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cA nossa neutralidade, em 'iàce, do cruento conílicto desenrolado na"ElIfl!�1iP��lfi:! ;,.;;;:;�j [.�u�ne levaram a essa altitude permanecem inalterada�. A

opinião de cada um pôde ser respeifavel, mas predsa ceder e silenciar em bem da Pátria, principalmente quando o choque dos grandes interesse�, attingindo a sua

maxima tensão,' pôde arrastar-nos' a :deJiberações de sérias e irremediaveis eonseqúencias para o seu. futuro. Resta-nos, apenas, lamentar, s�� egoismo e co� exacto

senso da realidade, que os
-

povos guias' da civilisação não, pudessem resolver pacificamente os seus díssidios e se lançassem na voragem da guerra, destrul��o.s� e

destruindo tantas conquistas da intelligencia humana> - (Palavras do discurso do Preso Getulio Vargas na inauguração do predio da Associação dos Empregados no Commeréio, R.IO.)
-

«ERSATZ»
SIl...a Monte/ró

(Corre8pondent.q da ti. B. I. na Allemanka'

Anno XXD -- Jaraguã --

-A Economia Nacional'em"
face' da conflagração

,.

europea

A Ita/Ja iniciará as
hostilidades P

Roma. - Admite·se co ..

mo possível que a Italia
inicie subitamente as hos..
tilidades, atacando sem
prevta declaração de
guerra a Corsega, Tuní
ala, Malta 'e outras posí ..
ções franeo brítanícas no
Medttérranan .

. Rio. (A.N.) A grande ba .. ·

talha de Flandres que
ha maís de uma semana
vInha se t!avando, entr.oll
em Bua phase ffnal. " XF
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CENSO DE 1940' Peraliita *1 petroleo mexi-7JüHliali � ..aos:ÉL\ÍBS'
, , � • ._' '_,

_.,.

. cano. por.p�uctos I AGlUCOLAS
Este anno que..se tem tnao seja promovida pelo ,bra�ilell'Os I .

caracterisado na vida do g�e até hoje esperado em censo economico.» Os I �. Alegre. - Falando país, com credenclaís l ,
RIO. - O� ,c!UbS agrí- agrouomos e veterlnarlõa

paiz por importantes em vao : a verdade sobre o problemas tambem -delle ,á. imprense ti COD.�ul pu! �arll resulver em ddini I �.o�u� e8�olti��c d� t�ldo promovendo também se-

prehendimentos, vae ser Brasil. dependem.' MexICO nesta capital m'l nvo u asbuuto....· :1' ,palz v. o. ,t:>�dr brn.puhr� mauas rUfb.listli@;eXpof>i-

t b d
.. A • formou que está sendo Como se vê dessa tor-l es � (neDitl "r:; -tec m ÇÖE;S, COnCUfEI..6 'etc. E'

arn em o anno o re-' A importancia d.o cen Somos um
..

patz em atualmente negoctsüa ma abremse excelentes cblIlen\e pelo b�rviç() de vasto o variado e sobre-
cencearnento, o quinto so avulta ta�to mal.s que, que se verifica grande uma transeção no vetor I perspectivas para ambos ID.rormbç�o AllrlCt}t!.

>

do tudo objecttvo u progr a

que se processa no Bra- sem eHe, nao sera pos percentagem de analpha de 200 mH contos, ubn lOb DäisHi.
' l\1!DlsterJu dtl Agr ícultu mms de trabalho .

que o

sil. sivel objectivar nenhum' betos. Um censo exacto gando se o Mexlco a ven Disse ainda aquele r�, 'I'aes club.s serão CVD dirvctur do Serviço de

O t b Ih d
. . . . der pti' I IM·' vlda dos fi regt. tar se nes- Inrorm: çä. Agrtccl: I'

ra a o em execu- os problemas mais m- revellara a quanto rnon- .

e ro eo nessa impor-
.

