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A �1 deAbril de 1792 com o sa�_lIeTira�•.J, no Rio de Janeiro, sentio
a ..alD1abrasileira toda agrande�a dos ideae$ de liberdade que Ih,eialll a'Oá,tnago
e que l1lais tarde encontraria écho· ás anargens do Ipiranga, elD. São Paulo

PRESIDENTE ·GETULIO VARGAS
tante, na hera presente.
dá nacionalidade, e mar

cam COI)10 em nenhuma
outra época, :1 justa po
sição em que se encon

tra agora,' o povo brasi
leiro e aquelle que lhe

dirige os destinos, a com
rnunhão. de principias,
de vontade e de pátrio-Berllm. (T. O, ag. alemã.) países. A Dinamarca, a,

I' surpresa.
Indtca.se em tismo sue cada vez mais

Rio. - A Delegacia de t1'O das duas fações, O - Os centroe eumpeten crêbcenta�-Be, compreen Berlím que �s forças ale. '1

Ordem Social apresen relatório atríbue, tarn- tes e os jornais alemães deu perteítamente os mo
I
mãe, de quaiquer modo, se fortalece entre gover-

�ou 1'10 major Fetlnto Miil bem, lioS comunistas o lacentuam que o objetivo veb da ação alemã" e acnam-se em condições no . e povo, ambos dis-
r ler um relatório detalhao- trabalho de Incítamento das opersçõea na Norue por conseguinte preferiu de garaD.Hr a deteza da postos ao trabalho pela

do as diligências e õbre dos iutegralístas para o ga e na Dinamarca con não compartilhar a sorte costa da Noruega e man- maior grandeza da pa-.
a localização do núcleo golpe de 1937, afirmando stete em preservar êsses da Polonts e da Pínlen- ter lívre o caminho na- tria cornmurn.central do Partido Comu que es mesmos elemen- países do destino de se día. . ..a o Mar do Norte €1'0
nlsta, tos se achavam atual- rem tracstormados em Segundo os círculos, Atlantico. Assegura-se 'cCorreio do Povo>
Foram presas as pes- monte cooperando na in- cêuario de guerra por bem informados, são con-I ainda que nessas opera- associa-se com muita S2·

SOBS maís destacadas do teutoas há pouco frustra vontade dos Iraucêses e eíderaveís as forQas ale- ÇÕ8S não se trata sbso, tisfação a todas as ma-
Partido, entre as quaís da em São Paulo e com ioglêS6S. mia rIe8embarcadas. Em lutamente de obter bases Transcorreu dia J 9 a nifestações que foram
JiIonorio Freitas, que re- remtíícaçõee no Riu. As medidas alemãe en- toda a operação, foi de pare um ataque cotra a data natalícia do sr. dr. prestadas ao illustre ehe
sístíu a bala,'e Lauro Apesar de preso, S0- centraram tambem pro !Sums importalicíà (j fator I.Inglaterra. Getulio Vargas, erninen- fe Nacional, constructorReg!nsldo Rocha, vulgo gundo informa a polícia, tunda reperouseão na o

"Bangú". Lúiz Carlos Prestes CO\l· piniAo publica desta M· Por falta de palamento de 2"� foi te. presidente da Repu, da gra�ldiosa. obra de
. Numerosas outras prí tínuava sendo o dírígen pítal, que se manifesta '.'

...-- bhca., renovaçao social e po-
sões foram .étetuadas, te máximo des bolehe- Das conversas de rua, ..ultado em 600$000, Essa data de inconti lítica que é o Brasil de
sendo apreendidas duas vistas brastloíros. cafés, etc, .• com a apre-I d

.

bil
.

I f' h
"

I! áf RI.''''. - N' .. ultíma reu O orador pergunta: O JU 1 o nacronai, OI oJe.'·oficinas .gr ieas e uma ci�ção de que o Fuehrer v ... Q

ti d diestAçâ:o emissora de ra Rio. _. O major Fe.In- mats uma vez adotou níão semanal da dírectc- Não seria maís rasoavel, mo I�O e gran tosas e

dio. A prisão de "Bsngü to Mueller, chefe de Po com tutmtnsute rapidez. ria da Assocíeçãc, Coni mesmo sob o ponto de expressivasmanifestações Renda
registrou.se por ínrermé Iíeta do Distrito Federal, uma decísão destlnade marcial do 'Rio de Janei- 'vista moral do bcrn de- tm todo o paiz. paten- do imposto de jo"dio de uma mulher cuj&. dechH'ou: uão sômenie a assegurar re, ti sr. Ferreira Gui'ma- s-smpenbo das funcções, teando o gráo dê estima
c.asa .frequentava e que cE' certo que os tra· o êxito de seus emtJre rAee 'tratou, mais uma o sr. Fiscaladvertir ape, d

.

't
.

d
' gOl em cuia.....

era há dois meses vigia balhol� feitos nos ultimos endimentos como a eS- vez. do debatido 'proble- qas o contribuinte em e e respei o que es- do Rio
da por um inve&tig�ldor. met€es para se· conhecer cJarecer em definitivo a Qe consolidaçAo da legis virtude daquellas cir- fruetaL em todas as ca-

A policia assegura ter e apurar li tr&ma 8llb- situaçio da Scandina.via. lação fiscal brasileira. c,um8taDci�s e D·ão agir madas sociaes o grande' .

Rio. - A Inspectoria
em mãos, mediante con- versiva qu� se vinha pro- Acentus-se de parte

. E citou mais um caso cornO () fez? Chefe. de Jogos da Prefeitura
'fissAo dos comunistas de. cessan'do, roram coroa· alemã que o Exército ga. que prova a urgencia Si é erro da lei,' entflo

.

Esse apoio incondi- arre��dou para os cofres'

tidos, elementos que es dos de extto totlil. DesGe fariUra a defeza da No. dessa ·rea:todeI8ção:· moàiflquemol a. .

I
.'.

th' mUDUHpaes, no mez de

clarecem numerosos cri· 1935, quando explodiu a. ruega e, "08 Dinamarca O "Oiario Oficial", de Ya$ 8 verdade é q.ue c�ona e e�sa .sympa la janeiro 'ultimo, dos. di�

mes praticados desde revolução vel'melhe or contra as ameaças an. 5 do corrente, i}oticia. qlls ..se näo .houver espirito. Sincera se Justificam bas- versos caeil!llB d:a cld&.

1985, bem Mm a infiltra gauisada pelos lideres glo francê'sas, e assegu. a fh:ma F. Jorge de Oll· .de collabora,ção pol' par-, .

. de, a quantIa d� Rs..•

çlo 'de< .partidp nos gru< internacioilll.€S,. m�nda. fará [\ liberdade e !'i tu veira & Cis Ltda" foi t.e dos fiseaes, será im· 8 "bl CI t.�24;5QO,OOO) 88s�m :Ih: ..

pos que disputavam as dos para aqUI �lfeta tura independencta, bt'3ID multada em 600$000, por ,ossivel qualquer activi- pro elQa e cnmin!>ida: CasIno da

cS'ndidatulas dos srs. Jo" mente pp.lo KommteID, como 8 integridade dila falta de pagamento' de dada no p'liz, I aacioaaUzaslo Urea 458:750$, CasinQCo·
sé Américo e Arma:ldo que não se registra va terças fumadas daqueles 2$500 de imposto-de van· E dessa maneira quem l Rio _ No 8slão, de p!lcabapa 401:-000S e Ca ...

Sujes de Oliveira. uma. diligellcia de maior das e consignações, em· perderá mais?
.

'Confe�encia8 d0Collegio
SIDO Atla.ntico 364:750$.

. Foi revelado o trecho .irnport�ncia e de tão fru- boru UveHse o guarda li· Universita.rio,olprofessor Os diva.�8o& .cJ!lemal.
4e um documento apreen: tiferos r�sult6dos. .

, CbelOU a Ham.. vros demonst:!ldo ao ris- Estrancelros Ne'lson Duat :;;ealizou u-
existentes .Da capItal da ,

lHdo em poder de u.m po- Por eS66.6 diH�NICi8S.' bQlll8 • "Antonio cal, na OO.caSlao do au·, mil. palestra sobre &.00- Republica concorreram.

lítico comunista, () qual pess08Im(-)llt�. onent�da_8 D.e.Jf�o". to, que verificara naquel- istrad J .. l�nizaçAo aUeml em San .. p�ra os cofres da' Pra.

assegurava que (l part.i pelo c�P: B.atH;�ß Telxel ••• Ie instante tratar,se de reg,
o'

.OS e.. a
ta ·Cathilrino. Após .foca- feItura,

.

naquelle ',"',!?�,z,
do g"tulhal'Ío, 1{utdqUl"r. ..�;../.) ��t().. - ;.!tirli:�r. �u� ... Ri".:'_ :rêlegr:ammffs,_Um .eDg8D� ne. tr,&ns�. _,� ..,e_ liSt H�8r ditersos- '88pectutr co� $ qU8D�ia de R�...

'«Iue tüsse o candidato vi a poliCia PDde e "·tabele· da' Bahia informam que, alçA0 do lIvre CantR pfl4
.

_ referentes ao problema, 295.946$000:
torioso 'pois estava den, cer de modo seguro li. por , ßo�jciàs . re�ebidas la, o livro de Vendas a Dfrs 3.342 estrangeIros o eonferenci&ta coneluiu

' -,---

'.
participação que cada. na cidade do Salvßdof, �iBt8, �ü ver�8 de ' .•. 'qut> se registaram ,�m que a zona,,' c�IGnizada Vae aos, Es.tadOl
nm dos comuDistas teve chegou ao porto de Harn- 2.00ofOOOque fOI trau8por· 1939, 'e� Santa CatarIDft., pel€1l. all�m4e8 é tiasmais Unidos O "'I,nil_.

Dl·Vern.encia na recente tentativa, di}- burgo o "'aviO' allemâü t�da como 8end� , .. , ' 134 o fI�eram pe�ante a ri�8s e ·bem organizadas ··Jolo AIIJerto':s ter a maioria dos chefes ..Antonio Demno.», que a 2 ..400$Qoo queoorrespon DelegaCIa ,de Poll�i'a �e do paiz, Relativamente ' ';1'
'

.

desse part�d(; clandesti· �gencja Havas deu co- dia',á differen�a de 2$500 Jaraguá. Por �acl?�al�- ao deUcàdo' problema da RIO. - A bordo do
DO e detH!fticullu' a �gre. mo tendo sido torpedea dA .Imposto,

.

