctivas famUias, cGlil IXIsuas bagagens, na viagem de primeira indala9âo. IXIPasses livres de Marques dos Reis até Louvat, sem compromisso, ida e volta, para os com- tilpradores de terras. offerece a

I
'

'O Agente Autorizado, sr. João Ferrari, acompanhará. nos dias 15 e ultilllo de cada .e:z, osinteressados, para as CIdades situadas n� zona da Companhia de ,Terras Norte do Paraná. C-SO 1-"':&0O.MuellerSaiba escolher, com{)rando lotes, com facmdade de pagamento da COMPANHIA DE � ��
TERRAS NORTE DO PARANÁ, a maior empreza colonizadora da America do Sul.

Solicite inform'lções detalhadas do agente autorizado João Ferrari,' na cidade de Jaraguá,
". Rua. Marec�a1,D.odoro<lIe Hotel Central e, nas suas "usencias com' o dr. Luiz de Souza, seil bastante proctuwdGr, , , _

N. '8.; - Nenhum agente está »uloritado a reCE'ber dinheiro em nome da Companhia.
, 'NfCESSITA-SE DE BONS SUB·AOENTES, PAQANó()'SE' BEM; ",

.:'.' t>
.1',

'

.

>, ��".:
,

?-, ,n,.>:;
'" �'"z.: � ,,_;�_.� i<;.

-Escritorio de advocacia
CURITYBA � PAR�NA' - BRAS1LDr. Marinho Lobo
_.•_"_0_ Diarimente atende'se

-

neste escritorio para servi-

ços judiciarios e administrativos. . ,

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

Rua Marechal Deodoro

.,_.,,)

Dr. Abelardo Fernando
Monténegr:o

ADVOGADO
,

(Inscrito n. Institute da Ordem dOI Allvorados de Irud)

Aceita causas cíveis, comerciais e crimin�ii. laveada-
I rios e Arrolamentos .

Atende chamados para as comarcas de Joinville, Blu

menau, São Francisco" São Bento e Mafr,a. '

Escritorio: Rua' Mal. Floriano. Peixoto . Jaraguã,

'"
Petrol i na Minancora

O Tonico capilar porl excelenéfa I
,

Destina-se a.manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dor cabelos.

Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des

troi a caspa, por mais �ebelde queseja. Eum
o

•

remédio soberano contra toda .
e qualquer

�fECÇÃO 0.0 COURO CABELUDO.

Em tod�s as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
'

Produto dos LABORATORlOS MINANCORA
Joinville

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comorando na

.

. ,

Pharanada Nova
de ROBERTO M. HORST

a flue dispõe de maior sortimento ,na praça e offerece
-

seus artigos á preços vantajosos .•

JARAGUA'
Edificio Emerich Ruysam

l'erlDento Medeiros
Produto de alta qualidade para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELARIAS

NÃO TUSSA QUE FICA TUBERCUlOS

O "CONT'RATOS,SEfj'
E' éOE EFFEITO SENSACtONA,�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Foram julcados os réos:
Leopoldo Klotz, Ricardo
Maas, Arnoldo Gíese, Hel
muth Oestrich, Alvino Wei
se. Ricardo Giese, Emílio
e Guilherme Gruetzmacher,
indo os autos conclusos
lO rn. m. jub:, para sen

tença.

Correio tio "Povo -x- ,. - .. - 1946
���������==�==�==������.��'.�������������

Q�mana forensei (".erdfi�, "= r..::-- ESP�RrEs :::..T::.:···mRUlO"L)o de reserviStas Taçá. RIO Branco aaeaa.
Na. secretaria d�. Junta Eatã lendo pS888do no C.ommunica,laos o Ban

de Ahstament� �Illtar a- écran do Oine «Rex" Os matutinos cariocas co Agrico�a e.Commer
c.h.am-se os seguintes cer- em FlorianopoUs, o 111m 8e�unda-feir.. trouxeram elal de Blumenau, que
tlflcados de reservistas que organilado da 'fÍalem do longos eommenterios em nomeou. o snr. Will,
dev.erão ser proeurados até presidente Getulio Varo torno do jogo de demin Myschks, pars escriptu.
o fim do co.rrente 1ß8.Z: gas, ao �ul do paiz. gQ entre br,a�ileirgs te unr rarjo da. tuJal desta eí-
Pedro Tonl.1 )os6 Jacmtho Nelse fillJl poderão ser IU,ay.os, têrminado com um dade, fjca�Hh: "utürisado

