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"Devemos conservar os
nossos olhos e os nossos
ouvidosdesviados das se-'
reias que rondam o

nosso marle
Depois de agradecer

8S grandiosas e oaríaho
sas homenagens que lhe
foram prestadas, na sua

recente viagem: pelo go
verno e povo de Minas,
o presldeate Getulio Varo
gss fez referencias li si
tuação fnternaeíonal e

assim se expressou:
cFinalizando, e por

julgar opportune, quero
me 'referir ao grande
momento internacional,
para reaffirmar 'a nossa
neutralidade e declarar
que se tivermos que to
�ar qualquer Iníclatíva,

,

não u faremos isolada, Dírector-propríetarto s HONORATO TOMEI,.IN -:._:' Caixa Postal N. 12 -.- �,,;ctor: João Crespo'mente, mas de accordo ==========='"====�='""""""""'=""""=�=""""'======�
com as demals nações .1\000 XXII J'ara-uá ....' Sa,bbado, 18 de Maio de 1940' -- S. Catharioa.... N. 1.030americanas. Como o CRU til",.,
teloso Ulysses, devemos ----�--�----------��,�----------------------------=-�---------------------=�----------�------=-

������!ald�:v1���: ed�: O Interventor Federal em"ElDbaixador Ugo,Solaencantos e dos enlevos
das sereias que rondam VI·SI·t'o, O 'aragua',o nosso mar, afim de que "' ß' �
o nosso pensamento se
movimente llvre e se
concentre não só nos
interesses do Brasil. mas
nos destínos do Brasil,
por cuja grandeza e

prosuerldade ergo a mí
nha taça.»

8nDlvarsarlO

Chegou hontem a Joín
vílle, acompanhado de
sua comitiva, o r.,ßpre
sentaute da grande na-

Escolar ção Itallana junto ao go.
verno brasileiro, embaí

, xador Ugo Sola.
, Na cidade vísínha se-

'rá o illustre diplomata
condignamente homena
geado, pelo governo mu

,

nlelpal e pela soeíedade
Iocal.Asprovas de ligitimo
apreço que tem, sido

prestadas 8C ::eminente
diplomata da patria de
Dante e Petrarcha, re- ,

vellam em qualquer par :

'

te da terra brasileira u
ma amizade antiga, laços
intimos de comprehensão
neutrs, que só a latínt
dade consegue erernísar.
Daqui formulamos ao

embaixador Ugo Sola e

sua comitiva os votos de '

feliz estada em'nosso
Estado.

A recepçao, A inauguração do Grupo
"Thereza Ramos". Discursos

Deverá chegar amanhã a nicipal até a actual
esta cidade, ás 13 horas, Prefeitura, formarão mfiiiDi]20')
o .snr . dr. Nereu Ramos, com bandeiras nacio
preclaro interventor federal naes os diversos' es
no Estado, acompanhado tabelecirnentos escoo
de diversos auxiliares de lares da cidade e o

,

SéU governo, que será con- povo. O interventor •

dignamente recepcionadó Nereu Ramos e sua

pelas autoridades, repre comitiva descerão na .

sentantes do commercio e Prefeitura, onde terão
'

das industrias, do élero e curta demora, seguin- Rio. � Em vista dos Rio. - A Associated� pass!gem do nosso, da imprensa. 'do para Hansa onde ataques da aviação alle Pres, agencia norte ame-anmversano deu margem Uma commissão irá es- a chegada está pra- mã .e das 'tropas motori rícana, informa de Pariso que recebessemos �os perar o digno Chefe do vista para as 1-1-,30.
I sadas, o supremo com- que a batalha de Namurnossos amIgrOS. annuncian- governo á entrada do mu A's 15 horas mais mando das forças hol até' Sedan toma earaote-tes

.

e colleg ..s palavras de nicipio, e. apresentar-lhe' as ou menos terá lagar Iandezas ordenou, terça. rístíeos de lucta em �am-muita bondade emce�tIvo bôas vindas. D'ahi ruma, a inaug u r a
ç

ã

c do. feira, que o seu exerci- .po aberto, commumoou�elo, tra�alho ,q.ue temos rão todos para a Cidade, grupo escolar "The-' to depusesse as armas. o commando.conseguido reahz�r, com sendo os carros em que reza Ramos", es tabe A rainha Gui1lrermina-m.Ulta força de .anlmo, em viajam o iIIustre governante leclrnento moderno, e os membros, do gabl- Rio. - A agencia tran-bem �o «.Correlo do Povo�, e sua comitiva 'ladeados sendo na mesma oc nete hollandez refugia' ceza Havas informa de
que 7.0• Jornal de Iaraguä. por grupos de motocy casião inaugurado o ram-se na Inglaterra. Paris que o sector deSer;tslbIllsado� �gra�ecemos distas. retrato da iIIustre da- As forças germanicas Mosa rompido pelos, al-hole as �ell�ltaçoes que Na rua Marechal Deodo- ma catharinense sob cuja Dr. Nereu Ramos no seu avanço penetra' Iemäes, constitue exten-
uma comrmssao de alum-

ro, em frente ao predio em égide vae funccionar o no ram em territorio Iran- sões da Iínha Maginot.nos do grupo escolar «Ab; construoção do Paço Mu vo estabelecimento, de en Discurso de recepção pelo cez, téndo rompido perto Tanks inimigos de gran-don Bapttsta», trouxe a sino. sr. Wâldemar Luz. de Sedan alinhá Magi- de velocidade, secunda.
nossa tenda de trabalho; Serão tambem inaugurg· A's 3,30 horas _ Desfile not.

' dos por aviões de bom ..

os cartões e phonogram Filmes sobre as dos os retratos dos snrs. pelas ruas Indapendencia, bardeio. atacaram e trans-
mas que tiveram a lembran industrias oacio.. drs. Oe.ulio Vargas, �ons II Hercilio Luz e Oswaldo Rio. - A.. Associated puz�ram '_

as linhas de
ça de nôs dirigir, amigos t ructor do estado nacIOnal, Cruz. em direcção ao Oru Press, ag•. norteamerica' fortlflcaçoes" desafiando
e assignantes. .

.

oaes
bra'sileiro. é, Nereu Ramos, po Escolar «Thereza Ra- na informa de Berlim, o fogo da�metralhadoras

.

Os nossos cOllega,s às" ,Rio .. - Ao presidénte seu delegado de:confiança mos", precedido pela Ban- que um oUicial, belga Irancezas.iSJm se e��ressaram:. da Confed.eração Nacio" em, Santa Cathar��a, Fa)' da Musical c Elite", prisiorneilo dos allemães ----

«A NotiCIa". de Jomvllle nal das:lndustrie.s, o De- Iara nesta occaslao o ·te' A'� 7 horas - Banque. que pertencia a guarni' Nota bolaodezaao
"

-o �osso brilhante confra�e p8:rtamento NB'clonal de nente Leonidas, Herbster, te no Salão Central, affe- ção de Eben-Emael, for' J iiDr. Lucas Beh- ,��°ci�e�â/�:J��:gu(�t s�� �d�� Industrí� e
I Commercio dr�a!11iéo prefeito do mu� ,recido ao Exmo: Snr, O�. tificações de Liége, de' ap O

•

rientação intelligente e esforçada commulllCo� que o rela'· nlClplO.
.

,Nereu Ral1!OS ",e sua coml- elarou que toda
"
a arU' Rio. _ A A. P'l, ,ame ..rin.g ,do nosso prezfldQ collega de im, rido Depal.'!tamento, cum- .