-dade estão 'as@lm (lI,stn·. nacionalização, .frisou a cUrnguay. embaTe.ou Pll-
miaçäo e suas atividades. do e afundado pelos alia- Trata.se de. uma fIrma b�ido8: alemães, 1?2, aus necesBidade' da copera- ra. �s Estad.os Umdos o
Todo o arquivo dos cons· tios.

.

.

qlle paga IDiUS ou menös trlac�s, P; Belga, 1, no�t!:l çio entre o Exercit(l e mlDlstro JOf:kO 'AI�erto,
Porto Alegre, - Ha 8- piradores foi apt'eendid(). Essa noticia causou 48:000$000 8I!nus.lmente.e amerIClinO�, 2; franciHiI! aB classes civil, pois em· que vaa, �m _COmmlfjtl�ó.'

flui dlve,rgencia :ns inter. Pl)r eSS6 d,ncument8çäO geral ':satisfacão na Ba· que nunca me'Jrreu em 1; paraguaIO, 1 português, bora re�onhecendo o va. estudM· ah e 00 Cauadá,
,l'etaçio do artigo 1.050 e pela confissão dos €ln· his, porisso que o CAD nenhuma falta sendo por· 1; lUSSOfl, 3; sulços, 6; lor constructivo do velho a8 possIbilidades technl·
do Codigo Civil Bobra o volvidos u,) caso ponde tonio Delfino, transpor,' tanto bons os BeUS ante- hungaro, 1; polQcos, 3; colono allemão declarou C88 para a insfallaçllo;
exerci�io da ad'vocacia SI) apurar que .8. trama tou para a Allemanha ceden,tes.

I

sirios, 2, outras �uropeu8, ser neuessatlo'íncutir-se no psiz, da. indu8tria dc,
. eomo provisionado ou só. estava fo.mificad&· tanto grande earregamento de POis bem, (; 6r.�Oonfràn 1., ,noSe- filhos, teutoi) o ,.ver., papel em 'larga eBcela�
licitador, nesta capital como em productos bahiano8. P_erreira Coelho, em ex- O praso estabeleCIdo dadeiro sentido de brasi .
Enquanto o presidente quasi todos ns Estado@., cesso de zelo, não le-Viou em lei pafft. o registo, lidade.

do '('rtbun�l de Appells. em . consideração essas expir$râ a 30 de Junho
.

ção nega, o preSidente Sedo isentas de circumstancias, e nem prGximo vindouro, e Oll Desembàrgadorda Ordem dos Advoga-_ impostos as orga.. DR, J. I. ROCHA LODRES atlendeu ao espirita da estrangeiros que nIl.) d,e.- .

Eudoro ."-"al..dos acha que aqueJ.h., •
..a d

. MEDICO ESPECIALISTA recente ciroular do sr, rem cUJ;Dprimento a e8sa ......

ltenefi;)io continua vigen· nlza�es apor- Olhos, Ouvidos, Ministro da Fazenda, e disposiçllo 1ega19 té acyue- . cante'
te em rela.ção aos a08- dyas Nariz e Garganta. impoz á firmá. o de uma la data, ficam sujeitos á

'

Rio.' - O presidente
demicos de direito, Ri!}, -' Divulga·se que Rua Principe, fon� 334. infracção pars pagar nAo multa de 500$000 e. ex- Deu-nos esta semaria da Republica ,8-siignou
Por esse motivo os a- a r-egulameotaçäo dvs JOINVILLE ()S 2$500 �éfs' mas sim pulsio do Jerrítôdo nacio- o prazer de umà' visita decreto lei abrindo cre.

cademicos da faculdade desportes isenta. as or· as. 600$000 de multa! md, se h.ouver õôlo,
.

.

o �r, de��mbargador Eu- dUo especial par� paga..

ele Direito da Universi giHlÍz81>ões desportivas d 1""'1 t' mento de gratifiCllç.ões a
y oro ,\i..ava Cán I, cava- juizes � ßscriv,ães' �lei.dada de Porto Alegre for. d�s taxas de selos ti im Campanba da ImUtllo .

lheiro �os ma.is distin- torBes do extincto Tr!.Eularam, em me�orj81, postos que estabelece a . •

uma consulta á Ordem municipalidade, ;éuja re Pró herana de EID�• .ao·· J'ouro'dan dö·s. é j figura de ·alto bunal da Justiça ÉleitQ'
dos Adngodos li re�pei ceita é. superior 8 600 . na ..' prestigio da magistratura ral,e. sb��id.?s aos mem..

to do referido 88sumptu, conto�, que 8�rTirá para Iniciamos hoje, pro-, .

I
mento», e aproveitamen- do v'i'slnho Estado dO' bros do. Tribunses Re ..

memorial t'sse q1JEl já foi a construcçAô de praças pri�mente, a campanha Novo, - á membria dos to da' terra integrando- a Paraná. ,',
,. glonhßtJsd.Ed,eHoraes �omd"encaminhado pelo presi de desportos. da gratidão ,que é diri· que alicéi'ç_ram a gran- de fáct'o' n� communhão N.a palestra que man- ���l�j.. la °i93n7� ��rlO o

dente da Secção doKio' 'd d' d Ih
'!!

Grande do Sul, á Ordem OClubMiUtarterá gl a lrectamente ao co- eza opmtDu� .-:- o an· de. ordem e. de trabalho teve com o ,nOSSOt dire� '.' ,... '.' ,

60S Ad.vog.adns do .Brasil. malestosa praça
ração da gente jaragua, do mela'ncolrcam�nte. o do Estado. dor' teve oPl�ortiffiidade "NaviOsdetido.era
ense. Empenhamos ,nella passado, constrUindo o Glorificar essà obra o. Hlustre 'magistrado de.. ....�I..b fi iraDuzentos ' réis de esportes toda a nossa vontade, pl'esenJ� !TIas sem um ges� df!. merito patriotico, em referir'se ao nosso meio, a.,� ras e 8

de cada operado· o ���'b -Mí��!�Ci��:8:i�: todo o nosso caritit10 toglo�l!l�dör aos que memoria d,e séu realiza- reve��ndo uma prosa cap· .. Rio,
- Segundo tele�

para a edu.....�o dentro em pouco ".'uma. por esta terra, conscios se sacnflcaram,desbravan· dor eis o . que se pro- tivante'. a pár: de uma gdramml8 '�OeleGml 'bd!yutga--� d t d
' dó e I

'

d .

't
'

C h d . 1
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I""
o pe o '. o OI:, on8�

ul das maiores e IDai& corri e que o os, sejam ou, co,�msan O, a er- põe 2 ampan a a gra> cu tura varIada e so Ida. yio' brásileiro "Porto A10-,pop ar
I pletas pr8.�as de espór. não aqui 'nascidos, nês ra que, Ja agoral, e nossa. tidão, '; :. ':' O de�embargador Eu�, gre", que dalU' seguira

• Rio. - A Crdada. 'Na- tés do paiz! Para 88S8 apoiarão a iniciativa. São esses vultos que
<J Que ninguem deixe doro Cavafcante,'8cha·se com destino a Santo!, rol

cional de Educação pro, fim a directoria daquella Qu�md0 oubios muni· orgulhosos' nôs tornaram de contribuir." para esse r�sidindo em nossÇl ci- ,intimado 8 pS'lar com
p'oz 80 Depaltamento Na,' instituiçllo chegou a um

cipios tem ,os vultos de hoje do trabalho aqui desideratum .. Todas' as dade, onde pretende mon� dois tiros, por um DavlC)'
cionai' do -Trabalho 8- acc\íldo com O' prefeito h' t

. ., d' f't 1 . d t'b
. -

. -'

"t
.

d d
de guerra fl'ancez, ainda

cr�açâo de uma· e.ontri· Henrique Dodsworth, que sua IS ona la con Igr.Ja- elO, uetan o e vencen· con ti UIÇOCS ��rao accel' tar .escrlp ano e a va- em agua8 paraenseB.Ou.
ltuiçAo mem'ial de $200 cedep ao clube uma. gran· mente consagrados, não do, plantando e cons' tas, Do auxll�o oppor- cacla. iro despscho da .mesma
por ...trabalhador e uma de ared. de terrenos Das seria digno que conti· truindo,

.
tuno de \todos dependel .. Muito sensibiiisados procedencia diz gne o-

c'.)ntr�buiçâo . proporcio· proximidades du La�o8. n(lassemos como até a-o A figura do engenhei� o exito da Campanha.' peja distincção. que nós vap?,� noru,eguez ·�B8ja.
BaI 4.08 empregadore8, Ro«lrfgo 4e Freitas, pro-' Ih

.
. f mar fei a:prlsion-ado em

i gora, a. elOS a esse cUl'l ro Emilio Jourdan é cen· Nossa lista acha-se aber- concedeu apre'sentamos- .

-'
.

,

alim. de auxiliar; 08 tra' x mo 80 local em que t
.. ,

h
.

.1. ., -:., Ih oosta8·ms:tanhenees, por
balhos de tlJ8trucçio e se f�cha installado o Clu. o CIVICO que e oJe llm tra

-: .nesse movlment.o ta ' Ilhe 0.5 votos d� m� or um Y81!10 do ,uerra fran"
educaçJio popular,. ,be HIppico Brasileiro. imperativo do Estado I berndJto ,de «descobrl- Correio do �o�o 18_fl9 estadia entre nos, ()ez.
-

Anno XXI Jaraguá, Sabbado, 10 de Abril de 1'40-' .... s. Catharina - N. 1.017

..

Directol'"pit'Opl:ietario: HONORATO TOMELIN Caixa Postal N. 12 Redactor; joão Crespo

Descoberta uma extenso
trama oorrtrncmleto

A .occupação' da Noruega"

na interpretaçio de um
artigo do COdigo

CiVil

. �

.,atif ica�oaGI
membros aOI ex,
dnctos Tribuna.

,Eleitoraes

.
.