COIlSU que o t'XICO es
'>')

. t
,-" ", ,

_ ..
-

_

di t' I'· d á vid t I tancta, recebendo pente tá Interessado em desen- se ao vo ergam que, .or- grcnomo Itsgtgu Ba'rÇ..� fi·

çao Ja, que nao rspen- Imamente iga os VI a a essa percentagem, a em
em dínhetr e p te 1 1

- ne cerá aos mesmos lOIS te orgauísa pura a ao
-

J t d d N
- d f '1' id I o ar em V(; ver as suas re a� oes -

,. "

-

=

.»: .

-

5a a cooperaçao e o os a açao. � acilitar as provi en· pro�ut08 coloniais. comercíaís cem 8S pra trucço�s,. �em.el:tpfl. fel'rL"ltU!i?au ,du MIH18.teno da:

os de boa vontade, na Em todos os Estados eras para o ataque e ex-] Acrescentou que para ças do Brasil inclusive
mentas. torunctuas, ad u Agrrculture em favor des

'melhor ordem possível e as autoridades acham se tincção paulatina domal' ultimar esta importante do Rio Gl'and'e do Sul b(J8! ll)é� d e p.('{'t-tnr lh e s elubs agr+colas éwllla eS

por pessoal apto, facili empenhadas nessa carn- Dirá tambem, nos seus o�e�açAo 0. governo b�ß !la pouco tempo foi essisteucta uírecta de de todo o Brasil.

tará, pela segurança dos panha sobremodo patrio- pontos territoriaes, a si .. sLe.Iro. enVl?U um em18, te�ta uma remessa de 25

th d
. - . - f '1'

sano espe cíal pura o seu mil sacas de feijão para A It li tá fi M t G -Ibrne o es e organisaçao tica, � p.e�e se. mesmo .a tuação �as arm .IaS, <a os mel'ct1dos mexicanos
a a es or.. or o w erme

o conhecimento exacto de contnbutçao do esfor�o proporçao numenca dos sendo imediatamente co necendo trabalba.. da Prussia
quantos �omos ? uma vez de todo o funccionalisr sexos e das profissões, As construcções lucada e tf:'ve t!i1 aceita- dores para a Berlim. -,.. A.N. -. Em

preenchidos com clareza mo para que seja lilcan a :côr, a origem, o nu- na Capital pau.. ção 9ue (,13 int�r�8sadüs Allenianha rOD6eque�ci!i deferimen.
e verdade os formularias, çado tão relevante desi· mero dos independentes lista deseJam .adquIrIr uma tos rbcebJdub em &_lim· o

No periodo de reor- deratum. I e dependentes né.'. Vida
úutra ()artI,da de

..

50 �Il Rio. - A Associação panba, fl:illec�u o privei.
.

_
.

d' O'"
.

d d I Durante o mês de abril S8cas, cUJo pe(lIdo fim Press informa de Roma p Guilherme da Pruséi1:!,
gamsaçaQ que am a a· cnterto e um só : economlca» e ca a Cf: -

proximo pa�8ado foi da- da nllo fúi satü,fp.ito, vis que, stgundo �e notici?, a filho dú ex kron; lir,z, que
trav�ssamos, dadas sem -dizer averdade, promp. lula do organismo na· tio licença púl' apIova. to que, - segundo infor- Italia lstá fornecendo I:-a foi ferí{ju quando lutava

. dUVIda as nossas propor- tamente, dignamente, Da danaI. çAo de plantas apresen- maçõê8 que lhe foram balhadores agricolas ás na Flandl'f;8 quinl8. {eIra.

ções territoriaes, com Z00 verdade com que são Assim, com animá e tactus ua Prefeitura de prestadlJE, - não haviu principaes culturas getma- Pur 8eus at08 de brhvu

nas não pequenas de po. respondidas as pergun- sLceridade, chegaremos SAo Paulo, pura 6 cons· eSFto].quel. em ,!l.r8ç8ds. nicas, enquanto todos os 1'8, foi condecorado com

. I -

t b Ih . I
- truçfl') de 957 novos pre· na lS0U ldzeD (j que soldados allemães luctêm 8 ccruz de ferro» de pri.