Para melh9r ::onheclmen· 'Hva. Discurso pelo sr. Ma lharia do forte ficou des- ricana, informa de, To-
Pt d It'

-

- 'prensa snr. H�narato_Tomelin, pr-indi;)..o, f}i'og-MmID!l' (i'e lo d(:)'s' nossos leitores fip" riö�; Tavares', da'Cunha Mel- arranja-da por occ8sião quio:, o governo h.olan-t°l' FBcedoeraol snro' EnÀetal', tcompletou n021 dia 11.?0 c�rredn- divulgação das possíbili 'mos em seguida o program- lo Brinde de honra ao Che· do. ataque germanico. O dês informou o go:vêrnoven or e . e o seu ,o anmversano e " .

d d f t'"
.

f t r h 30 ' ddo acaba de ser remo- fundação, circulando uma edição dade� ,commel'ma�s e Jn ma orgamsa o ,a�}s lVI· fe da Nação 'n�lo Exm?, oro e ]� a peças e japonêl'l que a8 demons-.vida d') cargo de Juiz e�pecial, assi,gnalando o auspi' dustrwes -do BrasIl. esta da�es a. que; aSSistir", alJ1a Snr. Dr, Arno �,tof!schh J�IZ, artJl�arHi e 100 metra· trações anti niponica'sd O'reito da. comarca
CIOSO aco,n��clmento. e,mp�qh&dG em ,produ nha 'a VIlla de Hansa. de Direito da Comarca. Ihadoras. Das lndias Orientais Ho-e

,

1,
• Jar8;gua Ja. pode u,fanar,se de zir durante o corrente A's 3 horas - Recep A's 9 horas '- Baile of landesas s6räo contro'l8'de S. FranCISCo para a poS�UH um Jornal a altura da' " , . _ �

,
.

d'
'

...
'

.

:2 Vara da Capital o il· sua cultura e do seu progresso, anDO, alguns hIrnes cme ç�o a Ave.�lda In epende� hctal, offerecldo pela So Rio,. - Informa de Zu. das futuramente.
IU:itre ma istrado dr, Lu· p.ois, o .Co.r�eio do ,?ovo», ''pe- IDatogrHphi?os sobI'�' as Cla, a partir da Collect?Ha ciedade. "D Pedre: lI», no' rich a TraoBocean. ng, �, \

B b
.til rIodlCO nO,tIclOso e mform�tlVo, prin�ip-ae8 mdustrias na· Estadual, formando as InS- Salão Centra�.�íll.'antado, allemã: 'A imprensa con, O Uruouay "a'ascas erlOg.. p�ss�e �nlhante collaboraçao .e- ci fi es tituições na !:fg'uinte ar- '1 J «EI', ta, que as tropas para I .

til
_

Em São FranCISCO dO dilonal,lmpondo·se ao conceito O li .

,

pe o azz LQ"''''<�' -ideixar o seu cargo' foi do publico como um jornal bem ,dem: Grupo ECscolal .cTS?_e, O interventor Nereu Ra- quedista� allemãs ,0*0 só comlDemoraçoes
d L caB Behring' alvo feito.

, Meda Iha5 res� Ramos" olleglO ao
mos e 'sua'c')mitiva regres· causaram enorme

'.Bur., da Independencia,o l'., � , . Ao nosso Illustre confrClde fa, Jose, Escolas Isoladas Es- _,'. ,

J ra uá presa dOS cumbatentes d
de slglflCatlv8s provas zemos votos de fartas prosperi· tdEI I I d

sarao a nOIte a 8 g ,

b' elgo<> "'holaudes"'s, ,mas"
' O BrilSilde apreço pOl' parte dos dades.> commem orativas � o�e.s, s�o, a? �o aSas onde S. S. ficará hospeda, "'<:I., IA <C'.

muitos amigos e admira, O <tOiario da Tarde» de do cincoent,eoario U�ICI�t�S. :m�anJo« a· do na elegante rrsidencia t�mbem provoca.ram [Ia· ,

Montevidéo.·- O chan-dores. FlorianoP'Jlis' gsra'?d 'dorda;aTo. e �SUASllJ, do t�bellião 'Mario !�vare�, OlCO �nt�e o� mesmos. 'callar Alberto"Ouani iràC
.

d P da Republica OCle a e I_�, irO ao segUIndo segur _,'

<""lra ce Nos CIrculos c.ompetent,es ao" 'Rl'�;' dO. Jan, el"ru� 'emc. orrew o ovo. cum- <�os I} de Maio de �919, va Hansa HumbGldt Ca- d C ','.:"." dI'} \.' Uprlmenta ao dr, Lucas surgia, na Imprensa catharmen·
R' O

A

d th' E t G' o, para a r. aq.ue es, palzes
'

a�slm principios de séternbroBehring pela distincção se, o conceituado orgão -Correio 10. - e accor o com armense, ,spor e uara·
" '

.,
com {JS de frança. e da deste a.rmo, chefi.aDdorá "d � do Povo', que se edita em Ja- O decreto,lei n. 1.972. de ny, Isabel, RIO Novo, Anno AgladecelJ10

.

CommIs Ingla�er�a,. tem mamfesta. uma inist!ão extraordina-
a 1 IS tmerec: a: C�IDd�u

1 raguá, sob a direcção c0l!lpe- 19 de Janeiro do correu, Bom, Soci.odade D. Pedro são dos festejos:�e Hansa do mdlslvel surpresa ria que repres,entará. o
a n. erven Ofla e �ra tente d� Honorato Tomehn e te anno, que instituiu a II e Cruzeiro do Sul. No o convite que nos endere- deante da orme s fil"Pdren.llo'!! a sueultSo IDr6el'mltoos rveedlhaaGtoreladcOonhPeoCrl'daJoaf-I,OgUCraresdPaos' medalha de prata' C<lm' acto será offerecido por çou, devendo o ,«C.�rreio �' en, e c ,a Uruguay nQS festejos come JUl'lSCOnS, -

-

.

t' d
'

h '1 d
.

d d P ',. tado
cum que!, Alemanha em·

que o Brasil commémo'd a 'tal belas letras catharmenses. memora Iva o cmcoeD- uma sen Of! a a !SacIe a- o OVO" sal' rer:".,;n prega ess,a notT!! arma; á rará mais um anniversa.
ven (Iod para a c pl

.

o nosso C?nfra�e, q.ue, já se telJarÍo da proclamação de loca!, ao Exmo. Sm" em tödas �s Qo ... 3:"';"..gens" qual se ,c0nced�ß fité a rio de sua independen-
do Esta Q, Impoz nas hd�s Jorn�l!stIca,s do da Republica, '6 Conse, .Dr. Nereu Ramos um ra· pelo seu €hrector,'\"sr. Ho eq tEstado, tem, dIa a dia, malS se

lh _.j 3 d b' Ih t d' fI ..