,

Adquiram o'apparelho "N.1" D r· B "

.llrTOD satisfaz todas
em �ateriá de R A D lOS '��c.,..._. . � as Etxiqencias
tj\ITII?EZ; D� SOM ._ DUftABI�IOADE - ELEGANCIA P�RFEIÇÂO' MARAVILHOSA CONSUMO MINIl"O DE ENERGIA' _:. FACIL ACQUISIÇÃO

.. JOINVlt.t· AGUA' .'
J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REICH BELLIGERANTE I � (!rla�o do IONorte do Paraná não produz
Allesaandro Melchlorl • 0,1. da Millci. Fascista. bicho da SHaI SÓ catê, produz tudo

(Cont. do num. aaterlor) I
todos os allemães num sarros. Quem esperar en- Rio. - O ministro Talvez poucas regiões d-. Universo sej m tão Ierte is , ncas cerno o NORTE DO PARANÁ.
conjunto ínquebrantavel, centrar uma Allemuaha da Agricultura fez dis o 5610 prlvilegiado da de tudo que se serneie Oll plmte: café, "igodão, cen.ae s, legumes, fructas,

brir qualquer dffferença. disso se encarregou fi mal preparada para a tribuir O seguinte com- tabaco, arroz, ec.

N
.

d
... .

á Das suas ílor- sta s inesgotaveis c·'inexplor'. ri·,s e xu o hern-ve mad ixs de iodas as qu.dídad es,em síquer nas termas i propaganu« os InImIgos guerra economlCa, ser rnunicado : «Nenhum se mas, em especial: cédi o, peroba, cabreúva, que, ahás , são as de marc r consumo e procura.exteriores, isto é, no do Reicli, aquella propa- víctíma de um erro atroz A., madeiras procedentes do None do Pa, auá, ca: actensarnse em se « In sãs;' gross3s, sem

semblante e co compor ganda que (h· sde ú 'I'ra- pois o governo de Ber- ricicultor con:segue uma bichos nem <Vll1!OS» MOlmente o cêdro 'dá de 20 fl/O a 30 % m.iis que o procedente de outras,

tamento des soldados es tado de Versalhes até o Ihn tomoll as suas pre- safra de casulos ricos regiões. Imagi.« -se o e nthusiasrno dos äctuaes industriaes d- madeiras que, nem por ter a mesma

tacíonados nas linhas a' attentsdo de Munich [a- cauções. No anno de de seda se não utiliza, descido ou encontrado difficuldad,'s em collocação, encontraram n» «derrubada- e -limpeza- do-
, solo, os sitios, as íazendas, as chacaras, de sorte que, destruindo-se as florestas, com bom lucro"

vançsdas do efronh, de- maís cessou de inquietar 1918, li Allemanha ehe- em suas criações do bi- está seconstruindo um patrirnonio bem mais valioso.
.

pa. rei com homens que, a Allemanha, To<106 os gcu a experímentar o que h d d E um paradoxo rn.rs é a expressão da realidade.

'VIessem a testemunhar- que pretenderam estor significa o· desmorona c o a, se a, ovos sa -
.

Depois, o clima é bom, à agJa pura, e o Norte do Paraná é servido por corninho de ferto-

me que 08 tempos das var os planos das nações mento do «fronh Inter- dios e tambern produ- e boas estradas d.e1,odlgem
paradas militlire� passa- totalttarías e perturbar- no, enquanto o exercito ctivos; alem disso é pre-

"

ram e que a guer'ra ehe lhes o desenvulvlmento lutava victoriosamente ciso que .taes ovos per
gou .. No valle do, rio Mo- Ioglco e impetuoso, tcom. em territorio inimigo. A tençarn a raças ou cru'
sella encontrei destaca- meteram um erro tünde. Aüemanha soube apro f it t
mentos de infantaria em mental:' não .ss biam BUS, veltar esfa lição doloro zamentos per .el amen e

marcha para a linha de cultar a alma desses po sa e humilhante, aceu aclirnatados á arnbiencia
fogo. Todos elles altivos, vos. Parece-me que os niulando desde ha annos onde serão criados e ou

díseíplínados. Recordei elementos do lado OppOS stocke de viveres quê trosim adoptem os pro
as columnas rectüíneas' to não querem perceber r�duzem a 'nada qU8BS cessos recomrnendados
que num' día de Bol ra- a necessidade. e a op quer esperanças em uma

na estacão do anno.
uíante via desfilar ante pórtunídade de - em víctorta sobre. uma AI, �

o Fúehrer do Reich nas vez de oppor-se aos pai- Iemanha esfomeada. Os Quem se dedica á se-
ruas de Berlim, !<\�sip1 zes totalítartus - cm))-, que! cortando 80 Reich riciculturá �em dispor de
encontrei a inbmt8.l.'.la e prenendel-os e reconhe- li metade ·da sua capa II d'

-

a artilharia n'as florestas c'er p sua eJ(:isteneia. O cidade de importação e
ovos naque as con IÇOPS

Ifro'D't€iri�as, nas C8.ssma- factO' � que '08 allemães exportaçäo, seguramente não pode obter resulta
tas, na etapa, etc. Um näo estilo dispostos a ce- ,O' fazem confiando nos dos satisfatorios, mesmo

exemplo de disciplina, da, dêr um palmo, lios seus exitos obtidos em tempos os que possuam optimas j
ordem e do cumprimento inimigy.s; ,ao mesmo �efll-I p:ass.aäos.' No entanto es- i�sta_ll�ções!;�mq�:.iral.ra:!do dever. ' p'o não tenho duvída aI quecem se de tr€s factos clOnalmente cultIvado, a f'

Dotado de material bel- guma de que todos os itnp(;rtantes : ' .

p-raticä de' �erviço e mão Ilic·o de p�imei!a qualy :lrr?S e passos em falso
1) _ A campanha em

dade, ,de artilharias maus regu:t.ra.á08 al�m·Mancha fav-or da autarchia ensi de obra sufficiente.
moderna, dt) ta.!lques po. não tlverão slpão o re-

nou BC povo allemão de : Para incubar ovos na-
defo�O!� e r�pldos, o e· sultaqo �� t?rnaf oS ai·

dar preferencia a08 pro.- I) d' õ d
x�rClto 811emãü deve.ser Iem�es lDlmlgo� figadaes duetos naciona€s, rele- que as con lÇ es eve o

Grup de compradores' que adquü'iram terras em Rolandia, em companhiaVIsto C'lmo um dos me- GOS mglezes. E uma pr�- gando para segundo pla- criador pedi -los aos ins- o

d,o Ager;tte Autorisado, em frente ao Hotel àaquella c.idade
. Iho!'e. tl de to.do.,s .

os tem. . tens�o a�s�rd.�: e estupl' TIO os importados .d.o es. titutos ou serviços ido-, Q h d' f
.

f t
.

C h' N d P
,

dd
•

d . d dir povo '

t
' , . .

rtt' d I uem con eceu um la as amosas e ormosa� err:,s Ga ompan la orte. ú arana, e

�os. O ,sentimentQ patrw a, a e, lVI o
. t:rangeiro.

.

neos, IS o e, orle a os lá não mais·sahiu... .

Ueo desses homens. aproo allem&o e <;. fuehl er. 2) _ A exportação aI. por 'agronoiJios esped!a- A_ aquisição dos seus t,e.rrenos é ,a mais suave !JUC se possa im;,ginar. Em materia de pa-
fundou se na medida da AmbQs ·säo cohesos for

1 o#C �. • •
•

.

•• ,
•

." gamento nae se encontra ,faCIlIdade malDr:
.

.

..
. .' ., .

'
' .. ;�mG ulflglu�se para mer· hzados, de que ·Ja temos .

í .SALDA-SE um terreno em cinco (5) prestações, sendo a priflldra dt: 300jo, a segunda dehostilidade daqueUes pai. çaB mJIspenSa!€IS, par cados consuml:\tores silu.
Zes q"e tuda '; fizeram tes Í.nseparave!s de um

ados na Euro'pa orl'ental, varios no Ceará São 1.0 % e a' tt>rceil\a, quarta,e qu nl'ayde 2�J % �qnualmente, i . ,.. ,
• .' A CompanhIa de Terras Norte do Parana ,custeia o transporte dos que adqUlllrem suas

para trancar lhel\! a e8- tJdQ. ..... &ul.orieutal e no nordes Paulo,' EspIrlto Santo, S. terras, de Mal\ques dos Reis' até Rolaridiá, e dá passagens gratuit�s á. resptctivas familias� êOrn
trada ao alto .., P!eeis8. I

N:o t.erre.no eC,onomlco, t�. 6raças a um pla�o Catha'rinà e' Bahia· nun� suas bagagens!. tla viagem de j:llimeira .in 1a!ação. . .'
.... "---

men.te. CO.mo Itallflllo.e a Allemanha' prepa.r,uá p're.e"tc.belecl·do, 80'/. da d
'

•

d' I'·· Passes Itvres de Mlltques dos ReiS ate Louvat, sem compromlsso,· Ida e volta, par1 os com-
'" .. ca pro uzm o el e pro- pradores de terras.fasCista que sou, COnSI· �lggm_a8. §�rp�.�zas.�nes. �:xportaçäo allemã ,8äo prio as sementes de qUé. o Agente .Autor�zado, sr: João Ferrari, acomp"nhHá, ,!lOS dias 1 j e ultimo de cada, m�z, os

der,o plenamente,' justifi.� :pet:�a����ft,/�p8 I! vpr- íhantidolS, deste modo, . '.' .". mter(ssarlos pllfa as cldad,o.-s Situadas n zona da Companhia de Terras Norte do Palana.
cado, este or.gulh.,o ,.9,ue ..

a
T ',' "o', ' _'"'

_

••.� 1_' _.� , co. [,]i'nuandc,) ella a·. pro- c�rece para. as suas cna -

. Saiba escolher, comprand9 lot�s, com facilidad� de pagamento da. COMPANHIA' DE
All ln h n a el

. ,. 0"
.. .�'

•

TERRAS NORTE DO PARANA, a maior t:mpr�za colonizadora da AmelÍca do Sul.� 'ln a. cu � p
,

o cessar-se sem impecllbos. çoes.l>
,

Solicite infOrmä.ções detalhadas do agente autorizado João Ferrari, na cidade de Jaraguá,seu exercitö,/pols de ac· ELIXiR DE NOGU'EIRA ,3) - O mesmo planQ, .
no H01e) Ce,ntral ,e, nas .suas "ustncias com o dr, Luiz de Souza, seu bastante proculadorcor.do,.c.o.m a noss� ,con' .