pu açao rara, o ra a . o tas formuladas depende a so uçao do momentoso dios na Capltnl Baudei o seu pais está interes na frente orienteI Inform,,· meirl:1 clH!OSß.
torna'se arduo. Mas. a· tudo. problema do censo exac· runte, contru 854 já aproo sado por eutres artjgos se que maitl de doi:; trens

pesar de tudo, precisose Conforme bem deixou to do paiz, oque é mui- vados no mês anterior, cclüniais acrescentando cdrre�ados de lavradores
faz um recenceamento patente o artk:ulista a que to, pois o que foi feito tumbem em fJipna ,ati vi que �emeteu, h� diös,

I dtixara�. Tr;nto e Rieti

completo capaz de re. nôs referimos. cnão ha nas quatro vezes ante- dadc cúDbtruturli. pur VIa aerea, d1Vet'Sli8 com desLmo a AllE·manha.

I
'

I b
. - Entre esses projetos amostres de arroz para

ve ar, como em ra um nenhum problema econo· rtores nao passou de licha se () de um arra. t3x&me nos interessadu&
articulista, o que possui mico de .importancia cu- simples ensaios, falhos e nha céo de 25 andares

.

mos de facto não só em ja comprehensão exacta dispendiosos, de aHm'a, que virá enri·

população, mas na agri I
quecer 8 Sltd belesa pau·

cultura, 'no commerçio, Itsta.

nas industrias e no tra' I I �fego, em geral. Para

RT I R
�

�a:a�fcaf�:�Od����: ;:;
..

." �
dem realizar esse mil�· , �J �

� II cam DDR ele EIiBErA.:lI �
i � I"

r fRACOS E :r::itMICOS i""-

I
! �

I
Tomem:, :.. �.. ViNHO CREO�OTADO �

Do" Ph. Ch. Joio d. SIi... SilveI,. �
t �

E.prcscdo_ ........ : � �
� HOTEL BECKER
� Rua CeI. Emílio Jourdan
;;;

Preces pela Faz
Rio, - A agencia Ha.

VtiS inf(jrma de. B. A;res
A col( nia inglêsa l'l:idi

cadii nesta c8pitaJ dedi·
cou o diä de ontem á
prt.itica de preces pi lu.
paz, reunindo se Da eil'
tel1 nd de Santo. Esta VtlIll,

Rio. - A agancia Ha EID cerimonia fö(',lene pre-
V8S informa de Roma: sidiul1 pelo erub8ixadlir
O embaixadI.Jf da Grã Esmünd OVtY. 'l'ambem

Bretanba nesta c8pital estiveram presentes ('li

notificuu 80� öubditos membrü� das embaixadtl8
ingleses residentes na e ministro� da Belgica.
Italia que devem deixar Holanda, Noru-ega, Polo
o quanto dotes o �territo. Dia e o encarregado dHI
J I" italiaDo. I negocios da França.

NfJtificação do embai
xador britanico aos in
glêses residentes na

Italia
o embaixador

brasileiro no 1'0"
reinl Office

Acquisiçio de um
navio"tanque

Rio. - Telegrafam de
Londres, para &. agencia
Hav8s, informa ndo q'ue
o embaixl'idor do
Brasil naquela capital'
sr. Muniz Aregã:) tem
visitttdo repetidas vezes
n08 ultimos dias o Fa
reign Office. conferen·
ciando com o retlpetivo
titular.

Rio. - O cheff, do go
vemo assigncu decretos

,lei8, öbrindo, pelo Minis
terio da Viação, ü credi

! to especial de ..

13.000:000$000 para ac

quisiçãc de um Davio
tanque.

Jaraguá dO'

Tosse.

Resfriados L

.111
'1

t ft
'�_...,jWiOM.a.'_'��..I...lIi�[l . i'� \Jr

. �'I
sJriâde�e :põrnPl'e... : (
I. �,l,ç9 Jle .calilo

'

� I
i' PO'r motiva: de viagem di'v�Q(le"se: 1 D1bbllia de �
'gú"ai'tO'l(6IPJlÇáS), 1 mo· ;1tocy'cleta cWa:D.dérer», iI IIradiQ , d!3 7, valvulas, '1 I 'Iblcycl'Sta,' 1 vitrola -por' i
-'taUl·ßQm 'dlsC'Os e"t es· � I