Alves, Estanielau Ksrazack, vIstas a8 manUesta,.es empate de 1 a 1. a assign�r dOelJWent!>8
Gustavo, Teuber, �9ão [c- feitas pelp gov�rno e Os urpguayos contui! em Dome d" BIi;LlCO em

s� Ferreira" Ludovico Fua povo catharlnense� ao taram o. ponto a?s 43 mi� eonjunto com o rerente
siíe, Hennque Schmelzer, egregio Cbefe NaolOnal nutos da pnmeh'a pMse, ou pe8150a ,ue o 6vbsti-

Pelo dr. Promotor Pu- Bento da Silva, Henrique desde sua chegada a S. que termintlu de 1 a O a tua.
.

.,Iico foi ofioiado á Policia Pedri, Rodolfo RUander, Francisco até a8 iDau- Deu favor.
para que a mesma auxi Emil Pagel, Salustiano De- gurações realizadaa na �a segunda phase os

tiasse o cidadão Arnoldo Imaceno, Julio 'Ferrazza, Ni capital \lo Estado, dOI nacionaes eonseguem o A 30 de março p. pas-
L" Schmitt nas pesquizas lo de Souza, Silvio Piazera grandea melhoram.entos geai do elllpate por inter· sado, registrou se o anni-
para encoatrar-se' o pro- e Carlos Gíebow. da gestlo Nereu Ramol..medio de Leonidas . Aos 'versario natalicio do snr.

prietario de um pneu com Os =ertificadss que não O rUm em t.rtlve lie,., 30 minutos os vísítemes Renato Sans, secretario da
disco, de auto eamínhãe, forem procurados dentro tambe.m p8$sado em Ja· .arcam out ponto, .mas I Prefeitura Municipal. Casamentes
perdido e encontrado, na desse prazo serão devolvi ra..'.' e juiz annulla, os visitan-
"ia publica pelo referido dos a 10.a C. R. '

.

\. �es reelamam, selJl resul - Fez annos no dia 1 Teve legar, sabbade ul-
cidadão. O pneu já foi en- .

tado. Quando faltavam ain· deste mez a menina Sonia timo" em Joinville, na re-

tregue' Policia e caso �.. C!E
lIar e _••waa.. da 1Q.minutos para termí- Buck, filba do sr. Oswal- sidencia dos oaes da noi..,

1110 apareça em seis me- Y ........,� te Ic'oz I nar a partida, os uruguay- do Buck, guarda livrosv .' o enlace matrimonial do 'J

ses o seu verdadeiro do- em São Francisco, na Ave· es se esforçam para sus-
_ FesteJ'a âmanhã: seu

sr. dr. Lucia Correa, epe-
no setá vendido e o res nid&. Nereu Ramo'i, Rodo IntoI:ma.nos o. snr. Ar- tentar o empate, qu� b$1ta anniversario natalado, a

roso Delegado Regional,
petivo produto, deduzidas Orande, UM TERRENO thuf Seoz, que em breve para os fazer possuidores

exme. sra. d. Olivia Wol cúm séde na.quelle eid�de,
as d��pezas e gratificação de 28 m de fren�e e 125 transferirá o seu' Bar e da taça. Os ultil1los minu- com a gentil' snrta. Hdd�
ao inventor, entregue io m de fundo, cOl1tendo .boa Rest&,!rante, da rua Preso tos do. encontro ;ll'rtence'!l Pirath, prendada filha do
Estado de Santa Catharina. casa de mate�ial 8 X 14 �, Epitaclo para a rua. Mal., e�cluslvamente. aos bras,' Ph,al'macia de Plantão' sr. EU&,énio Pirath e de

boas estrebarJa6 e demaiS Deodoro, predio do au- letros, que., assim acossam Estará de plantão ama- sua exma. esposa, d. Ara-
bemfeitorias. Optimo ponto tigo

.