O-�' ''''lo·' ", r.J'· d ,pa.ssou a vigora. quanto /' fY)r··
'. ,J'

N. B.: - Nel�hum agente está 'Iu[orizado a receber dinheiro em nome da Companhil1.• . li'
' , . ,,' h d'" l' . .reme", . que tem .uepur4 o .

•.

tO {I'i. Y1./}, moasmoVICÇa.O nGo a na a ma Ei. '_�
. _. a importaçãu'·-A"situaçlí.o t i í on � .

� N.E.CESSIT.A-SE,' DE BON. s. SUoB..A,GEN,TES, PAGANDO-SE BEM..

t d' ê" ê- ' o"s.ngu� de tres gcraçocs! "

.

'. �JUS o. o 9ue V r �o ,... .

."

",
, ". . geographlca dos'

r�!ß:!.'LI·
. ,,,,jf, <7)' ....

xerd·Clt�nad:!lma'gem:ctbel.iddo' �Empre9.do com �1ton••. ,

•

dO,Ei p:8i�.es'.: faci�ita,t, de
..

A""''::;:;',(· 1
'

�!!I'J
.

aI:: BANCiO,�
.

DOpo erl." O re8p�1 o,�. a. F.rid.� ce�to modo, a realização
.

'-'{,I<J<J .u'l �. ., ..

capac!dade ,c.�...
e3dora '�e _Ecz.m.. o

de' ulii: "tilt.erc8mbio' eeo
•

i
. T,�XAS, ,pr�" AS :CONTAS DE DEPOSITOS �

um .povo, �uJo ,,�Xe,r:..Plt4 Ulêera. nomi?o mais ,inteDs� com I 'Dep'Ositos com JUlOS (sertt limite) , 2 % à. a, -� � Dl!plisitos de tvísoCPrevio' (depcsito in!cial
sa�lu preClSam'6n�,' .do Manch.. O ReICh, ,porque'o bIo

.../. Deposites Popular.. s (limitt�1O;O,O$) A% a, a
m· 'm 1'000$)'

..

selO desse �esmo poyo, Darlhros que-i.) e o· contra'bloque10 O D�positos Limit"dos (limite 50:00�) 30jo a a.
1111 O.

.".

um� c.omposJ.çAq_��oe. .��.:P8, maritimos
-

impedem em Dep�sitos ....
a Pr.fzo fixo: Para retiradas mediante prévio avi�o:

b d �í'pínha1' c'.. . Por fi ml!!>es - - ' . - - . - 40to a. a· De 30 dias . - 3 li2 ojö a. a.me,m ' r�8 VI�'1l!",e .,�, :., � Rh1'" grande parte a8 relações Pór 12 meses _

c
_ . _ _.... . 5 % a. a. De 60 dias . . - -

_ - , - - 4 % a. a.suas !prça8 mal�,. ���pre;. eum'ltH.",o commerciaes dos' men" .

I
'

/
-,

t t··
,'" �.", 'E h I • . .

DeppsI'tos com retira'da m�nsal da'renda, pOl' meio De 90 dias· -

..
- . - - . 4 1 2 o 6 a. a..sen a IV�S... '.. scrop u a cÍonadôs paizes 'CQui OB

Puli!lcamentr',7 'fi .-\11e- \ fsyp�ilir� 'J alUados, Por !�e '::see�u� (�e�os�to _ rn�ni�� ;/�O�'Z; a. a,

.'

Let;.;s- ·Pre;;üo . Sêlo proporciolwl.
mS

•.!llia deve ser consld-e·
SEMPRE O MESMO 1.... Deve-'8e'pois, constatar difficil qualquer prophe Por 12 meses - - - . . -'. 4 1/2 % a. a. Condições identicas ás de I)epositos á Prilzo fixo

fada! cQmo !,.um blop" SEMrRE O·M�lHORI... que a Allematlha de·mo- cia' segura quanto á fac, O BANCODOBRASIL fAZTODAS AS OPERAÇÚES BANCARIAS ,_ DESCONTO�, EMPRESTI-���liIiço.,de. vo.ntadescon. ELiXtR' DE N0GUEIRA do algum loi surprehen- ção à qual "aberá a vic- MOS EM CONTA CORRENTE GARA.NTIDA,COBRANÇAS,TRANSFERENClASDE fUNDOS, etc
Jugadas. SI amda falta.va Grande Depurativo do Sangue �ida pelo desenvolvimen. toria. M6� facH se tor· Tem agencias nas seguintes praças:al",uma cousa para fOTJar' to das cousas. Este facto na a tafefa de fixar as

. Distrite Federal Minas Gerais Rio Grande do Norte
näo é bem a consequen� bases mtlit8re�; politic8S Dir\!ção Gera)

. .

Alaguöri Moss'or6

riia exclusiva tlo . conbe· e' economicas, uma vez Agencia Central Barbacena Natal

'cimento que o Re.ich íem q'ue se tenha conheci. Agencia Metropolitana da Ban· Bello Horízode Rio Grande do Sul
deira

. Cal'angoh Bagédas tacHcas inimigas, mento exacto dos proble- Agencia Metropolitana da Gloria Cataguazes Cachoeira
mas sim dos amplissi- mas pendentes e da si Agencia Metropolitana de Ma· Guaxupé Caxias
mos. prepafativos que to· tuaçäo actual, resultando

.

du�eira Juiz de fÓfa Livramento

h Agencia Metropolitan do Meyer Ponte Nova Passo fundo
mou pura o oaso de guer da i uma visäo de me- Teofilo Otoni Pelotas
ra, preparativos que se ridiana clareza sobre I) Alagoas Treis Corações Porto Alegre
estenderam sobre annos futuro desenrolar dos Maceió e Penedo Uberaba Rio Grande
inteiros' Naturalmente, é acontecimentos. Amazonas Uberlandia Uruguaiana.

Manaus Varginha Santa Catarina
Bahia Pará Blumenau

Banco Ag·ricola. e Eomwsroial' Jr:e'�q�u\l�e.��·�'��;���O') !'t�l���:.::::' s�,:���E,:'"
João Pessoa Barretos

de BLu'menau' ,.

JOäzeiro Paraná Baurú
Santo Amáro Curitiba Bebedouro
São Felix JacalésinhJ Botucatú

Ponta Grossa Campinas
CatanduvaPe.,.namb�tCo ChavantesGaplnhus

. FrancaRecife
JaúPtauí Linsfloriano PiracicabaParnaiba Presidente PrudenteTeresina
Ribeirão Preto

,

Rio de Janeiro Rio Preto
Barra. d .. ' Pi'rHí Santos
Campos �:ão João da Boavista
Itaperuna São Paulo

'

Macaé Taubaté
"iteroi Sergipe
Nova Iguassú

'

Arac ,jú
Petropolis Acre - Rio Branco

Está instalando as seguintes sub-agencias:
Amaionas - Porto Velho. ! ções, Amargosa, Nazaré, Jaco- São Paulo - Sorocaba, Mo
Pará - Santarém, Marabá, bina, Valença, Bomfim, Con- gí das Cruzes, Itapetininga, Ava-

Igarapé Assú. quista, Poções, Rio Novo, Itapi- ré, Santa Cruz do Rio Pardo,
Maranhi,o - Caxias, Pedrei.- ra, Alagoinhas e Barrl!iras; Pirajú, Assis, Paraguassú, Santo

ras, Codó. , Espirito Santo -c Colatina, Anastado, Duartina, Marilia, Tu-
Piauí - Campo Mnior, Pe- Santa Tereza, João Pessoa, São pan, Pirajuí, Promissão, Araça

riperÍ, Pitacu-ruca. Picos, União, Mateus. tuba, Valpaf!lizo, Cafelandia,
Joaquim Tavora. Goiaz - Ipamerí, Rio Verde Bragança, ltapira, Pirassununga,
Ceara' - Aracati� Iguatú, Ca- e Burití. I imeira, RIO Claro, São José do

mocim, Crateús, Quixadá, Sena- Mato Grosso - Aquidauaua, Rio Pardo, Matãc, Nevo Hori-
dor Pompeu, Ponta Porã, Tr,es LagoIJs, Mara- zonte, Monte Aprazivel, Miras-
Rio Grande r},o Norte - pljÚ, São Luiz de Cáceres e Po- so), Nova GranlLda, Olimpia,

Caicó, Assú xoreu,' Or'iandia, São Simão, Sertãosi-
Em um imo Rs. 240$00] mais: os juros de Rs' 5$872 Paraíba. - Patos, Alagoa do I Minas Ge1'ais - Curvelo, nho, Ituverava, Ribeirão Bonito.
Em dois anos Rs. 4go$OQu mais os juros de Rs. 22$905 Monteiro. ltabaiana, Guarabira. Montes Claros, Pirapóra, Janua- Pederneiras, Barirí, São José dosRua Barão do Rio Brand) n. 62 Em trds anos R!l, 720$000 m�is os Juros de' Rs. 51$637 Pernambuco - Caru"rú, Pai- ria, AW5suaÍJ Carlos Chagas (ex- Campos e 19uape.
Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 90$609 mares, Timbaúba, Goiana, Vi- Urucú), Fortaleza, Pitanguí. For- Paraná _; Londrina, Toma.

Todos' os quartos e appartamentos, com agua Em �inj:o alíos Rs. 1:200$QOO mais ®s juros de Rs� 144$271. tória LimoeirQ. Rio Branco, Afo- mig", São Domingos do Prata, zina, União da Vitoria, Irati,,. corrente, quente e fria .

Em dez anos Rs. 2:400$(lOO mais os juros �e Rs. 626$75.9 gados de lngazeira, Tril,mfo, GovernadorValadares. (ex,Figuei' COI'nélio Procopio. ' .

(Dos juros são 'd!!$Iuzidos ainda ""{. referente quota de previdencla) Bom Conselho. ra do Rio Doce), Aimorés, São Santa Catarina _ Cruzeiro,Eleyador . Frlgorllico Coslnha de l.a ordem
HORARIO:

'

.Da s 9. 1/2 á.s í 2 e .d#e 13 l/2 ás' 14 1/2 AlagfJas - Viçosa, Palmeira João d'EI Rei, Bicas,· Uma Dil·
e MMra.

t
'. .

t· .