'

t tTr' ��ra ,p, uena Impor an
, cia. Cogita,se de inclUÍ!."adaptado á feição mc>dernli, que O 'i8S 01' enff raBI· ma e e e Ne::. na uraes. nora Q orne m, ,"�a, nessa' 'embaixada espe.o torna alto no conceito do pu- leiras resolveu conferir . .. . _ _ _ ' ..

blico e acatado entre seus col- essa medalha a diversas lostituto. de Ap�seotadoria ePen.. " Rio. -.A Asso'ciat�d cial uma compànhia de
,legas, pessoas, en, tre as .quaes S- S d s "'ommer"'·arl·os Press, ag.::no'rteamerica. cadetes da. Escola Mm.Aos confrades do -Correio do oe O" .1

, tar'

O ministro Fcrnsndo C':8' na, informa de Paris'que .Povo" n�ssas felicitações,>
ta e os seguintes funccio- 10.0 Departameato Regional o porta-voz do Ministe. __� -.--

d IA O'" narios do Ministeri!) da rio' da Guerra declarou Pliblidd(lde: neuada, de�egun o emas no« l�., Ph ....rmacia de Plantão Agricultura: Carlos de Caixa L.ocal de Joinville ' que a sitn9.çã.o ,é séria '1' öfIO da Noite., da capl
(I

� _ prata. Resultado.', neuo-tal paull'''ta, numer'o de, ,_EstJFa de pla.nta,o, ama,,' SOUZ8 Duarte, director
f b I I' t

'

t mas não critica. ö'D Pelo presente ícam no�ificados de e eza, ca IS as, massagis as, do de ouro.11 do córr�Ílte. a; senho· nha a Pharmacla., Nova. do de Departamento Na todos os srs. proprietarios de e manicuras, açougues, peixa-
rita AdeUs, Hass, filha clonaI da Producçäo Ve, emprezas ou estabelecimentos rias, carvoarias, quitandas, lei,

Egeta)' Luci"no J"cque" que girem em name individual, ta rias, confeitatiRs, bares, cafés. A DOV� scoladeste municipio, cujos

� I
d Nl u.d·' t....

.

"os socios solidarios, os interes, botequins, restaurantes, pensões,
lI!:a

páes residem em Rio da J. I. ROCHI LOURES e oraes,_ lr�c or .ge� sados, por qitalqu�r forma, os hosptdarias, hoteis, edeficios de
�OD's*nucra-oLuz, por questões de'clu· DICO ESPECIALISTA rai da proáucçao MlOe· diretores ou administradores, das apartamentos, habitações colen"" !!la, �

b 'O h O
. faI; dr. Arthur Torres seguintes atividades: estabéleci- vas e congeneres, fotografos,mes a ateu com tifOS I

.
os, uVldos,

I FI'lho, dl·fac·,or do SerVI',
' ,

I b d'
,

d,� mentos comerCiaIS em gera, ancas e Jornais e e engraxa- Rio. - Falando á im - da Co.mmisBäo Éspecialde revolver o seu aroan· NariZ. e. Garganta·1 ço de Economia Rural; compánhias de seguros privado, tes, estabelecimentos de espetH-
prensa o genei"sl Luiz das Obras de Piquete,te Mario Caoal'telli, chi·, Rua Pnnclpe. Fone 334, engenhel'ro Olycon de agencias lotericas, clubes de culos, de diversõl!s publicas, ca-

Af� Dml'co das fabrI'ca'" M 'u i
mercadorias, salõ,es de bilhares sinos, clubes recteativos e asso- de lonseca, irector Rezende; declarou que

'

'" c o '

JOINVILLE Pal'va Tel'xel'ra, dr, LucI'a,
'

seline·. de qualquer especie, cooperati- ciações esportivas, postos de a úova�·Escola Militar de__IIIlI!I!l '

no Pereira da Silva, cçn vas de consumo ou de distri venda de venda de gasolina e

S d Rezen!1e será no gene:
""'7,,__------------ �__

sultor juridlco do Minis buição, instituições e agencias' de lubrificação não explorados ementes e ro a �m8ifor do mundo.Membros do "I'J'·r"'u'lo Vl· en- tell'O, e dr. Dc",fl'O "'ava' de turismo, casas decambio, e,,- diretamente pelas emprezas dis-

h"" I"" '" l critorios ou emprezas de com' tribuidoras de ·petroleo ou pelas orta i.-as As installações obede-
tl·no", de ,Sa-o Franllfel"sco res GonçalV88, �ssisten- pra e venda de imoveis e de ad- garages, cujas quotas de capital !J ceram á technica da.. te do Serviço.. do Fornen ministração de fu�ns, ainda que não sf:jam superiores a 30:000$ A Ajudancia Acricola ,arte architectonica mo.em Jaraflua" to da Producçlip Vegetal, rurais, escritorios depropagan'da e desde que tenham no maximo

Federal com séde nesta ci. derua em terreno ,apro-a e informações, de representações, até 55 anos de idade, para no
, a quem coube a tarefa comissões, consignações, Ide cor' praso de 10 dias, a contar da dade, á rua Preso Epitacio priado com area suffi.Amanhã, pelo trem da A's 10 horas será cele- de organlsar o' pavilhão retagt!ns d� qu'alquer natureza" data da publicação da presente Pessoa - lunto á Colle' cie'ute. Os trabalhos es.tabella, deverão chegar á brada a missa solemne, do MiniR�erio da Agricul. de agentes de propriedades in� notificação, promoverem suas ctoda Federal _ vem de täo sendo activados, a.nossa cidada cêrca de 100 cantada pelo côro do «Cir- tura !la. exposição re BlH dustriais;' de mecanografia e có- inscrições neste Instituto, obri'

receber. para dis tribuiAão fim de que os. conJ'unctos
'

pia,s, de despachantes e de lei, gatoriamente, em' conformidade ymembros da novel associa- culo Vicentino". BRda. para 'Commemorur loeiros, eSCrit<lrios, consultorios, com o utigo 2.0, pamgrafo 1.0, gratuita aos lavradores re principaes OB. grande o.ção religiosa cCirculo Vi· O� dignos excursionis' aquella data. gabinetes e laboratorios de ad- letra b, do Regulamento apro- gistrados no Mini.sterio da bra f:'stejam concluidoscentino», de S. Francisco, tas fr,mcisquenses. virão ----------'--...,...-- 'vogados, medicos, dentistas e vado pelo decretofederal n,5.493 Agriculturá, sementes de em fins de 1941, poden-que aqui vem E'm �xcursão. ,=hefiados por frei Patricio A
demais profissi0qais liberai,s, far' de 9.4-40, publicado no Diario

hortaliças diversas. do as aulas serem ini.' OS BOSSOS as- macias ,6 d;'Dgarias, sociedades Oficial da União de 12-4-40,-. _"OS excursionistas rf!ligio· SchlI\idt, esforçado director de ralHodifusão, emprezas jor- E para que chegue ao conheci" Os mtereSsad0s deverao ciadas em 1942.BÓS de S, Francisco serão espiritual daquella institui- siO'Dantes em nalisticas, ,h<;>spitais, casas d!! ment!l de to�os � ni!l�uem ale- procurar a repartição cita' A Escola Militar derecebidos na gare desta ci· ção e vigario da parochia I!J saude, l?<;>hchnJc�s e.est�b�l"lcI· �ue Ignorancla, cl�ntJflco queos ,da. nos dias utei!'l. trazendo West Point dos Estadosdäde pelos membros das de S. Francisco. atrazo' ,,-
,.

mentos!lslOteraplcos, l�stItulÇões Infr�tor�s dO,r�fendo reglllam�n' ro do registra ou Unidos .foi construída ha'

,

,,_", e assq,cwções de caridade, de to ficarao sU1eltos; alem de IU- O nume
,

'