Hotel Wen8e18ky, a defeza contraria. Mas os Tamoe", em v'dro de 3 1&111&'"'''' nbi a Pharmacia "Estrela". :cy Almeida ,Pirath.
para _ualquer ramo de! hoje �.e propriedade do uruJlua�s, com flua marca' � �����"""""';======-=�._"""""'" Ao distincto casal, elll-

nogocio. sr ,i" Angelp Rubini. 910 í:errada desmancham .. . bora tardiamente, ·Correi•
Tratar CGm o Ir, Ricardo todas as tramas, vindo o W�""er BoonekaDlp do Povo, envia seus cum-

Rodrigues Tªvares, em Ja- jogo a . findar de 1 a 1, -.- primentos.
raguá.· RealsiroCIvil levando os platinos, este • ca_pdo dos aperitivos
;___ anno, a .Tata Rio Bran Viajantes

Artur Mueller, Escrwio co. para a sua terra. Acompanbado de sua
E L t X I K O f NO GUE! R A e Oficial de, Registro Civil

, exma. familia, seguiu esta
'., d' de 1. distrito da Cumarca Tornei. Internacional

.. semana para Floriano.elis.
.

Ü refile io que tem depu'ad" de Jaraguá. Estado de San- de Cycllamo
.

. .

d· r O snr. Mario Tavar'''s da
o sangue e ues gerações. ta Oatarina, Brasil.

....

Ernore:gado 00lIl exito n•• : Faz saber que compare'
Teve. inicio sabbad�, dia Cunha M.etlo, digno tabei'

ceram em cartorio exibindo 30, em Montevtdeo, o·Tor· l�����������=��-,-,--
lião de notas.

neio International de C",
os documentos éxigidos clismo, pa! tieipando du

. ".' .

_. Oe Bello Horízoate.
pela lei afim de se habili·

mesmo cyclistas brasileiros. ro, punmdo iodo Jogo VIO- V IOLENTO
onde fez brilhante aur••

tirem para casar'se: O Torneia eneerar'$e.á a. lento e bruto, e applau na Escola de Odontololia
Edital n. 1.QS4: manhã l:om a disputa da de a. sua actuação; aos e Pharmacia e hoje estA

LiDO Piazera e Ana Uber. prova de 100 kilometrol 20 mmutos é �asado
..

o tem00 ra I estabelecido com gabinete
Ele, solteiro, hlvrador, .. arco de Sueco, maIo )UIZ dentario, acha-se entre nÓs

nascido neste distrito. aos Ay••ré x Brasil . anulla o tento, marcando em I taJ"a by o nosso estimado conter'
i de abril de 1899, domi-

, . impedimento; o jogo con raneo snr. 'Walter Stueber�
ciliado e 'residente nute �POI entendu�ent�s �n' tinaa bem movimentado,
distrito no lugar Retorcida tre seus RaptctlVOS dne- findando o primeiro tem I WuladaadOl por
se..do filho leeitimg de ,tores, defron.tarsl1I-se. no- po de O a Q. faisca electrica
Viétorio 'Piazera e de Ed- 'f�ente, domlnco ultImo, Aos 15 minutos da con

vil� Bort.lini Piazera. disputandO' a Taça -SUo
I tinuaçio, numa investida Um grande temporal

Ela, solteira, domestica, d��•• os quadr.os das agre'l contrs o arco aTmoré, re· cahido, começo da 'se
ß8scida- em Encruzilhada, mlações e�portlv.as Aymo- cistra se peria maxima que mana.. sobre a cidade de

Todos os inv.entar\o.$ CQr· .....e I". &UarioI aos . �3,de iWbo de HIll, ré e Brasil ... E tlvtlPOS to

I batida' por lagosta. redun· It
.

h d Crem seus tramites leraM.
_"

domiciliada e r.esidente nes� da raz�o qumdo. em com da no primeiro ponto oara ala Y �ausou gran es
. asamen to

Em sua propria casa,

te.
distrito á estra.d.