- c;!:os Indios, União, Sant' Anna arte, Caratinga, Passos, Alfenas,Salas de amos ras para os srs. VJB}aD es S8baô(js� Das 91/2 ás 11 1/2 de Ipanema. Campos Gerais,Araxá, Ituiutuba, Rio Grande do Sul - San-

Au'.,·omo·.vel', n,? 1�{S't' ..... pa- ).. .

,
" ..... Ser!1itJe - ;Propriá, MaroiltJ" Pato�, L:1vr"s, Ouro fillO� to Angelo, JO$é Bonifacio, San-

�. "- o.,. ,,'

.

Estancla e Anapolls. ])�str'tto Federal � I...ampo ta Cruz, São Borja,. Santa Ma-
" Wa-n"er "Boone··""'alDp' ,Baià' - B"rra,:do Rio Grande, Grande. ria, Lageado, Bento' Gonçalves,.
,e U R I TV B A PARAr'�A' BRASIL D.,,:· . ft. .

. ;.lcaeHté,'�. Serrinha, Canavieiras,. Rio"d'e'.Janeiro'::_ Cantaga· Vacaria, Jaguarão, Alegrete, Sã')
;;

.

.

fi· d d"
,- . Castro Alves, Bom Jesus da La-' lo, Cabo Fno, Rezende, Bom Gap!iel, D. Pedrito, Cruz Alta,

.B�)«(((c(�J)».�tO>>»»B I O .pre eri O "por to os pa, Mardcás, Mundo !'Iovo, Len- Jesus de.ltabapoam�. QÚar.aÍ.
r �, '�,

,.�!::

BRASIL-

.. ,;

E' a pomada ideal!
.

I

CURA TODAS AS
F E R I DAS, \anto
humanas como de
animais:

NUNCA EXISTIU
IGUAL!

A farmácia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
CUro�l com a cMl·
NANCORA·. úlce-

.

ras que uem-o 914

,
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou com

UMA SÓ LATINH,A, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido cmtenas de:-�uras semelhantes ! ! !
Adotada em mui�os hospitaes, casa':. de sallje e

clinicas particulares.
AVISO iMPORTANTE: � A verdadeira -Pomada
Minancora ' nunca existiu a não ser em suas

latinhas originàis com o emblema $imb6lico acima.
Rec..:sem imitações!' Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em' suá latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios ' «MINANCORA,
de JOI�VILLE

FIL,IAL: JAAAGUA, - R�, Ce( Emm. JlurdaR
Caixa Postal n. '65 - End. Telegr.: .CAIXA,

Matr,z: Blumer:tau
Filiais ,em: Joi�vme, 'Jaraguá e Hamonia

Capital: 1.2(}{):000$000
Reservas <la:

. 600:000$000
Depositos e saldo,8 em c/e: 18.000:000$000

Ceará ,

Crato
fortaleza

I Sobral

r Espirito Santo
I Cachoeira dtFltapemerim

'I Vitória
Goias

I Goiana

Maranhão
São Luiz.

f�z todas' as operações bancarias no Pa�s.
,

' .

� ;
.

Abona em contas, correntes juros 4·e
1:/., 4"/., 4,1/2'/., 5/. e oI

Mato Grosso
Campo Grande
Corumbá,
Cuiabá

Banco Agrícola e Comercial de Blumenau

A economia é a base;' da' .pros
peridade

Os juros säo pagos ou capitalizadas selilestrelmente.
Deposite as aURS economias no '

.����«"(t)B)))

PalaC8t Hotel
de M A R ,:y' INS J A R U O A

Va. Sa. depositando mensalmente a ins-ignUicante
quaotia de 20$000, Duma conta "Deposito Popular",

a 4,1/2'/., a/a! economiMrá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



para vitrolas dem_ical,mod�
ao preço de 12$000 a 15$000.
,.

. Dil.eos usados, desde 5$000.
LOTHAR. SONNENHOHL.

HOTEL 6ECKER' " K_«<C«.�«••_)>>B_
Rua �el. Emitib Jourdan

'

�

" .• Jarag�, do "Sul. BEMORRBOIDBS . SUA CURA -

E�tá situadp nll _melhor _ponto da eida.de, Quasi .v.is-á· , . .
.

. .

_. sem OperaÇão I

vb á Estação ferres. Dlspõe .de optlmcs accQmoda
. -

, ;

.
ções.e 'Offerece' o maxlli1Ío conforto aos srs. ·b98pedes.

.

, .,Doenças, .ano..r�taes,
.

varizes
Banhos' qu�nt�.s e friQs. .'

�..
e'�rlsipela sua c�ura. .

. HYOIENE_, CONFORTO PRESTEZA> Dr. MENOES 'ARAUJ�O,':CURITYBA
I Lj�ha' de Onmibus. á 'po�ta

.�
..

Preços razoaveis._»__«CB.,.
Proprretano . Ca,:'los Albus. .'

o

• - I •..

I
' .

. Ginásio·'· Parthennn p'aranaonse:

'lÊSPERIE It BILIS' As. chamadas
DG SEU FICADO '-.

'fosse. seccas aB III IDSem tàlomelanos-E Saltará da O Illustrado redactor-ehe
,.'

GamaDispostoParaTudo íe do Carasinho, o sr.Grf;!r' I
'

gorto Mendes, espontanea �
mente. dirigiu, ao deposi a .'CDm DDR de CaBE"" Ja iii I'tar.:iQ geral & seguinte car-

'!I

ta:
.

.

Carasinho - IIlmo. Sr,
Eduardo C.' Sequeira. -

Pelotas. - Tem apresen
te o fim de informar-vos
'de mais uma important»
cura feita pelo poderoso
Peitoral de Angico Peloten

.

se. Eis o caso: minha filhi
"

nha Celisa. com 5 annos
----------- de Idade, de constituição
Gaahe 12$ ""--i muito debil, wftr,a de urna

....... OS tosse p�rtinaz.-das·thama·
Em sua propria casa, das tosses seccas, que me

nas horas vagas- na mais fazia constantemente pen-
rendosa, original e artis- sar na terrível tuberculose .

.

tiea industria· domestica. pulmonar

Ç(Facil para ambos os sexos. Depois' de exoerímentar
Iníorma-se gratis. Deselan diversos medicamentos que
do se amostras e catalogos por ahi são annunciados . .

�
ilIustrados do trabalho a -corno espeeífícos para

tafSI
. �

executar, remetta 3$, meso molestías, já quasi sem es o

amo em sellos, a F. Mari perançss de salvar min:ha

FillS
.

nelli, Ru� 15 de Novembro, filhi.rtha, em hora feliz, lan- , PIR'AI JI312 . Caixa Postal, 2436 cei mão de vosso prepara' U,ft
S. Paulo. do poderoso e tenho a sa

tisfação de dizer bem alto I 'alivia e reanima
que com um sõ vidrei fi

CALCBH INA cou minha filhinha curada !.!:;;;;;;:;;;;=======;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;-�....�
O MELHOR TONICO

radicalmente. Sirva este

E�. I � 1
' INFANTIL

facto de esperança a outros IlIi=�����::: esü_u\.ante

ulta Ue a.praçarDR. LÇIZ DE SOUZA ESPEC'F'��gA DENTJ ,E����;:�'li�o;J:����
-

.".� l}aye;.:;'�?::�::�e
"

D
;: ADVOGADO· A saúde é o melhor bem d�sttö uso�que bVOS Ocon 40 ap��:S· ;racOI �_';:�a&! .e::". �çgo

O outor Arno Pedro f E i t I A
da vida. Mas, nem sempre

vier. o amigo o r. re- otS�int...� n�' _ eOU"""'" '

.. tnÍUetals,. ,;"ant&1"l c

Hoesehl, JUÍz de Díreíto
ser p or o ". venlda Getulio VargaS: se tem saude, A CALCE. gorfo Mendes,. (redactor- �"'i"'" f aal" ,;n� "-1'

.. III h f 1:otÜeQ _ tcio tO& orO, • eil é 11

da Comarca de jaraguä. Restdencía : HOTEL HeCKER HINA dá saúde, força e
c r e do Carasmhc). ÚgadO' OS:n�ßti san� , f1·(lct:t.--

Estado de Santa Oatha- belJeza ás creanças e 8S .

Oonfirmo estes sttesta sobte a - sttu.de- I

��:�:·t��:d:l. a}:: .:::: HILDEBRANDO AUGUST.D G.ßMES rl!��i�.�,2:.:a!�deie�.,,��t��p�a�:��� • ::cos:f';r::�r
presen e e ita de prí, U 'Y --------:-�---:"---------

melra praça, com o pra- devi� ..n_tente registrado �a Ordem dos AdvogadoS' do Brasil, cam
todos os mtdlc�si>�d�4:tras Pep_oBlto fJ�ral: Laborator'o

zo de trinta (30) diaB, vi. escritorio á rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo do Brasil. i
.

.. Peitoral äe Angico PelotfJnB�. Escritorio . de advocacia
rem'ou dele conheelmen Klu�. Acejt� cauzas civis, comerciais e ',:;riminais e encarrega-se. Uma lata de Calcehína dura � P�lotcu, R. G. o Sul

D' r'. Ma'r' .-'0'h'o .L··o''boto' tlverem que, findo es de Inventanos, elabora contratos de sociedades em nome coletivo, sei! mezes. - Em todas

Be; prazo, hllo de ser ar em comandita simples, de capital e industria, por quotas, de so· as boaa PharmaciaB.
rematados porquem mais ciedades anonimas, comanditk por açOes, de sociedade. coopera- -------:-'-------------
der 4; maior lance offe. tiYR�, de penhor !\gricola, penhor comercial e enfim elabora oon
recer, no dia (6) de Maio tratos de toda e qualquer nature-za, assim como requeÁmentos-
proxl!l'o vindouro, a8 déz • HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas. .

(10) hQra8 da maohll•. as
.

Da Fran«,�a Buch'

;���� d�o C�::!�J:.. :� .'AY..aetuIJO.V�",,,& (dehnt� {jcPnçlJ 1 de Set.)

beos .pe.nho'lado8 8 Al. CLINICA ClRD-GJà ,Acaba 4e receber um novo e variado sortimento -de
berto Ravache. u·o exe·

'.