,

..
'associaçõt.s religiosas de 4ICorreio do Povo" for' Soficitàmos a fineza dos nos< beneficencia, fundaçÕes, associa· ros de m6ra de"] % ao mês, á ° talão do ,mposto temto- ,cem,aDops, não, apreJaragoá, sendo lhes offe: mula aos' membros do sos assignantes em atrazo com ções !iterarias e, éul�\1rais, insti, multa regulamentar que variará rial da CoJlectoria Estadoal, sentando a g:."öndlosidllderecido, no pateo da Igreja cCirculGVicentin<)" os seus o pagamento d,e suas �s�ignatu- 'tuiçõ'es ou ordens r�ligi,osas, es- de 1,00$ a_ lO:OOO$Ooo. afim de serem inscriptos de que se revistirá B DO-Màtri7, c,barril,scas, café e ,votos'de fell'z e,sla'da, ""m ras do anno findo, ,liInda este tabelecimentos de ensino, edu·

J '!1V'lle 15 d Maio de ]940 . -O 5
• •

d 'va Escola Militar do B
� ..

mez, sob pena de publi.carmos I candarips e ,a:Z:ilos,. barb,earias,
OI I " e .' c�so na eJam aIO are, ra.doces. ,nossa ::idade. a relação dê s�us nomes.

_.

sal�es de cabelereiros, .institutos ORlON LOBO, gere'nte.· glstrados. Bil.
I

Voltou da Europa
.

o sr. Luthero
Vargas

Nosso
Rio. - Depois de de

morada viagem de estu
dos na Europa. regressou
sabado ao Rio a bardo
de um apparelho da cAla
Lítoría- o sr. Luthero
Vargas. De Recife até
esta capital o avião foi
pilotado pelo coronel At
tílío Bíseo,
Aguardavam a sua ehe

gada no aeroporto Santos
Dumont, a sra, Darcy
Vargas, os srs. Gustavo
Oapanema, ministro de
�du�açäo, ß Waldemàr
Falcão, mLnistro do Tra
balho, alêm de figuras
da sociadade carioca.
Logo ao descer do avião,
o sr. Luthero Vargas foi
cumprimentado pelos que
al1i se achavam, ruman·
do em seguida em com

Ranhill de sua progeni·
t01'a para o palacio G1Ja
nabara.

A guerra na Europa

Cri,m'e
em s.. p'a'ulo

Militar' em
em Rezende

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, alivia e re�nimà�,

"

CLINICA CIRURGICA
do

Dr. RENATO CAMARA
,

-'

DIRECTOR DO HOSPITAL S .. JOSE'

Operàções, Doenças de senJloms,'
S '

Partos

de � A R TIN S J A R U O A

Rua Bar�o do Rio Branco n. 62'
Todos os quartos e appartamentos, com agua

corrente, quente e fria

Elevador - Frigorilico - Cosinha de I.a ordem

Salas de amostras 'para ,os s1's. viajantes

Automovel na Estação
\

,.c U R I T Y B A PARANA' BRASIL

".....U(O)__&O_

Escritorio de advocacia

Dr.,Marinho' Lobo
Diarimente atendé<se neste escritorio para servi

'ços judiciarios e' administrativos,

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

)ARAGUA" � 6ua Marechal Deodoro

Edifício Emerich Ruysam

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

Pharanacia Nova
de R08ERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece
seus artigos á preços vantajosos.

FEBRES
(Sezões, Malória, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapichmenfi> COlT!

"Capsulas Antisezo�cas,
Minancora".

, .' :'" 3' / F \'�f':r\' """, ,

Contia du Povo, "7�X}7,",18 ,":- 5 � ,1940

Rio Grande do Norte
Mossorõ '

, Natal
Rio Grande do Sul
Bagé
Cachoeira
Caxias
Livramento ..

Passo Fundo .

Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Uruguaiana

Santa Catardru�
Blumenau "

joinville
.

Floria nopolís
São Paulo
Araraquara
Barretos
Baurú
Bebedouro .

Botucatú J

• Campinas
Catanduva
Chavàntes

'

,

\ Franca
Jaú
Lins
Piracicaba

., Presidente Prudente
Ribeirão Preto .

Rio de Janeiro Rio Preto
,

Barra d") Pirai Santos '

Campos São João da Boavista
Itaperuna São Paulo
Macaé Taubaté

,

Niteroi Se1'gipe
Nova Jguassú

.

AracHjú '

Petrópolis Acre - Rio Branco,
Está instalando ·as seguintes sub-agencias:

-Distrito Federal
Direção Geral
Agencia Central
Agencia Metropolitarra da Ban

deira'
Agencia Metropolitana da Olmia
Agencia Metropolitana de Ma

dureira
Agencia Metropolitan do Meyer

Alagoas
Maceió e Penedo

Amazonas
Manaus

, Bahia
.

Bahia (São Salvador)
Feira 'de Santanna

,jlhéus ,

'

, "rtáb'una
Jequié
Joazeiro
Sànto� Amaro '",
São, 'Pelix:.

.

Ceard
Crato

. Fortaleza
Sobral

Espirito Sanio '

, Cachoeira de Itàpemerim
.

Vitória
Goias
Goiana

Maranhão
São Luiz

Mato Grosso
Campo Grande
Corumbá
Cuiabá

i

José Panstein, Presidente.

o l-------'m-,__---__--�-------un--__--�--.__---_-,-------------
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PRISÃo DE Vr.�,:TJi
IRDIGESTÖZ3
MAO HllLITO •

"

.-

Mir"as Gerais
Araguari
Barbacena
Bello Horizonte
Carangols
Cataguazes' ;
Guaxupé
Juiz de F6ra
Ponte Nova
Teofilo Otoni
Treis Corações .

Uberaba
Uberlandia
Vargínha

Pará
Belem

.Paraiba do Norte
"Cajaze.itas,. .:

" -Campína' Grande
'

João Pessoa
Paraná
Curitiba
jacarêsinha
Ponta Grossa.

Pernambuco _'

Garanhus
.Reciíe

'

Piauí
Floriano
Parnalba
Teresina

J

',..; .J

O' Tonico capilar, por excelenc'ia ! ' ,.s

Destina- se a, manter uma' higiene perfeita dó
'

'Tcouro cabêludo e embelésamento dor �àbelöfs. '

Evita' a QUÉDA DOS' CABELGS �, des-
I

trai a caspa, por rnais rebelde que seja. E um

�
remédio soberano centra toda e qualquér
,AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

"

'..

�I,. "B.ANI!,.:DO;.�â�I·� -,

"

�, TAXAS PARAI'AS, ,CPNTAS:"DÊFOEPOSITOSti � 'II }J�' L 1 .... i: ."......tI .-

� Deposites ��m Juros (sem limite) - 2 % 1\, a. .Depositoa dé Ay,iso P�io (dep�s'ifo inicial

� Depositas' Populares .(limite 10:00Q$) 4'0/0 a. .a ,," niinirrÍ� l'OOOf) : i
t,j,l, Depositos Limitados <,limite 50WOO,:�) 3 Q/o�; a. "

.'"
, ,

' f;:·Para retiradas mediante' prévio avjso:[·l " Deposites, Iii Prazo fixo r _" ,

f:,' .' Por 6 meses - - <',' . -

-,'- 4 % I!.. 'a. 'De jÖ" días'_..: • -'
�

- - i:' - 3 li2 016, á:a.
\! .Por 12 meses - - .... - - -' -

,

� ,5:0/0 8.'<·a. De 60, dias· - - -'.- - ,i ',- - 4 % a. a.