"ctil"à'nföha - com cadelrà 9\
e.B�!ai���reSSadQ� pod�' i 1-==;;;;;8=I;;;;;i;;;;;v;;:;!;;3;;;;;;e;;;;.;;;;;;;;;r;;;;;e;;;;.;;a;;;;n;;;;;;;;i;;m;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!.IlirAo .,sel di�iglr .4. esta ;re' I±=
dacçl1o�- , ... _�- ._-

� Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
1'1 vi3 á Estação ferrea. Dispõe de opt!mus accorgoda

I r ções e offe.rece o maximo conforto aos srs. hospedes,
� l-Banhos quentes e fr�os. '

••
I� ,HYGIENE, - CONFORTO - -PRESTEZA

- '1;'1 Linha 'de Omnibus á' porta . P.reço.�; ra�{)aveis....

.

.

Pröprietario: Carlos'Albus ..
�, I'

\ Ii,! Poma�a Minane.ora
FI4SPIRIRJI"

.

CAL,CBQIN'll
O MELHOR TONICO

INFANTIL

ESPECIFICO DA DENTI·
çÃO

A saúde é o melhor bem .

da vida. Mas, ne·m sempre.' .

.
se tem saude. A CALCE·

. HINA dá saude, fO'rça e
. belleza ás creanças e as

.

torna alegres e resistentes
. 'e �_com .. opUmos dentes. Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
A· CALCEHINA é o medi: comorando na
camento de confiança de
todos os medicos pediátras

do Brasil.

A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke S/A.E' a pomada ideal!
CURA TODAS AS
F E. R I DAS, tanto
humanas como de

,

JoinvilleFiUal :animais.

NUNCA EXISTIU
IOUALI • .

�Á{���!:l�!l -Ginásio. Parllienon· ParanaensB
ras que m�m 09141 .,

.

conseguiu cUl'ar.
.

(sob inspeção federal permanente)
Dná. Caroli-na Palhares, de Joinvillfl, curou com Diretor' Dr. Luiz Anibal Cálderari
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

.

Têm havidO' centenas de curas semelhantes ! !!
Rua Com. Áraujo n 176 - CURITIBA - Paraná

Adota�a eltl muitos hos'pitaes, casai! de sauje e' Estão em pleno füncionamento as aulas de
clinicas particulares. d

. .

AVISO lMPOR:tANTE: _ A verdadeira .cPomada
a mIssão á 1 a. sene do Curso Fundam-ental

Minancora ' ,nt�nca existiu a não ser ém suas Nos mezes 'de Dezembro e Janeiro a� aulas deste
latinha$ originaiis com o emblema �imb6lico acima. curso são GRATUITAS. E
RecL!sem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·· Faculdade de C::omêrc:io 'do Paranáj.'; • CORA em sua latinha original.

REPAREM BEM AO COMPRAR! '. (ESCOLA REMINOTÓr�Hi
Uma lata de Calcrhina dura de ROBERTO M. HORST E' tim produto dos Laböratorios «MINANCORA, Fiscalisada peIn Ooverno Federal
seis mezes. -::. Em to1as a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece de JOINVILLE . CURSQS:' . Propedeutico,

,

Perito, LQl]ta(ior e'Au-

_�a�s�b�o�a�s-;P�h�ar�m�a�c�ia�s:..�� s�e=u�s�.a�r�t�ig�o�s�áJP�r.!eç�o�s�v�an�t2��jo�S�Q�s:....__--;-;;.!!!!!!!!!I.!!!!���!!!!�!!���������x�iL�ia�r�d�e-c�omércio. Internato .

e Externato

PharDlacia Nova

'Y',"

,..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"" " � c', .- •

"I· C))lDIDumdade CIIthoUea''íte Sáiita
... ,I • mlcJlrru1Q ' ...� '_ r�i!1�nK .no I

". Luzia; Itapocusinlio �,.