R· h
' .

t'l .

cuttvo fiscal q·ue.lhe m-o. dó
"

oupln as..
' 'p.ara cr.eà,..nras,

ve a Fazenda :lo Estado Dr REN'A"'O ,. A .. A- A
,.

a abAr: • a' � �meninos' e meninas) das ú I tim a s creações.
1 Um terreno sItuado DIR C

.
.

no Munlolplo de Jaraguã
� TOR DO· HOSPITAL' S. JOSE'

,

Muito breve: (i}rand� sotifmento de artigo; de malha,·
.

Alto, confro!ltaodo-se ao- Operaçies, Doensal de leidaOna,
em II e algodão -e fiOS de II, para a época de inv9rno.

Norte com os fund08 da8 .

Partos
Sempre -em stóck, linhas ,de tOdas1as corei e quall

terfa8 de Necewlez, Steu. .

dades para serviço manu'" e a machina.
ermacker,Wagner, Bern- Consultas pela manhã no Hospital, á taràe das
stein e Baokhardt, ao 2 �s " no comultorio á. Av, QetuHo Vargas, es-
Sul com os fundos #jas qUIna R'JS José BonifaclO. defronte EI p;fefeitura.
terra8 de Sehwietiefe, 8 FALA ALLEMÃO'
Este com fuud08 Das ter" '

ras de Bsokhardt. ftO .;
Oeste com (18 fundo" das ----------------__;"..!-----.

:!:�;!:.��:i !�l::n.. Dr. WaluBmiro Mazur9chnn
quatrocentos mil) nietro8
quadrados, avallad.o em

<)inco contos e seiscen
tos mil reis). I

Cujos bens constantes
do 8Uto de 8valiaçäo e Predio Hilario piazera, rua. Marechal DeodoJO
pbnhora de' r(llhas, dos '.

referidos autos da açllo I'
(proximo ao entroncamento da estrcda ferraà)

executiva, silo levados
em primeira praça de! Attende chamados a qualquer bra d'o dia ou da Baite:
hasta publica e 8.rrem8-)·
t8.ç�Q. ·�elo va,lor d� 11 :.-.----------__,.......,_.------
va!ia'çll'o, leito é, pelo Ipreço de cinco éontoB
e seiscentos 'mil reis!
(5:600$000). Assim serälll'os referidl s . "bens arre·'

matlido� por quem mais I
der, Dú dia, hora t( lugar·
acima referidos, pode0 .

do' Ö8 mesIl)os serem' e
xuminndos pôr qúem io"
tere�e �iver, li' menciü'lnada ,Estrada J.a.raguã_
Alto, neste primeiro dis

Itr;to. oode ficam 100all
8bdos 08 ditos bens,. ·E
par� que chegue a noU
eia a publico; ml;\ndei
passar este edital que
flarã.. afixado no lugar de
cgstume. e., p.�U�i <to Re'
1": bülirel)s ·:io8iJj,. D4ft1
e passado nest� cidade
de JaragllA,- '. �08, 'lustro
dias do ihét". de' março
diga. de �it -d'Q sn.o de
nIil novecentos e quarln.
ttfi Eu, Ney Franco, es

olIvão, o subscrevi. (As·
s!Jnado) �rrio, Pedro
llbeschl, JUIZ de Direito.
�t8 conforme o ol'igi.
r I do que "doo te

) .l'sguá, 4 de. Abril de

l�. O.
. O escrivão . ,IWa oonekalll

� .
NEY FRANCO.; O "rei" dos'·'BitterSi,' �.

�

i�:-·'r,;:�f*.or;\�.;' ·re.·:, .4:'�.,:�.··��·· ....,.,; ....,·".·•."".. , .../.:".'1,�'..:;��.·,<.;·� '; :0:,'..:";"f . te: ,.,ilA\I'f'\ p .J,t.. t '.::;'r,:-( :��!;;-�.!'{�'��i:4-iitt,

o NO M E REGISTRADO
DE UMA VARIEDADE DE

,seu ligado deve derramar. diari.. ,
mente, no estomago, um litro de bilÜi:
Se a bílis não corre' Iivremente, ""

.alin,entos não sã". digeridos e apodre-,
cem. Os Jlaz�1J incham o eetomago.
Sobrevem a prisão de ventre, Você
sente-ee abatido

_

e como que envenena
do. Tudo é amargo " • 'vida ê JJm

.uurtvrio.
Un;n �impleti'evacuação não cocarâ

fi caul:�' Nada ha, como 8.B !��3
Pillllins C�RTERS para o f'igado,

. para uma acção certa. Fazem correr

livremente esse litro de bílíe, e vo08
'&ente-.e disposto para tudo, Não cau

'sam damno: são suaves e contudo !Spa
maravífhoeae pare .fazer a bil is correr

livremente. Peça ... Pillul... CAH
TEHS para o Fígado. Não ecoeíte
imitaçõea. _Preç��

TINTAS, ESMALTES
.

. ,

'VERNIZ·ES.
E COMPOSICOES PARA TODOS OS FINS

COM RESuLTADOS MAXIMO:) DE

PERFEiÇÃO, DURABILIDADE
E ECONOMIA.

100 PORCENTO r-u RO

Distribuidores

Joio PrOldodmo'" nlhos .. Rua 9 de

JOINVILLE

Casa
Oiarime�te atende·se neste escrilorio para servi"

.

ços judiciarios t administrativos.

PALA·SE PORTUOUEZ, ITALIANO eALEMÄO
(Dal 7 á 17 horas)

)ARAOl),At> -, Rua Marechall Deodoro

.

fdificio Emericb Ruysam

l'erDlento, Medeiros
Produto de alta quàlidade para OO$=ES.

..

BOLOS, TORTAS e quaesquer

PASTELA,RIAS
..

Medico
,

Consultorio e residen:ia �

,;
.. (sqb inspeção federal· permanente)
,''o '1;)iretor' Dr. Lu'i7,: Anibal Catderari

, ,�� .

RUA çom! Araujo· n·. 176 - CURITIBA - Para"',
I . '. .

Estáo em. pleno. funCionamento. as aulas de
admissão á la. serie do. Curso Fundam€ntal .

..

·.·P�et;ro:li·'n�· Minancora
·0 Tonico capilar por excelenda I

Destina- se a manter uma higiene pe;feita do
eour()',cab,tudo � embelesam�ntcrdur cabelos.
Evita a QUÉDA DQS CABELOS e des-
troi a caspJ, por mais,Febelde qu'e seja. E um

I
.

.....-_
._

,:Jemooia$ S'{)befano contra toda' e qualquér 'Cure seus Ípales e poupe' seu' bom dinheiro'

'AFEC � DO COURO CABELUDO,
.

comOl'ando na

Pharntacia

.

Nps mezes .de' Dezembro e Janeiro 3r! aulas deste
curso "são GRATUITAS. E

Faculdade ele Comercio do Pararui
(ESCOLA REMINOTON)

,"
iscali<;ada pel(; Governo Ferleral

CURSOS: Propedelltico, Perito Lontacor e Au-
xiliar 1e comércio. Internato e Externato,'

PEm todas ,a� .
.Farmacias, Drogaria<; e Perfumarias

roduto dos LABORATORlOS MINANC@RA ,',

JoinviU'� .'

.

�
..

de ROBERTO M. HORS r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESPORTES Imposto de
renda Semana forense

•

fRACOS t ,.;Nt.MICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTAPO
"CORREIO"

Pelo Decreto n. 1.168,
D" �;,. Ch•...."." -*. 511•• Sllotlt. '

As partidas de domingo tempo. Protesta redieula- de 22 de Março de 1939, Deu se inicio e foi findo E .... _: I, 500 REIS!
.'Itl·mo encerraram a série mente o snr. Renato Sans, arrígo 28 rindo o rolUO o sumarlo ds culps no Tonet, Os graudes gestos lião das grandes almas, naa altas cama-
� -

.' 1', "y"
•••,.- da. ds sociedade, como nas baixas. A perda.do Dr. Bulcão Vian-

(fie jogos que vinham sen alegando ainda faltar um para ap:esentaç'lc:) dai processo crime promovido 'Retfriedol n., o medíco dos p.!,bres, trouxe ensejo a que se constatasse em

do realizados pelos con minuto e meio para tarmi- declaraçõ;es,
.

nenbuQ.t pela Justiça Publica contra '

Jlronc.... de.ses gestos de pura consciencía, de �ratidão e de saudade.
junctos do Aymoré e Bra- nar o tempo regulamentar. tuneeíonarío, quer Iede- Conrado B. Rocha. ,

- Um pobre, -:- um desses pobres do Interior da lIha -

siI S. C, para conquista não obstante já ter passa ral, estadcal, municipal
Escrophulo.. desses que eu �onhecl, tro!?eg�s anonymos, em criaqça, um ho-

d T milit r b foi )'ulgado o réo afian ConveleC4Nlf" !D«:m que ßll Vida .talves nao tivesse a consolação de um afleeto
as aças Sudan. Trium do um minuto. Entram os e a . que perce a intimo, deu SO� reis pa�a o subscripção popular destinada ao mo-

pharam as equipes do no- quadros novamente em vencímentos superiores çado André. ou Andréas VINHO CREOSOTAOO mento do querido medico.

vel Brasil S. C., a secun campo em disputa deste a 12.000$000, poderá ser Rothemberger, desta cidade, é um SI"rado� ele ...4.. - 500 reis!.. '.' ,

dariil por 3 a 2 e a prin- tempo, terminando em se pago sem qu� e�hlba a acusado pelo crime de ou-
-

.