" '�' Depo�itós�com retirada �ensírl 'da renoa; -pórmeío.' De 90 días - -"',' x. -:... -':4 1/2 o a., a.

� \
de cheque (deposito mínimo 1 :000$) : Letras Premio' Sêlo proporcional.

fi Por 6 meses > - - - - - - 3 1/2 % a. a. '

, , ",

fi, Por 12 meses - - - . - - - 4 '1/2 o a. a. Condições identicas ás de Deposites á Prazo Fixo
'("

O BANCODOBR;ASiL fAZ TODAS AS OPfRAÇ:ÕJ;S BANCARIAS - DESCONtOS, ÉMPRESTI
MOS EM ,CONTA 'CORRENTE'GARANTIDA,COBRANÇAS,TRÄNSFERENCIASßE f,UNDÔS,etc'

Tem agencias nas seguintes praças:

.),

Deputado, coronel e jornalista,
Os attestedes Iírmados pnr pessoas de a1fa

posíçäo social e possuidoras de íntensíva cultura
I Intelleemal contam na vida dos prepàrados,

,

pois
,.emanados, de pessoas dotadas de grande ertterlo
. e esclarecida -íntellígeneía traduzem u verdad'e
.

dos factos. O Sr. coronel 'João Menezes, ínselllgente
-deputado pelo adiantado. Estado de Sergipe'e con
ceituado redactor 'do -Correio de Aracajít., por
este attestado declara que, sofrendo de íncommo
do ada bronchite. .eonsegulo debellal 0, apenas cóm
algúmas colheres de !?EITORAL DE ANGICO PE-

Amazonas - Porto Velho. ções, Amargosa, Nazaré, Jaco- São Paulo - 'Sorocaba: Mo LOTENSE. .

Pará - Santarém, Marabá, bina, Valença,. Bomfim, Con- gí das Cruzes, Itapetininga, Ava- ,
. A1'8cajú, Estado do Sergipe.Igarapé Assú. quista, Poções, Rio Novo, ItaPi-1 ré; Santa Cruz do ,Rio Pardo,

I
Mq,ranhãa- Caxias, Pedrei- ra, Alagoinhas e Barreiras. Pirajú, Assis, Paraguassú, Santo Este _excellénte remediü contra To!!ses, Bron- .

ras, Cod6. ,,', Espirito Santo � Cola,tina, Anastacio, Duartina, Marilia, Tu, chites, Tysica no começl), Resfriados, CatbaI'rQ
Piauí - Campo Maior, Pe- San,ta Tereza, João Pessoa, São p,an, Pirajuí, Promissão, Ar.a�a· Pulmonar. dos velhos, dhs cl'eaIlçsB, acha se á ven·

riperí, PitaCllfUca. Picos; União, Mateus.� - , titba, . Valparaizo, Cafelandla, da em todas 8B pbarmacias, drogàriaB e CBslils de
Joaquim Tavora. Goiaz - Ipamerí, Rio Verde Brdgança, Itapira, 'pirassununga" commercio da campanha. O seu pr�po modico es,Ceara' - Atacati, Iguatú, Ca- Ei BUl'ití.

,
'I imeira, Rio Claro, São José do' y

m.odm,.Crateús, Quixadá, Sena- Mato Grosso - Aquidauáu;a; Rio Pardo, Matã0, Novo Hori- tá 80, alcance da 'bolça mais iDoqesta,
dor Pompeu. . Ponta Porã, Tres Lagoas, Mara- zonte, Monte Aprazivel, Miras- P,edir sempre o verdadeiro medicamento:
Rio Grande do :Norte - é�jú, São Luiz.de Cácetes e Po-, sol,' Nova Granada, OliriIJ}ia, , PEITORAL DE AN3ICO Pt:.LOTENSE

,Caic6, Assú.. xoreu.
'

Orlandia, São Simão, Sertãosi- C f' t t� t' d O E L F
. d'Paraíba - Patqs, Alagoado Minas ..Gerais - Curvelo, nho, Ituverava, Ribeirão Bonito, ,on Irmo es e ates 11 o r. .. errelrB e

Monteiro, Itabaiami, Guarabira. Montes Claros, Pirap6ra, Jánua- Pederneiras, Barirí, São José dos Araujo (firma reconhecida). ,

Pernambuco - Caruarú, Palo, ria, Arassuaí, Carlos Chllgas (ex- Campos e-:lguape. Licença N. 511 de 26 de Março de 1906
, .

mares, Timbaú.ba, Goiana, Vi- Urucú), Fortaleza, Pitanguí, For- Paraná - Londrina, Toma- Deposito geral: Laboratorio�eitoral de Angico Pelotense.

Consultas pela manhã � no Hospit,al, á,' tárde das
f6ria ,Limoeiro, Rio' Branco, Afo-, mign, São Domingos do Prata, zina, União da Vitoria, Irati, Pelotas, R. G. do Sul
gados de Ingazeira, "Triunfo, GovernadorValadares<ex-Figuei- Cornélio Procopio.

2 ás 4 no consultoria, á Av. Getulio Vargas, es- Bom Conselh�.. ra do Rio Doce), Aimorés, São Santa Catarina _ Cruzeiro
. VENDE-SE EM TODA PARTE

(\uina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura. Alagoas - Viçosa, �aJmejra João d'EI Rei, Bicas,' Lima Du-
e Mafra. 'I

FALA ALLEMA-O"
dos Indios, União" Sant" Anna arte, Caratinga, Passos, Alienas, Dom.-ngo dl-a I" de ma.·ode Ipanema. Campos Gerais,Araxá, Ituiutuba, Rio Grande do Sul - San- ,':I ,

.' '. ,'. t ' " Sergip.e - Propriá, Maroim" Patos, Lavras, Ouro Fino. to Angelo, José Bonifacio, San-

G d fi•• . Estancia e Anápolis. Distrito Federal - Campo ta Cruz, São Barja, Sapta Ma- ran e' esta popularBaia - Barra do Rio Grande, Grande.' ria; Lageado, Bento Gonçalves,
��� "'�bi�"�'&d!'lIMl�' Caetité, Serrinha, Canavieiras, Rio de Janeiro - Cantaga- Vacaria, ]aguarão, Alegrete, SãQ
."-'li1i1diJtJ2J11,d.a,aNtNJINiNuö",,,,,,,,,,,,", Castro Alves, Bom Jesus da La- lo, Cabo Frio, Rezende, Bom Gabriel, D. Pedrito, Cruz Alta, na Igreja de Ssma. Trind.Jaraguá, 84.

P"a Iace' Hote I
pa, Maracás, Mundo Sovo, Len- Jesus de Itabapoama. . Quaraí.

A's 9 horas da manhã, missa. Em seguida
� �, - --- - _-- -

I -.;_.........
terá .Iugar a festa popular J que constará de:

-A-S-C"'R-E-A--,N-Ç-A-,-S-Q";"U-E-R-i:-M-e-$-�--a--·
-..

Churrasco, Bebidas, Doces, Rifas, Tombolas, Ti-
ro ao alvo, etc:

PROTECÇÃO TODOS A FESTA DE 19 DE MAIO

IDLDEBRANDO AUGUSTO DIMES
�"lTlbem em vidro d .. 3 Iam"'"

I'
.