�Artur' Moeller,. Escrl�ã�l distrito de Ãansa, munici '

DO SEU FI'GADO DO'M'INGO 9 el"e" J 'U'11' h O _ DOMINGOe Oficia! d� Registro CIVI pio- de Jaraguä, e filho-\te
do 1. dísnno da Com��ca: :§'rancisco José Adam e de Iemc.lomelalos-ESaitanida c�.; '? ToiUco cap�lar por excetencíat r Lan"amea�o da, p',edra IUD-de Jarag.uá. Esta�o de San- Maria Hag Adam. Cam.DispostGP.... Tudet h"'" feit d �
ta Catanna, Brasil. 'Ela, solteira, domestica, Seu figado deve derramar, dlarla- Destina-se a �lanter srna Iglen�:perel a ,0

'

f' da"'�"tal de"'lt�ela '(JeFaz saber que C0":lp'are' nascldá em Blumeneu ias mente,noestomago,umlitrodebUIII. couro cabeludó e ernbelesarrrerrto dor cabelos. Santa .Luzl-atorlo exibindo . '.' , , Se a bilis nio corre livremente,OB"
"ceram em car '"

.. 11 de outubro .de 1919, alimentos nio sio digeridos e apodre- ,

OS documentos éXlgld�.s domiciliada e residente nes- &b�e!!.':ng:z�ri!�hd�,x'v�nrr�m�!:. Evita a QUEEJA DOS CABELOS ''_! des-
pela lei afim de se .hablh te distrito a estrada Nova �'::dt:"sTud�a�i�"m::: :';�d�née::" troí a casj», por mais rebelde que s�,ja. E um
tarem pa.ra casar se " da Retorcida, e filha de Wil- martyrio. .'

Ed t I nl 075 Uma simples evacuaçio nao tocara
di b tdi',

I a . . li Koch e de Hedwig Koch. a eausa, Nada ha como as famosas reme, 10 so; erano centra o a e <qua 'quer
W ldemar Rau e Teresa 5 9 Pillula� CARTERS para o Figado.

WoltHruschka. [araguä, 2 5'1 40
) ß:�:mu:�a:!"I�::;acÍ:bili!:' �o;�� I,AFECÇÃO DO COURO' CABELUDO.

Ele solteiro eomerciante, Edital n. 1.080. H1lte-se disposto para tudo. Não eau-
.. sam damno: .ão suaves e contudo slo

n·ra'scl·d'o em' B'r'usque, aos Albr.eç.ht Seil e Lilly SeI 'maravUbosasparafazerabiliscorrer
" livremente. Peça aB Pllluias CAR-

21 de desembo de 1911, ma Maria Bl?tdorn. TERS para o Fisado. Não aeeeite

domiciliado e' residente nes- El�, solteiro, lav-ador, imltaçõe8. PretO 3$000.

te distrito á estrada Nova nascido �m Blumenau, ao.s
de Retorcida e sendo filho 3 de mala de 1021, domí- Pharmacia de Plantão .--_!1111_- _

legitimo de Max Rau e de ci.Ha�o e residente .neste
Edwiges Rau. dlstrIt0!l0 lugar RIO do

Ela, -viuva, comerciante, Serro. ftlho
.

de �ermann
nascida neste distrito, aos Seil e de Guilherrnina GJe- nhã a Pharrnacia <Estrela»

15 de fevereiro de 190iJ, de Seil.. .

domiciliada e residente nes EI�, solteira, �o�estIca,
te distrito á estrada Nová I

nascida �este distrito, ao.s
de Retorcida, esendo fil�a 17. �e abril de .1923, domi E!.l X I R IH NO G U E i R A

legitima de Antonio 'Wolf c!.lta�a e residente !leste r. . emedio que tem de o o dd,

e de Maria Leier 'Wolf, dlstnto. no lugar RIO do
o S4n:lue de tres gmções:

Jaraguá, .
22-5-1940 [Serro, filha de Alb,erto Bloe

,

Edital n. 1076 dorn e de Paulina Bloe

Frederico Hasse e Leo dorn

nora Glasenapp. [araguá, 27-5-940.
Ele, solteiro, lavrador. E pa!a que chegue ao Uk�!r�s

nascido neste distrito, aos c0!lheClmento de t<?dos pas- ,I �!i /v\anchas

24 de julho de 1916, do sei,o pr�sente edlt.al que I �; Oar,hiOS

miciliado e residente neste sera publicado I?ela Impren i r.;� 'spi ,has
distrito no lugar Garibaldi, s� e .em cartono onde .se' i <,' '��',�;>L,�1, heumatismo'e sendo filho legitimo de ra �ftxado durante 15 cJ!as. : ·R'Ü!�.:",,,,r!