- Um g�sto Iin.do! Está nelle, que_" sa.qe? -::1 toda a hil-'

. d sut d' randeko.. indo os autos ao
tona, de uma. �or suavisada, de uma vil;la· ,conquistaap. á morte.

tlpal por 3 'a O. que com guida com 1 a O a fJ90r prova e en rega e s�a � Você, minha arruga, vae .sor:rir., decerte: ,

suas brilhantes victorias do Brasil. . decleraeäo. m�. JUIZ, pera sentença, Vendt!-se - 500 reis!. .. Mas se você .descer do seu bungalow ã alma.

sobre as do Aymoré fica, 'As 5,20 ',o, ,Brasil dá a sa- O preso para entrega FQ� �eu. advogad�. o ,dr. ',1' I do pevo, alma que não conhece .convencíonalísmos 'ha de com-

ram de pósse das. bellís- hlda, ponde então cons,' termina em ,30 de abril: Luiz ,de Souza. O réQ con- um motor de' 1 P. S, ' prehender a grandesa desse gesto consagrador de �iÍIll gratidãO
,

' demnado e preso O I s I que o temp� não apagnré,
.

limas taças. tantemente 0m perigo a ct- , '. :t., • •
•

ar o. 2 mancais de 40 mim. I 50e reis ... uma esmola de coraç.ãp, minha amiga.
As partidas foram bem tadela de Sueco. A linha VBND&SE

,Fritz Vogel, desda CIdade, 0,60 m eixo 40 mIm. ,
,

, OlL VPj,z.
boas. Mesmo 08 2,os qua" atacante combina óptima-

'" '

'
'

não, se conformando. com 2 díscos para transmtssAo I ,i
,dros, reforçados que ;se mente tornando se com- em São Francisco. na Ave

a sentença,que . � cond�66 'Preço de �occ8stäo. ;Anniversarios. I�:i1da Ramos Hoeschl, dis-
-achavam por elementos das pletame'!,te senher �o c�", nid& Nereu Ramos. Rocío §no: �as �en�s P o art.

, InforIDações nesta re- . Fez annos dia 17 deste tincta' consorte 'tlo sr . ()

equipes A, .apresentaram po. As D,23 More-th adian- Grande, UM TERRENO', .'
a

.

.

'. ., �pelou .dacçAo. mez a menina Ieda Maria Arno- Pedro Hoeschl,
.

me .

jogo interessante, bemmo ta a Orestes, este a Paulo, de 28 1'1\ -de 'frente e 125 para .o �greglo Tnbunal.,. Luiia, interessat1te filbinha retissim6 Juiz �e Direito
vimentado, attrahindo a ato depois a Mitlke, ,contrcla e m ,de fundo, contendo boa

de A:pelação do E�tado. O i ,do casal Rudolfo,Olga Mày da Comarca
.

tenção de toda assistencia, da a Ersching I que bem d t' I 814 �r, Pa':1lo de .Medelros, ada, '

':" '; fischer.' - S..gu·e amanhã para "

T
casa, e ma ena x' m, vogado do léo e o dr M ',�\ ';i""'-l' &r � " •

�

,ranscorreu normalmente. collocado consegue va�ar boas estrebaria" e demais: t L öi d Q"
a

; "::"Y�hJiI ,i I C'f -, Hont�m 'anntversariou FlbriiÍi1oopöm�r. acompanha-
'

,excepto alguns' incidentes, pela segunda ,vez o retan- bern'feitori<is. Optimo ponto
noe ,o o � uelroz�. fR\ ílfi.w

.

o sr. Ali�io S!ulzer, zelo- do de sua- txrna. familia, ,'.

lliás jâ muito communs no guio do Aymoré. As 5,3� para qualquer ramo de
Promotor P\fb��� já ofer�_ V iI1I��arnr�O) r(�(!l1Jr$© s� funcclOnar�o da Auto' '0' snr, Mario Tavares da'

I

esporte jal·aguaense. um ataque contra o Brasll no�ocio. ceram. 8S rfliO C Ivas raz J,
•...;_ Viação Cetharmensf, que Cunhâ Mello, digno tabel,

As 4,20 inkia·se a par- resulta comer, sendo �e- Tratar.... cont o ,r, Ricardo f.� e Indo �� a.utos ��me. por este motivo foi muito lião de "notas da Comaroa.
tida principal com a sahi chas�ado por Moret.. 1. Rodr.igues. Tavares, em ja'

1 os para onanopo s. cumprimentad� pelos seus i - De Curityba, onde
da do Aymoré, - Cicymo· Continua a bela em terre ragaá.

.

.' t>
f

.

, C "b ,) ÂMTI-St\RM TELL« numerosos amIgos, fõra tratar de assumptos
vimenta, passando a Amau no do Aymoré, Olas a li· f

OI pr�sQ ,em
.
untl a e

.

que se relacionam com o

ry, este passa a'C;heco que nha do Brasil vem sendo ,r��ti�o escolta�o:, par.a Baptisados seu ramo de commercio.
perde para Orestes, que bastante prejudicada pela e�t3. oldade: em CUJa Ca.�ell� �DECLAQAÇAO.... , ,

. ·Será,. ,levada .

amanhã à regress'ou, quita�feira, o dr.
entrega a Paulo; este pas� actuação do juiz maTean-

Publica .�e encont,ra, e réo Catharina Pelleus, abaixo as- pIa .ba_P'bmal. 'I mteressan Manotl Karam filho,
-

sa Oi Mielke que manda em do seguidamente su�pos. bo�u��lado,JordãO ;A1.vt:s :��::�ap:blli:a c�r::a �c:���t�� te fllhmha .do �nr. Edgard. '

. t

,oal; deft=nde Sueco e em tos offsides. Dado,momen- tlv.d, �cusad,? pe10.crlme que reconhecê Ser à srta. Moui� Piazera e de s.ua f'Xma,.fS" Adalber.to �ana8aés
ultl'mo caso pratl'"" corner to es'capa a ll'nh," do Ay. d,e estêltonato. ca Gorl'el. pessoa .de bom com- posa, sra. d. Dirce Bh"rlng.

'

.

que ,é batido por E;sching I moré, pondo em "perigo o '., pO,rtamento e digna, do·,melhor que, recebera o no�e de Transf�tido' da f'stàéãe '

e nada produz; volta a bo arco de Mahuke, que com .
Em aditamento.; a Justj· respeito.' Maria 'Luiza. ferrea de Joinville, encon'

'1
. 9a Puhlica denunciou The· laraguá, 18-.:-1940. ' tra 'SI: entre, n6s'. o sm.

a a linha, intercepta But bellissima defeza a,fasta o
M ff 11' OI'

. Catharina 'Pelle,ns. n 't Adalberto Mana' 5se's. agora
6chardt, entrf'ga

.

a Mielke, perigo, pondú a 'bolla com ' reza �,ezzo I. lVla Maf- vasamen os

este perde para Juvenc,io um secco pera a frente. 1). fez10m e Oliveira. Vicen:d, Deverá eeIebrar-se bre- fiél da congenere desta ci, •

que di Cecy, mas intervem poderando se. deUa But- de Retorcida, pelo (crime Edital. n .. 1.047. vemente, Resta cidade, o dadr, � qu� é tambem 'um '

Horetti, mandando a "pélo. schardt. que adianta a Ha da,ferimentos leves. Henrique FrÔhr e Ger enlace do snr. Wolfgang ardoroso esportista, fazen·

ta para frente; Mielke se roido, este a Paulo, que
trudes' Hin�eldei., , W�fge, socio d� importari- do parte do quadro de jui·

apodera da mesma, con- com viole.nto chute- vasa
' Proced.eu'.sê a uma- jus- Ele, 'soltelro, de: profis'" te firma W. Weege ,& Cia, zes officiau da ACD.
t·f·.x 'd C sAo :>adeiro, nascid'o' neste Lid co d 'C' 11'

trola btm e passa á Paulo, pela terceira vez o "', rC"ode .

I lCaCa(\ requ.erl o Ror ar- a., m a �ra, , e I
.. I H f J' distrito, 'aos 22 de abril P d Alb '

C I
este a Haroldo, novamente Sueco. Mais alguns segun.· _

oS
.

'

• os a ermann unlor ou. " .

. e· ,uquerque aV8 -

Pe de .�

I;l Pauh] que ,chuta fqrtt;- dos. e,a :'paftid� inter�ol.'1
<:" . t ,Ne�o.. '

de mIl, ,:,��ecentos e d.ezOl; cante, residente em 'São I ru-se
mente contra '0 .I.Ö'CO de 'pe,s�, co.... a. invasão dos ra",�",'i1 "ln ";.><;1'1; 1$','" 1"'l\M' D'

'
to, domlclhad<? e resIden

I
Paulo. 111m re!ogio-pulseira de senho""

S t t·It'
� Pel<; di.: Promotor; Pu- te no lugar RIO do Serro, ,- , no trajecto do Bar Catharin�nse

u�co, que pr:a lca novQ ,nco crß�•. qu� a a�Ql ps • ','.

bUco foram req'uefidos do. sendo- filho legitimo de Nascimentos "a�é o, trans!orma.dor da luz(pro-
COmeI'; chuta Haroldo,mas jogadores do Brasil,' com I

. Guilherme FIOhr.e de Joana Quinta feira foi en:'ique - x}mo á resldenCl8 j� s�, Walte.-

Mielke pÕe fora por cima guarda t:huvas' e borracbas jaragua. Talvez para o fu- ze etXf;utiFvoSdfiscades; EPol Poraih FIÔh.r. '.

I
cid. o. :-. lar d,o- sur. Waldi � tHeraçradtf'�I�r�tr�edsaladeseJm()alDnVal.llt), na

da tqlva. As 4.2tl_Juven,cio havendo soccos para todos 1uro empregará melhor as par C''''Ia·, a�n o o 8-
EI I M d

� Q II

(lorta um passe de Mielke, os .lad05. O J'uiz, alleiYan-1 r"gras, e coDi mais' crit".Jio' tado.. � '....
. a, so telra, �omestlca, wmo e filOS ê!, de sua Ai pessoa que o encontroupo-

It " '? nascida neste distrito aos esposa d, Clara,' com o i �el
.'

entregai-o ao s� Luiz 00-

Ivança e entrega :a GecYJ do nãQ encontrar 8 nec�s. a i'rnparcialillade. alim, ..; (Ie �...---...,...,.------ 6 de abra de .1917, domi nascimento de umu galan- mes o� !lesta redacçao, que se-

este. a Amaury, �ste ä A,n �aria garantia, abandoQa �. niq pr�judicar ,a lle�h\Ím: Reat.i...Civil ciliadllc e. residente nestt .te menina, que nB' pia bap.
rá gr�bflc.do.. ..

tOßlO que chuta forttmen', camp-.o, daQc;to por terml .dctt �d,os.· , ,

, e, .,..' .' distrito a estradll .Jt�pocu, tis.mal recebera o nome V'l:'�D -SIC' •

te, passando a .bola rente, na.da a O;irUda ço� o sco-.'
I '.