____---..,------------------------------------:...' .�_ devld ..mente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com

!III ••__�I---------...----------� I
escritorio á rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo

. Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se

I de inventarios, elabora contratos de soci�dades em nome coletivo,
! em comandita simples, de éapital e industria, por quotas, de so-

l ciedades anonimas, comandita- por ações, de sociedades coopera
'tivas, de penhor agricolá, penhor comercial e enfim elabora coit-

: tratos de toda e qualquer natureza, assim como requerimentos_ ,

I. HORARIO : as 9 ás 12 e das 2 ás 4 ho(as�

Elias precisam <d.e
KolyÍ1os. Limpa seus

dentes melhor e com

segur.ança e destr.óe.
os gérmes Que ata
cam os dentes e cau ...

sam a cárie.

"

SO!iIÜ$O com KOLYNOS

Em todas as Farmacias, Drogarias e Perfumarias
Produto dos LABORATORI,QS MINANCORA

[oínville

.

__

."

o NO M E REGISTRADO
DE UMA VARIEDADE DE

TI NTAS, ESM�LTES,
VERNIZES

E COMPOSIÇÕES PARA TODOS OS FINS
COM RESULTADOS MAXIMOS DE

PERFEIÇÃO, DURABILIDADE
e ECONOMIA.

1 o o P O R C E N TOP U R O.

"
'

-Cese 'Sanis
Da Franbisca Buch '

"'

Av,Oetulio Vargas tdeironte á Praça 7 de'Sefl)
, Aca�a de receber ,um novo e variado sortimento 'de
.Roupinhas para creanças.

� ........- .. r � <lo- .-

(meninos e meninas) nas u let. j. m a' s creações.
..

"
..

Ja recebeu : Grande sortimento . da • �tjgós Ae, malha,
em lã e algodão e fios (je lã, para ;:í época de inverno.

Sempre em stock, .Iinhas de todas 'as cores e quali-
dades para serviço manu-l e a machina.·,

'

,

j
"

OGfruID_j! �� HOMMEl
�

"WANDERER"
A MELHOR BIGYCLETA

Carlos Hoepcke S/Ao'
Em todas as boa!) Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Distribuidores

JOiO Proldoeimo "Filhos -- Rua g d,e Março 121

JOINVI�LE JoinvilJe·
J0invile - S. C"ta,rina

:•.•. \>
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FRACOS E ÀNEMlCOS! B . A
·

I C'· I Prefeitura Municipal de Jaraguá
VINHO l:REÕSOTA�O aneo gneo aB, ommsrma Requerimentos,despachados
Do Ph. a•.Joio da SIMSI....".. Mês de Maio _ Dia 3 .

�_ ...._; de Blumenau José Emmendoerfer - Requer licença para

!:;:_ FILIAL: JA�:tAGUÀ _ Rua Cei. Emilio Jourdali fr��f't�u;:�e�e t��e��.ro do pedra e alvenaria em

8ronc:hila Alberto Schwarlz __: Requ.er 'alvarä de <Ha-
Caixa Postal n. 65 - End. Telegr.: cCAIXA_

bttese- para sua case _ Como requer, ,devendo
Escrophuloae

Séde e fins da sociedade Matriz: Blumenau ser assinado respectivo termo de compromisso.
Convele�.. Dia 6 ,

I A
.

d d domí á 10:1 • Filiais em: Joinville, Jaraguá e HamoníaArt. .
_ SOCIe a e ommar se coOCIe-' VINHO CREOSOTADO Frederico Briese _ Requer transferencia pa-

dade de Atiradores e SPOi't Riheirão Oaetlda», foi é um gerador de saúde. I Capital: 1.2(J0:000$000 ra seu nome de uma bicicleta de Lamartine Bas..

fundada em 27 'de agosto de 1932 e tem por fim
-

Reservas ca: ' .
" 600:000$000 tos __ Sim.

proporciooar aos seus essccíados o sporte de tíro' Deposítos e saldos em C/C: 18.000:000$000 Carlos Guenther - Requer baixa imposto R.

ao alvo e' outros licitos divertimentos, tendo por Néco�io de altaíatarta _ Sim, para o 2.0 semestre.
sêde o l'ugar Ribeirão Cacilda, no muníeípío

'

de -- Faz todas as operações bancarias no Pais. ,José e João Bsnkhardt _ Requerem trans-

jaraguä e sendo seu fundo soclal constituído dos o��aslao terencía para José Bankhardt jr. do imposto In-
donativos, [oías, mensalidades e renda dos festivaes. Por, motivo de mudan- Abona em contas correntes juros de

dustria e Profissão _ Façe se a transferencia so-

I éa pare SI'(·· Paulo ven 2'/., 4'/., 4,1/2'/., 5/. e 6'/. I' 't dM"J "J dmi t
-

. , ·V .... aUi. ," ICI a a.
.', .

'

oao ae a muus roçao dese bsratíssímo uma Osjuros são pagos ou capitallzados semestralmente. .;: Manoel F. da Costa _ Requer certida:o ne-

Art. II. _ A sociedade será udmínístrada por I bem montada officina e 'Deposite 88 suas economias no gativa - Ao sr. Contador para certificar o que
uma directoria composta do presidente, více-pre agencia aurortsada CHE constar:
sídente, secretario e-tesourelro, eleitos anualmen- VROLET�. Negocio mui Banco Agricola e Comercial de B'lumenau Artur Meldcla _ Requer transferencia para
te em Janeiro de cada ano, 'por escrutíuío secreto- to lucrativo. Capital ne

A
. ., b da seu nome imposto' casa. comercial de G�rmanof

e matoría de votos. cesseeío: 50 a 80 contos. economia e a ase pros- Eoke - Faça ele a transterencls solicitada.
,

§ 1. - O 'presidente presidirá as assem- 'Ven.dem.se tambem al'l .. •

d
.

d Dia 7,
bleas e reuniões, dará voto de desempate, autoeí- guas automoveis usados, perl a e WeIter Marquardt _ Requer alvará de «Ha-
sará/os pagamentos e. representará a aocíedade em perfeitissimo estado, Va. Sa. depositando mensalmente a insignificante bíte-se> para sua casa - Como requer. de aeor

em. juizo e tora dele, entre os qU8.flS um Che quantia, de 2.0$000, -numa conta, '�Deposito·PopuI8r". do com o requerido e satisfeito a
� informaçAo do

. § 2.. -:O více-presídente substituirá u presí- vrolet PAVAO, vertos
,.

'a 4,1/2'/., a/á: economíearä dr. Delag'apo de Híglene.
'

. .