.. Nov.a, me!!.
tarlo referen.te .a.

os

acon-,.
o

Bras. iI, que
oito minuto.s prejuizos. Uma faisca e-

nllS .

horas vagas na mais e sendo filha leiitima ..
de !eClmentos verificados nos após consefue maro.r. o lectríca c�hill tambem Cavalheiro, com 3' aB'

rendosa, original e artis- D�..iel rUber e· de Sil'fia Jogos anteceden,tes, asse.e· seu segundo tento e mais sobre a casa do sr. Ar· nos de idade, deseja, paraticl industria domestica. Uber; ,

.
..

ramos. tratar-�� de qua Ui minutos vasar pela :ter- thur Alvel!,. Candido Soa- casamento, travar rela9Ões
Facil para ambos os sexos. Jaraa-uj 3 ,.IS-'O dros que desde que lutas ceita vez o arco de Sueco t d··· d ·"'om moça de oa-o mAnos
I f

•

D'
.

e ,.' . •

d t . d· ·.n . > .' res ma an o a nora es· .. ..

n orma·se gratis. eseJan· Edital n. 1.035. sem. e.n �o os pre.ce!.l'Vs temllnando a partida de' . -
_ de 25 annos ou viun até

O·Doutor Arno 'Pedro do·se amostras e catalogos .... da dlsClplma e eordlahda 3 a O a favor do -rasi') . te e um .rmao. Por mo
40 annos de I·dade.franClseo Orezmger e d

.

.

fi"
.D •

f d h I cl
.

J{oescbl, Juiz de Direito iIIustrados do tr2balho a
Veronica Hruschka Straub. e, se� 'd��c:Spr�:��' Do Aymoré destacaram- lV� o � oque e e n�� Cartas sob L. A. a re-

':t��m:!cas::Jaé��:: �:c::r;�f:�t�a ��, :��: Ele, solteiro, lavrador, �f��ars "os affeaçoados as
se,' � def.eh, Suecote Mu malS qua ro p�ssoas 1-

dacção desta folha.
.

B iI nell,'. Rua 15 "Je Novembro, nascido neste distrito aos .

bella I' ter ssantes
rara, a !n a, mos rou· se garam em esta o grave.

lma, ras, na forma ..
18 d' d t d iStO mais

.
sen e liJastante Impetuosa mas e

da lai, etc. 312 - Caixa Postal, 2436 - domr.�iadeo�g:�i�rn�e nes: p�rtidasl;t'. OSf iogos det' do· principalmente na Begu�d� '. J.ovem atbari.. Annunciem no
S. Paulo. . .

d J mingo u Imo oram op ImOii phase um tanto desarhcu
1!az sabe),' 'a08 ,ue o,· te distrito a es.tra a a.r�· Ambos "OI contendores a-

i

lada
'

.

DeDIe cODSelue O
presente edibil de priJ

--

ruá, e sendo filho legltl presentaram je. em boa I O· d d t -----iO "Marcilio
JIleil"a praoa, 'com o pfa-, executiva, slo levados mo de fra"-fiSCo O�e�:n. forma, actuaram com de· dos

o s��:fi��r:�ncecuo�pr; ra ...__

Dias.'
.

zo de trinta (30) dias, vi- em primeira praça de �r � e ereza o an nodo e enthuljJiasmo para porem salientar ; actuação. .

rem ou dele eonheclmen·1 hasta pUblica e arrema- ftzmg�r. alcan,ar o triumpho, offe- do commandante do ata' RIO. - O almirante
to tiverem que; findo e.· .&8910 pelo valor da a·

.

Ela, Vlnva,�av�adora, nas· recendo ao publico lances H Id d
..
t. Americo Vieira de Mel·

e P bl d 11 I ist é pelo clda neste distrito aos 23 .,

d que aro o, o .cpIVO .I
. fazo, o e ser ar- v, a9 o, o ,.

d J
.

d 1nO'6 d
. apn:ClavelS e momentos e Lagosta do zagueiro Mo- lo dlrector geral do en·

rematados por"uem mall prAço de cinco contol e anearo e � , oml- m'tensa vl'braça-o num amO
, .' I"S '!"'