Artur MútUer",,: Escritio sirihQ, se'ndo' filhat.leíitimrt �e Mlria, :(1
,

�'�... ,- ,"
lO goal de Mah�Jc�t 91UI;. reata;vordoBrasilde3a0. ,Ab!."Oi, �re�,1 ,e Oficia,'.l. dCJ. ;R,e,ai,s'FO C,ivil ·de.'Ma,x','Hinkeldei, 'e' 'de._ por greços ,�t: occasião�'
que se acha no m�lo' do _ Multo de ,lamentar é qpe

"

'i" '
F ed O b H k Id Viaiantes O'

eaß,lpo, juliando te� 'sida incidentu desta natureza Acaba dé ingreslär pista do 1. (hsttito da Comarca n a ltt ernel ln e ,ei,
,Rf:gressou .esta

1 radio . E.·

,ôàl, apita e ordena a bola se fizessem repitir� Com· as phalanges' do syll'lpa- �e jarag.uá., fsta�o de San- .Jaragu�t 1.�,,:--::.-t940 da capital do E�ta.dO����;a 1 �obilia de quarto
ao cen&ro. PrOfésta a, usts pele as dir:ectofias des clu· Ihico Brasil F. C" o afa- ta Catanna, Brasil.

. Édltal n. 1.048
�

panhada de seus dois fj 1 blcycleta.
tenda e, rfc!1l1l181CJt. ca,itlo bes afastar de uma vez pa- mado esportista AlvinoMo' ;Faz saber ·que compare Erich Schwarz e Hedwi· Ihinhos, a exma. sra. dona Tratar" nesta redacção.

I

du Brasil. Esélarf'cido o e' ra sempre taes elementos retti, que até agora defen- çeram ·.em cartario, ex�bi.ndo gea �9sshammei.
.

. ,

quivoco pelo juiz: da se o de IPaS associações., Pllra deu '8� �cores, .do Bandei- os doc,umentos eXIgIdos Ele," 'Solteiro, lavrador

tiro de rr.eta. tendo 'havido que sejam evitàdos futura- rante, (te Slo. Bento. pl"la le.i afim' de se habili nàscido neste distrito, ao�
uma interrupção de 3 mi mente acontecimentos que

. hlre� para casar se: 31 de março 1920, domici
nutos e continuand� a par. possam ser muit� preju� Edital n. 1.045 lIàdo e residente neste dis-

tida as ",29, Apos um li d,iciaes para ambas as par' VENDE-SB Peter Block e Frida Johnll td�o no ,I\lgar' Ribeirão
,eiro vae e .em, a linha tes, e talvez de' proporções um terreno, tendo 96 mo,.. - ton. . ' Qrande da Luz. filho legi
do Brasil insi',te no �taqLle e caracter bastante graves ,gos de ares. com boas Ele. iloUt"íro, mecanico, timo de Arnoldo Schwar:z

Dada porém conseguindo. e lastimosos. planbçGes, optimo pasto, nascido na Siberia. aos 23 e de Selma Shw81'z,

Ás.,1J7 alinha·aymoré des Ao CJue consta, por par- casa. rancbos e demais de janeiro de 1915, domi- 'Ela, solteira. domestica,
envolve boa combinação e ticulares, foram encontra- bemfeitorias situado em ciliado e residente em Cu· náscida nute distrito, aos

atacando perigosam�nle ob 'dos, na segunda feira,. nos Trei Rio:. do Norte. rityba. Estado de Paraná, 15 de fev�reiro de t918,
tóm o primeiro corner que 'fundos do Bar Catharmen· Tratar com ú proprieta sendo filho legitimo de Pe. domiciliada e residente t1es

chutado, por Antonio nada se, porretes e cacetes, pos' rio ANTONIO ALEGRI, ter Block e de Sara Enns te disttito 8' estrada Jara
produz, pa'� ,Moreni esta to., ali por cert,fI$ elemen- Tr�s Ri08 do Norte. Block.. .

gul1, filha legitima de Hu-

firme e.' afasta o perigo. Ha tos do Aymont< que pre' , EI�, solteira domestica, go Bosshammer e de Ana

bons at,ques de amb08 OI ,tendiam enfrentar a rapa: naSCida em Encruzilhada, Specht.
lados. As '.40, registra'se ziada do Brasil, ainda na "labe aos 10 �e março de mil Jaraguj, 17-4-940.
o segundo corner:contra o noite de dominlJQ qu,lJdo'" n,?v�!'fntos. e �atorz�" do Edital n. 1.040
Brasil; chuta Ferreira e estes estavam para festejar AV{'DI'oré "!lclhada e reSidente neste Wigando Menslin e Wal
põe fóra. Moretti, dá o tiro SOli' vicloria no referído 1&". distrito no lugar .Ribeirlo Iy He.fter:

.

de !'lêta entreg��do a Er·. Bar.,Outro acto reprovavel �' �a Luz, e sendo filha legi Ele. solteiro. lavrador,
ichm� II que controla o compelindo aoa directores A fi)lredol'ia da Club tama de Qustavo JohQgton nascido neste distrito a08

(OWO, es�aPl e centra'bem. dp- A)'mofi S. C. Invest�g�� Aymori fará realizar em , e. de"Marta Leitzke Johng"- 28 de março de 1919. do·
fazendo S,uéCQ, (,ptimà dCa. o caso e impor ordem e no�tç � hoje" nO$, salões ton. miciliado e residente neste
feza; volta a �olil ao ce,,· disciplina, IJ05 .eus e$po�' � S4�ied�de� ctoàj�Atira�o· , Jar:aa,�4, U5r-4-1U40, di$vitQ a e,trada ItalWcj.

.

Dr. Abelardo. Fernando .

tto. apossa'se �ella Juven., tistas, afint de, COI\Servar o res, uma anImada SOlrée Edital n. 1.046 ,. sendo filho legitimo de t:10ntene"'ro,cio, �ontról., e paissa l. An I renome
da alrf�tlniaçlo, co- Dansan&e. 6s 20 horas, de'

"

,

.

Guilherme MensUn e de """

toóio. �ste chula e deren mo at6 'lgor., vinhà man,' dicada ao.· seus associados i TGo.doro Krueger E Wal- Ida Dornbusch 'Menslin. ADVOGADO
de maravUbossmente Mo: tendo. e aOi do quadro social dos y" nmm

Ela, soltd.ra, dome.Ues. •

retti, pr�éed.q.. porem cor- Ttlrmicou Assim _ dis' Alira40rel. fl,'t. solteiro. lavrador, nascida em MBIS8randu�a, (Inscrito !lO InstitutQ da Ordem do! A:lvogados do ara.R)

ller; chuta ,AqJonio na<Ja Rutil da Taça Sudan com Nessa occasiäo .serA fei' brasllelfo nascido neste aos 10 de agosto de 1922, Açeita causas Civ'!is. comerciais e criPlinais, Inventa,·

se codsegullßtQ;;� .

a;.tir. duas j�stas e re,tumbantet
.

t� �. pre$jáçlO' dt conta� dist.dto. ao's ? de nOVém domiciliada E réddente nes rios e' Arrolamentos.
"

Jneza • dI. va., dA �ras��' victotlas do Brasil sobre da lestão apterior e dada bro �e 1810, domjc.ilia�o te distrito a estrada Itapo· Atende chamados para as comarcas de Joinville, BI&;J-

IlJsis.te agora a linha d9 o .eu forte contendor. p6sse j dlrfctori� eleita e residente neste distrato cusinho, filha de Bertoldo ménau, São Francisco, Sio Bento e Mafra.
BTasll, Orestes paiu, a O juiz. sr. Manass�s, j, parª, rtl(er 95 destino!!. do DO lugar Tres Rios; e sen· Hefter e Ema ffeft,r. 'E'" . R M I FI' P

.

Paulo, este 8_ M.1eJke que -bastante ji baltante eq club! np pe�iodo loeial de, do filhQ legitimo de Ricar- 1.ragu4, 17�4-40. I sentorlo. ua a. Orlane, elxoto· Jaraguã.
_ Jjnt� a juveneio. depois Il nh.eoi�o, nas canhai de 1940·41. do Krueier e de Maria E para que chegu� ao

" . '"' . '0

Horara, eQtrertando I Pau JOlovJlle. soube manobrar A loir& r_ue será abri ,Denke. conhecime,nto de todos pas- D B
", '.

Ie. este devolve a Mielke; bem o cjoio-, destro.;an· Ihantada com G coneUl'-8O Eilt, solteira, domestica, sêi o presente editaJ que
� aem.togeR do Dr. Bommel c.

AIIue finta novamente Oui do bellos e constantes aia· �o famoso Jazz Band Ame, brasileire. nascida fm �n serA publicado pela impren
.

AUGMENTA Ai;'FORÇAS-Ó�'SIV DO
'berme. escapa e oom' oer- ql1ea da, linha do Brasil, m:ano, de Hansa. promet- dayal, aos 11 'de feven:uo S8, e em cartorio ondé se' ORGANISMO CONTRA' A.S OOENCA�SDAS
teiro pelotaço vasa peta achando 8 sempre em off te ser de um stlccesso es- de 1021t domiciliada e r�- r6 afixado durante 15 dias. -CRIANÇAS E DOS ADULTOS-

pri�eira vel o arco de side. dando, . aleU! dlsiot trC?ndoso em tista (10 en' sidente neste distrito no Si algllem souber de im-!
'

'Súeco, ido precisamen'e muita liberdade ao jogo 'thusiasmo reinante- en!re IUlar Fran�isco di P8�II, pedimentos acuse 08 para : ---------�------

js 5,00. pas8am,.m�.is
tres bruto, APres,enton se bem" os socios das 1uas socle: e sendo filha legitima"de fins legaes,

" JW�.ner oonekaDlp.'minutos sem nOVidades. 'raco. dada li grande fama dades participantes da rnea- Hermann Qrimm e de Ma
I

...t"'"F K.eller _, ,

�uando ê dad<f' as 5,04 o que conquistou nestes pou ma., ria Grimm, E8erivlo Distrital e Oli I
'

sigoal fi.allzan'do o to eos dias que Ie :acha em A Directoria. J8raguá� 17-�""'1940, 'eilli do Regiet.To Civil. O �...pelo ... apei'idv.

'. aJ

EXIJAM O SABÃO

Virgem Espec,i� ade

'''\ "

,."\ ,; i;/";,
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