. dente em seus impedj�e.l;it08. FORD, typus 29·30 e 31, Em um' arlO Rs. 240$000 m�is os\juros de Rs' '5$872 ,Augusto Persuhu "'7' Requer ,alvará de cHa-

§ 3. - O seeretarto terá a seu cargo toda a bem como um caminhão Em dois anos Rs. 480$000 mais os juros de Rs. 22$905 bítese- para sua casa' - Como requer.
eseríturação, convocando em nome do presidente CHEVROLE!l'1 todo retor- Em treis anos Rs. 720$000 mais os turos de. Rs. ,51$637

.
.Ríeardo Hesse - Requer licença' para CODS-

as reuniões e assembleas. . ,

mado, pelo' preço excep- Em Q}1atro anos Rs. 960$000 ma!s os ,Juros de Rs. 90$609 truir um snbretelhado em sua Icasa sita á tua

'§ :4 •.- O tesoureíro, ,terá sob sua-guarda, e eíonal de 8:000tOOO. ',' � �: cá��o ��s ��.-1���8!38gomr:!�sli�Jj���s d�e��.1&z1ilJ9 Benjamin Constant '- �o"?o requer.
responsabilidade todos 08 vl,llores da sociedaq,E1, 4 Vêl':' e tratar com o (Dos juros são deduzidos !linda 'J:j., referente quota de previde,ncia) ;. ,I ,) PUl, 9 :

I

'. ' •

recébendo, as Jmportanci'as qUE:' eOJ;lstHuem ,fundo; proprtetario: P.. EmUlo HORARIO: Das 91/2 ás 12 e das 131/2 ás 141/2 . Germs?o En�e - Requer alvará de .HabI-'
social 'e p�gan90 ás contes autorisadas pelo p,re Assmano, Agente'Chena Sabarlos: Das 9 1/2 ás' 111/2. 'te-se- para, sua casa à rua Preso E. Pess,oa -,
aldente, escriturando, ainda o livro «c�ixa� e apre· let, Rio do Peixe, Santa Como requer. ,

sentando anualmente o ;b&lanc�te ;e miJ;li�trando: Catharina-..
' .

Anselmo ,Megrí _: Requer' seja: �ornada S03m

80 presidepte todas as informações que .ll,le f",rem, 'efe'ito uma nlulta <lue lhe fÔrli: imposta - Indere-
pedidas.

"

': .. � '" • ClttC"&BINA Fe'ranen'to Mede.-ros: ,rido de aCordo com a ín.fôrmaçã'o dO' sr. 'Fiscal
Dos saczQs '. '

' ,. � G:erai. '

.

'
,

Art. III. _ Serão socios toda'S';' as" pessoas' O MELHOR 'FONICO' , Te·cla. Uhlendorf - Re�tier alvará de «Habi-
maiores de 17 anos, que tenhZlm. bom compores

' �, INFANTotL Produto de a�tà' qualidade para DOCES, te·se-' para' 'o 8alAo
.

sito á r�a Preso E. Pessoa -,
mento e sejam apresentadas, por outro SOCi0, �pa .. ESPECIFICO DA' DE'NTI '

' 'ComQ': re9,uer. ,:,
"

" '.'
gando 'inicial91e�te á, �qi�, estipulada em assemblea, _ ,. çÃO" ,

. , .BOLOS, TORTA& e quaesquer
. Tecla UhleIidod _ Requer transferencia P.!l·'

geral..' ;,' '1: ' ,
,

. A saúdé é o 'melhor bem ra A9iba) Portô�· FIl'bris i.mp08t�' so�re"<seu bote-

. " §, 1. - q �ocio qtÚte �'6rá direito de votar, e: da vida: Mas, ;nem sempre
PASTELARIAS ,qui,m .-7-. Faça.�e .fi, trans.ferenc,ia· sohcitada. '

ser votado, tomar párte gr.atuitaID'ente nos feste:; se teßi: satíde., A CALCE '

. 'E�tefa�o' Bip-de� .,,- Requer licànca para

jos soçiaes e, será' acei'to. sacio na primeira aa.' HINA .dá. saude, força e construir um maosoleo na sepultura de sua fina-

semplea, 'por J,Ilaioria dß votos, p'p�end.o a:>reseIt' bellezà ás ereanças e as ,da inAe .)..... Como requer.,
��r em a�s�m�lea ,qualq�er reclamação. " torna alégve's e resistentes "HOTEL BECKER

.','

R�dolfo 'Wi�chr.IlL� Requer baixa imposto
:§ 2. ;:- Os sefclos .qua tomar.em Pllrte �o tir�� à ),:êon1 � óptimos dentes. "e. -' ,'., . _.�

.
,

--;. ': - ,_:,' - - seu botequim' _ Como' 'Requer;
rei, 'devem .tçmat.: parte no, pesfile" 80b pena <Je A QALCEHINA é o médi, Rua Cei. Emitio, Jourdan. ."._.-, ..Jaraguã do Sul Gustavo Heoschel � Raquer. transferencia
multá de ,1�OOO, �jcando sujeitos, todos os socios, 'camento de confiança de É""iá'·';i �'d

...

Ih
M'

't
-

d :d'd
,'.

Q� . ..' ã' para E.mo Silvà impnsto ,sobre sUß propriedade
as disposições qestes estatuto� e öemai8 disposl todos õs o1t:di.cos pediátfas .� á sI:::�a.�. n; .�,e ,ob.P°� o da, CI :i ,e. , URSI Vl�- 'sitfl á RUIl O,. Elisll St�in.'

..

.

..'

ÇÕ�8 apJ.!ovada� em 'assemb)ea e protocoladas.: . <

"

'�dô Bra-sil..
·

�,.', " v�;) s açao eLes.
. lSpO�. ,e op .mas a�colno.' a: " E'milio Silva _ Requer alvará de «Habite· se,

<, § 3. - A exclusão do aocio. voJqntadamêhte , .

çoes e offerece o maxIll):o conforto �os Srs. 1íospe�es. para S1l:8CBSß sita,� rua Elis�steio .....!..,Como requer.
'seJ:á 'feita pOl" escrito, devendo o mesn;to est81' UJ?1a lata de �alçf'hma dura

" Ba,nhos ...quent�s e. friOS.,. .

f' OlA. 'rel�fon;�ca Catar!nensts, - Requer seja
quite' .Jom a. socied'ade, devendo ser excluido ex 'se!� me�eê. ';- Em,. todas. HYGIENE· � CONFORT0 RRESTEZA

.

cancelàdô lançamen.to imposto sobre 11ma tabolet,.
fi

" .

ã b d d'" i' -

.

as boas Pharmaclas '

d
'

·t :or I 1" C ue 'O sr 'Tesourei'{) ,CIO o SOCIO' que n o, � e ecer 8S. lSpOS Ç08S
•

Linha de Omnibus á porta > Preço,s �azoaveis. ) .8:86. BQ,il.O oca -:-:- 0l?O req
.

r. .
.

-

dos estatutos,. portar-se mal nos festeJOs, ser con
, Proprietar.io : Carlos Albus. ' iro para, tOfQ,ar sem efeIto o l�nçameQ.to. ,

damn.ado por crime ou não 'pAgar dentro :de dez . VE�"�'D,
. .

Dia 11.' .' ..
dt�8. depois' de rrotificado pelo tesour,eiro !lS s\,las: '.,', , n"'.�i::t':'

O'
.

P h
'"

P
".'

. ':o) Tuff· Mahfud - Requer' licenç� abertura pa ..
mensalidad-es e obrigações sociàes. .• 'pQr preços ':Ie (iccasião, IDa'SIO a·

.

rt· enon _ ar�aD"aBDSo ra salão de bilhares e Botequim - Comq requer.
, § 4. - Todos os socios exc:uidos voluntaria· 1 radio O E _ [j . Afonso FeUer _ trans!. imp,. soõ'J'ß dlla.�. ca;

me�te .

ou por dete:."mlna.ção da assemblea perderão ,t mIDbilié\ de' "quarto,
'

7;"
'

"
" s�s pa�a ö sr. Luiz Maes - Faça.lõle a transfer'en·

o dIreIto a 'qualquer mteresse que tenha na so·
-

'1 b' �I'

' (sob inspéção federal perma'nente) Cla uDlcamente das 2 casas' em apreço. ,

cie:dade. " ICy\:.'tet�.
_ Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari 'Artur Feiler - Requer transferencia imp. éó'·

Das assembleas Tratar nesta redacçao. bre 2 casas pura 08 IH'S. Artur, Alfredo, Alex, An-
Rua Com. Araujo n 176 _ CURITIBA _ Paraná tonlo, Alvino, Afonso e Luiz -Feilet' "'-. Como re·

quer, com referencia ás casas.
(

Dia 14

Clemente Schiochet � Requer tran�ferencia
imps. S/1.300 mtrs 2. de terras 9.dquirida por João
AmbrüsÍo _ Faça-se a tl.'llusl'erencia solicitada.
Secretaria da Prefeitura Municipal de JlHaguá, 15
de Maio de 1940.