�:::::f:ao z���r:n eH��s�ui �e�:r:����: a����e�sd���.
,
i ;(��l.J :sc��:�;;,j�;.�

Ela, solteira, domestica, fms lr:-gaes.
nas'cida hEste distrito, aos A"'tur Mueller
27 de outubro de 1918. do Escrivão Distrital ß Oti
miciliada e residente !leste cial do Registro Civil,
distrito no lugar RIO da
Luz, e sendo filha legiti
ma de Germano Glasenapp
e de Augusta Glasenapp.
Jaraguá, 22-5-1940.

Edital' n. 1.077
A.lvaro Franceschi e Ema

Maria BErtoli.
Ele, solteiro, lavrador,

n::tscido neste di!>trito, aos

27 dê maio de 1916, do'
miciliado e residente neste

distrito no 'lugar Ribeirão
Grande do Norte. filho de
Cesar Franceschi e de Errl'i·
lia Bortolini.
Ela, solteira, domes tica,

nascida neste distrito, aos

26 de abril ô6'191..ó, domi...
ciliada e residrnte neste
distrito nó lugar Ribeirão
Glande do Norte. filha de!
Alexo Berteli e de Leones .

sa Barato Bertpli,
Jaraguá, 24-5-1940,

Edital n. 1.078
Frederico Reinke e Irm

gard Krdínke.
Ele, solteiro, lavrador,

nascido em Blumenau, aos
23 de fevereiro de 1917,
do niciliado e residente nes

te distrito no lugar Jaraguá· l!1II'JlD[lIlJjg
Alto, filho de Alberto Rein
ke e de Tecla NielSen
Reinke.
Ela; solteira, domestica,

nascida neste distrito. aos

5, de novembro de 1923,
domiciliada e residente nes

te distrito no lugar Jaraguã
Altccr filha de Erwino Fre FILIAL: 'JA t�AGUÀ - Rua Cei. ,Em<ilio JOQrda,ndertco Gúilherme Krehnke .

e deAlvina Geisler Krehnke,
Jaraguá, 24-5- 40.

Edital n. 1.079
Alfredo Adam e Eleono

ra Koch
Ele, solteiro, lavrador,

nascidv néste distrito. aos

, De manhã haverá missa solemne. Após esta ini-.
ciar-se-ha GHANDIOSA FESTA':eOPULAR... para
a qual convidamos o, povo em- geral: --:- lsIaverá
café. doces, tornbolas, churrasco, bebidas, etc. etc.

A Commissão;'
'

>

Em todas as FarmaciaaDrogarlas e Perfumarias
Produto dos LABORATORlOS MINANCORA

[oinvílle
,As CREANÇAS QUEREflii,

PROTECÇÃO

Casa SonlsEstará de plantão ama' Elias precisam -de
Kolynos. Limpa seus

dentes melhor e com

segurança e destróe
os ge rmes que ata
cam os dentes e cau

sam a cárie.

Da Francisca Buch
Av. Oetulio Vargas (defr':Jnte a Praça 7 de Set.)
Acaba de receber uÍn novo e variado sortimento de

I '

Roupinhas para creanças
(meninos e meninas) das u I t i m a s creações.
Ja recebeu : Grande sortimento de artigos de malha,
em lã e algodão e fios dé lã, para a época de inverno.

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

SQ'Hl.ISQ. ccrn KOI.YNOS

Feridas . 'J33

Eczema,

Escritorio de advoc'lcia

Dr. Marinho LoboPalace Hotel
Diarimente atende'se neste escritório para servi·

çcs judiciarios e administrativos.

FALA-SE PORTUGUEZ, ITALIANO e ALEMÃO
(Das 7 á 17 horas)

de M A R TIN S J A R U G A

Rua Barão 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 srs. Viajantes

Automovel na Estação

'. ' t o ME.SMO 'I
. ' ,

,EMPi<E o MELHOR I ....