cl'll'ada e resl·.dente neste b' d b I d··· rdti.e do guardião Arno sino naval, communicoudei' e maior lance oUe. e selleentos mil reis
. . lente e a so uta ISCI' e Mlelke. h . .. 'd d'drecer, no dia (Q) de Maio (5:600$000). Assim serão distrIto a .estrada .J.araguá, plina e lealdade. Tanto - ave,. SI o co��e I ? o

proximo vindouro, a8 dez 08 referidos bens arre- e Sl'ndo filha legItima de de' parte dos joradores A h- t Premio c.Marclho Dias»
(10) horas da m�nhl, a8 matados por quem mais �a�ci�� Hru:üchk\ke de como da assistencia, nada permn:t�� �S �ua3rosem�� ao antigo

apren.
diz da· coiFiiiSPoLICiAES

li'portas do Edificio do der, no dia, hora e lugar ajal'lraa ulágnse�4 ru40sc a. houve q�e pu�esse empa- nharão para nOV9S parti- Escola de Aprendizes de .-0.11110$ DE AMOR \. "�'Forum da Comarca, 08 acima referidos, poden· g, . nar o bn�ha!1tlsmo da tar- das. Q juiz, ao que oonsta, Marinheiros de Santa �E"I/U rURAS .bens penhora,dos a Al· do 08 mesmos serem e· E para que chegue ao de, contnllumd? para tal nio será Emilic Piazera, Catb
.

ti'· ""'C""I...':::·IUIA \
berto Ravache, no exe- xaminados por. quem in· conh.ecimento de todos pas- tambem a arbitragem de .

b·t· f' ..... arma, ac ua mart- ,.,G'"

\ti fi 1 Ih ti 1 . .. . cUJa ar I ragem OI crl�- h' F d ,. S h E"Acu vo 8ca que e mo· teresse ver, a menc 0- sei o presente edital que Emillo Plazera,
. eneril.ca riosa e importante factor � elro re o lo c oen- BEL t I. \.e a Fazenda do Estado nada Estrada Jaraguá- será publicado pela impren' na repressã� ao Jogo VIO· da louva'el disei,lina. En- leider, de Indayal. RA()IO I

a saber: Alto, neste primeiro dis- sa· e em cartorio onde se- lento e .p:raclsa quanto to· fim... Vamos apreciar as ;: lGUR-INOS II1, Um terreno sl.tuado trito. onde ficam 10caU- rá afixãdo durante 15 dias. da!l dlr��ção .. A grande partida.s de amanhã.
.

.,

/' � "-. ;J� � � I
TR/C01 i\

110 Municiplo de Jaraguá lados os ditos ben•. E Si algaem souber de im- aSSl!ltên
..
Cla.delxou o �m Á ultima hora fomos m- 0<ªl, ülj(gj o 'GyMNASTICA 2' i!Alto, confro.!l&8ndo-se .ao para que chegue a noU. pedimentos flcuse os para p. �tisfelta e bem Im· formados que sera arbitro

O'" FI � ��tf1IuJ'l> '11\Norte com os tun�os das cia a publico, mandei fins legaes. preSSionada d t'd
..

I Iifillil-II11ifilfl'� IilllP�(1i\
' ,...." ,-

terras de Necewlez,.Steu- passar e.te edital que Âf'tur ,lIuller
. a par I a pr nClpa o sr. Il!JWhllllllV � �'1IiJ1I qJ)� .

. --=-=.:=.:;::.;=:.,;::�-';_.
ermacker, WagJ;ler, Bern- será afixado no lugar de EscrivAo Diatrital e Oll, Na ppgna dos 2.05 �ua' �r�ento )leIer" do 13 B.

Q .C IenRRnstein e Bankhardt, ao costume e publicado pe' cial do Registro Civil. drost arbitrada rt&,ular -

., de joínvdle.
� "D H

Sul oomd 08 hfundos das la imprensa 106al. Dado mente pelo sportmen Mo· OAlliançaem Gariltaldi » 4"TI-SARM TELL« �..(l;� j"

terras e Se wietie-fe, a e passado ne.t4 cidade ser, salliu vencedor o

".e com fUQ.cJOB Das ter- de Jaraguà, a0,8 ,uat.-o Brasil pelo s.ore ele 3a 1. O Alliança F. C. exeur-

C S·anl.S·rall de Bank1lar,dt, 10 dias do mez de marClo sioneu, domina0 para Ga- asa�te com (iS NndoR das digo de g,bril do ano de Aa 4,30 horas trilla O rillaldi tendo; na peleja
terras de Sehn, conten· mil novecento. e quaren- apito do juiz escalado pa