,.

Renato Sans, Secretario
.--------------------_.��,---------
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Estatutos
da Sociedade ..de Atiradores
e Sport Ribeirão Cacilda

Feridas

Eczemas

Ulceras

Manchas'
Darthr"os

Espinhas
Rheumatismo

Escrophulas
syphilitice.

S'::MPRE o MESMO , .. ,

SEMPRE Q . .MEtHOR I •••

EUXIR DE NOGUEIRA

A Farmacia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curo,; cem é1 "MI
NANCORAlI úlce·
ras que .Uf:m 0914.
conseguIU curar,

Dna. Carolina Palhares, d.e Joinvillp, curou CJm
UMA s6 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido certtenlls de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa� de saude e

. clinicas particulares
AVISO .MPORTANTE: - A verdMeira «Pomada
Minancora a nunca existiu.fI não ser em suas
latinhas originais com o emblema � imb61ico acima.
Rec�:s�m in)it�ções.! Exijam Fa verdadeir" MINAN.

CORA. em· sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR! "-

E' um \}fodui0 dos Laboratorios' «MINANeORA
de JOINVILLE

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

I Art. IV, - A assemblea geral ordinaria terá --,....--.-----,....

lngar em Janeiru de cada ano, sendo eleita e em· ç;-, Estão .em pleno .funcionamento as aulas de
possada a. diretor' . apresentados balanço e rela: ,/ �©lIf[IT!@ � admissão á la. serie do Curso fundamental
torio da' diretoria que deixar fi administração. .

(0)' �.
�

Nos mezes de Deze�bro, e' Janeiro Ud aulas deste
. § 1. _ Assembleas extraordinarias serão ele 4-

tuada� por determinação do presidente ou por pe IlJ]I ��m@ r�iClJ1Jr�© ,. cu�so são ORATUIT�S. E·
.

dido escrito de mais de dez SOCiOB, devendo a� Faculdade de ComercIo do Paraná
convccaçäo ser pl ecedicJa de 15 dias antes da (ESCOLA RE'MINGTON)
reunião.

» ÁNTI-SÁ�r1Â lEU..

« .

' Fiscalisada pelo Governo Felleral
Disposz'{JÕes geraes

,
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au-

Art. V. - Os [i'resBntes estatutú8 somente S6-

---------"'--

xiliar ::Ie comércio. - Internato e Externato,
rão alterados por a8semblea especial e com 'vota- Ganhe 11$ diarios' ----'---------------
çãl) de dois terços dos socios presentes.

Art. VI. - A assemblea' que dissolver 8 so·
ciedade resolverá sobre os destinos dos bens..

Art. VIt - Anualmente serà eleita tElmbem
uma comissãO <le festa que as dirigirà; sendo com

posta de quatro 80cios.
Art, VIII: - Sob sua responsabilidadfl o Sf,

cio poderá convidar uma pessoa pa·ra os festejos
sociaes.

'

Art. IX. - A primeira 6ssemblea de ca<'la
aoo marcará a festu do tiro.rei, devendo o mAlhar
atirador receber a respetiv8 iQsignia. Os dois ati
radores seguintes s(Jrão respetivamente 1.0 e 2.0
cavalbóiros.

Art. X. - As mensalidades e joie.s ' serão fi,
xadas por assemblea geral.

Art. XL _ Os 'Cargos serão hOllorarios e a

primeira dIretoria que regert 08 destinos da so
ciedade é compostl� dos f!enbores - Presidente::
Antonio Planinschec-k ; vice dito: Francisco Psog
ratz II ; secretario: Francisco Zeefeld ; tesoureiro:
Henrique Pang!:'8tz ,

'

Jeraguá, 14 de maio de 1940.
,

Anfunw Pmnmsmak
r;ancisco Pangratz
Francisco See/eldt
Henrique Pangratz.

Recouhq:o verd8deiras tiS firmas retro de
A,ntonio P�aninscbeck, Francisco Pangratz, Fran
el6eo Seefeldt, Henrique P.mgratz do que dou fé.

Em testo. da verdade. �
> ,

Jal'aguá, 14 de Maio de 1940
Guilherme Humbí3l'to Emmen-doerfer

�screvente jUi'f!menta�o,. DO impedimento ocasio
._ql do sQfvontu81'lo.
- _-

• Em sua propria casa, !!!iI----..-.E!. 1.I

�:�d����s �:i�f�3t": �tt�� PO'll a' d'a MIlnaß' c o ratica industria domestica. ' .,' "
'

"Facil para ambos os sexos.

Informa-se gratis, Desejan·
dö· se amostras e catalogos
iIIustrados do trr balho a

executar, remetta 3$, me.s

mo em sellos, a F. Mari,
nelli. Rua 15 de Novembro,
312 ' Caixa Postal, 2436 �

S. Paulo.. animais.

ELIXIR DE NOGUEIRA

NUNCA EXISTiU
,

IGUAL!

o remedio que tem depurado
o songue de tres gerações I

Grand .. Depurativo do Sangue I·

=t
_.

o. aperitivo exijam sempre aguardente I Para a mesa, o

MARCA «Trago» I Estrella
,Bncarr'alador: l�!'o 'O.'M·JJE�LB'

o pt i m o vinho naoionál

eRomanzini

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Artur Mueller, Escrivãe
e Oficial do Registro Civil
do 1. distrito da Comarca
de jaraguá, Estado de San-
ta Catarina, Brasil.
faz saber que compare

cerarn em cartorio exibindo
os documentos exigidos /

pela lei afim de se habili
tarem para casar se :

sacer.. 5u$pensa a exi�
gencia do salvo..

conducto .

'

Ed italde 2a. -"CORREIO"ReCisjroCivil Ordenação
dotal

MAIO
Maio chegou ....

Trouxe a emoção que é luz arfando, 1'10 começo'
Do dia.
Ha nos ramos, pendente, um rutilo adereço
De gottas, agua. e luz, que o sereno deixou.
• I I •••

Aqui dentro nós dois, a meia luz filtrando
� Pelo ar anhol
'Das cortinas de .gaze ...
E o teu vulto encantado, e à cabeça aloirando
Tudo como, num vaso, um grande gira sol.

GIL VAZ .

•

Hospital de Mise..

ricordia de Ma...
'Sílranduba

Prefiram a farinha fabricada pelo
MDINHD JDINYILLE

ADVOGADO
DR. LUIZ DE SOUZA

. , Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia : HOTEL BECKER

-

EXIJAM O SABÃO /

Virgem Especialidade
'de WETZEL & elA. ..JOINVILLE (Marca registrada)

O IDEAL PARA COSINHA. LAVANDER'IA E LAVADE>IRA.

s�s�� Y'RCt�
• '.

'7

Esp [CIAllDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