- reali.zada. gbtido uma vi- Da Francisca Buck
dó a area total de .... ta. Eu, Ney Franco, 6S· ra diririr o prélio dos 1.os ctona de 9 a 4 sobre o Ay. fletulio Vargas (defronte á Praç 7 d S )V'oo.ooo ,(um mÜhlo e crivlo, o 8ubscrevi. (As· quadrós.. NOMl SE. então, quadro local. 1. .• ,. .t.

quatroeentos mil) metrG8 'sjgnado) Arno Pedro ter surgido alao de anor-
ARMARINHOS E ROUPAS PARA CRIANÇAS· Especialid...es

uadr d li d m H bl J tz d 'Ai It
• Estrella x ••I'b.leta em linhas e fios de lã, seda, algodão, crú e mercerlsado, paraq a OB, ala a o .e oesc, u e J.1 re O. mal; ha, parece, divergen· qualquer trabalho manual ou á machina.

iCinco contos e seilcan- Eata conforme o origí- cias e afinal vi se Ci) snr. Oeminlo ultimo, em Re- Et08 mil reis). nal do que dou fe. Emilio Piazéra em logar torcida, encontraram-se em nxovoes completos
Cujos bens constante8 . JaraguA, 4 de Abril de do j��. escaladCil., : jogo amistoso as equipes I para criançosdo aoto de 8valiaçlo e 1940. IniCia a·e t d A I d E t II B bit "J

Ih
-e> a par I a. o s re a e or () e a, ...e ENCARREGA SE d b' d I t'd .

pen ora de rolhas, dos O escrivão .

t
.

I 4 t H d Etl- e co nr, e qua quer eCI o, com perlel-
referidos autos da ação NEY FRANCO.·

assls e!1�Hl ,og;o cons.:? a I ansa-, vencen o o I re· tio, botões que combinem para o seu vestido, e de riscar, com
ser Q' JUIZ preCUlO e�. la por 2 a 1. atroo!! modernos,�ualquer pano que seja apresentado.

Social-
A LUVA

Quatro mezes depois dessa hora dolorida,
Voltei, já lesi�nado e quasi sem rancor,
Ao ninho onde viveu aquelle immenso amor

Que foi o grande amor de toda a minha vida.

Comprehendí então - quanta imagem querida!
Que pode haver encanto e doçura na dôr:
- Um perfume - era o teu - palpita em redor;
DCllrmiu, Dum sofá, uma luva esquecida.

JULIO DANTAS.

Ânni��r8""OB lert Scoz, esposa do RQS

so amigo, sr. Arthur Scez,
proprietario do Bar e Res
tau-ante, .sito á rUI! Pres.
Epitaoio Pessoa.

foi oferecido pelo dr.
Proplotor Pu.lieo lit;le lo
•eusatorio contra o réo a'

fildlçado José. Florhmi, re
si(l�nte em Mafra.

foi requerido' pE!lo dr.
Promotor Publico fossem
declarados vacantes e de
feridos á União federal os
bens constantes da heran'
ça jacente de franz Wasl·
anann, de aecordo' com o

Oec. lei Fedtral n. 1.907
de 26 de Dez. de 1939.

Na qualidade de repre·
sentante da Fazendà' do
Estado o tlr. Promotor Pu·
blico louvou· se no cidadão
ftança Vosgerau para ava·

liador dos bens penhora'
dos· ao espolio tle Alberto
Rauche, cujos herdeiros
reeidem em· JoinvilIe, na

açio executiva fiscal que
Ih� promove a ·refertda.Fa
zenda.

Ferida
Eczema
Ulcera.

lI!:iiii_
Manch••
O.rlhros

Espinhe.
RheumalisIDo

Escrophul.s
syphifitic.,

Grand. Depur.tlvo do Sangue

- Em gozo de férias'
csl' em Jaraguá o $r. Os_'
waJdo Borges, empre«ade
da firma H. jordan Ie Cia.
em joinville.

SEMPRE o MESMO I .•.
SEMPRE ° MELHOR I •••

ELIXIR DE NOGUEIRA
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«Correio do POVO]),

o SABÃO

Vi"rgem Especialidade
de WETZEL .& elA. JOINVILLE (Marca registrada)'
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