I ,_L'XIR DE NOGUEIR,t..
I

��.�:::'::r!r�ti::":::"'::�1! �,,_J
Rua Marechal Deodoro)ARAGUA'

[;iI_lmlmnl'lm1ltl1'1lDDtmnggliJ

INSTRUMENTOS DE MUSICA
Edificio Emerich Ruysam

PARANA'CURITYBA BRASIL CLINICA CIRURGICA
DE ·PHARMACEIJTICO

A PH14.RMACEIJTICO

EM do

·Dr. REN.TO CAMARA
e s p e C i,a Im e n te:

Barmonicas
simples, semitomdas,
crom"ticas e a Piano das

afamad"as marcas

Hohner, Sarl,orello, Stradella
,

Bandoneons

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE'

Opera§Ões, Doenças de senhoras,
Partos

O illustre pharmaceutico Sr. Herculano Ribeiro,
muitissimo conhecido e estimado em Pelotas, re
lata, nos termos abaixo, um caBO de cura impor
tantíssima. realizada em pessoa de sua I::xma. Ia·
mUia; cura obtida exclusivamente pelo PEITO,
RAL DE ANGIC0 PELOTENSE. -

'.Sr. pharmaceutico Eduardo C. Sequeira. _:_

Os beneficios colhidos em minha esposa com o

PEITORAL DE ANGICO PELÓTENSE, ct:>ntra as

molestias das via,s respiratorias,< mormente :Jara ••--.----------------.
asthma, me fazem vir, por meio :deste, testemWlhar
a minba gratidlio por alguns vtdrós dé q4e ella
se utilizou, e com baf'tante ,6IJrOveitsmenfö-:-":'"
Soffrendo ba 30 ann08. säo passados dois que ac

cessos nlio tem tido.
Agradecendo vos, Ilssigno me, como amigo e

collega obrigado ...,... Herculano Ribalro.
Pelotss, Rio Grande do Sut.»
Confirmo este sttestado. Dr. E. L. Ferreira

I'l'llmRDlWl'J� de ÄE8ujo (ffrJIl� r�conhec1d8).
, Licença N. 511 de 26 -Março dp. 1906.

, Deposito geral: La[ÍoratorioPeitoral de Angico Pelotense,

Banco Agrícola B COIDIDsrciaL VkNlJ���"';.: :.;,��8;!"TE
""

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultoria á Av. Getulio Vargas, es·

quina Rua José Bonifacio, defronte. a Prefeitura.
FALA ALLEMÃO' ,-'

, ,

ALFREDO P.RNQI.JD (A� r OS MELHORES

Além disso: Orgãos e Harmonios da co

nhecida marca BOHN l?ianQs Essenfelder,
bons e baratos, .Instrumentos para Banda
e Jazz·Band • Cordas, Pàlhetä:_s-:'para ela'
rinetas e Saxofones e demais Miudezas Musi-

caes. Peçam ç3t�logos e preços ao

Representante: PalIto Kobs
Caixa Postal, 39 ' SÃO, 8 E N T O

.

�

_ Linha São Francisco

Dr. Wal�ßIDiro Mazömchen
Medico

de Blumenau

Caixa Postal n. 65 - End. Telegr,: cCAIXAlI,

Matriz: Blumenau
.,

Consultorio e residen:::ia:

Predio Hilario Piazera, rua Marechal OcodOlo
, (pro�imo :ao entroncamento da e�tr'ada ferrea) ,

Filiais em: JOinviUe, Jaraguá e Hamonii;l
Capital: 1.2(JO:000$OOO
Reservas oa: 600:000$000
Depúsitos e slíldos em C/C: 18.000:000$000

" -

AlJ�nde
.

c�amados' � qualquer hor� dI dia ou 'da noiteI
IF:tz todas as operações bancarias no Pais

Al;lona em contB;s co rrentes jur(Js de
.

,

2:/., 4'/., 4,:1/2'/., 5 f. e 6'/.
" 'J '

Os juro.s são pügos ou capitalizad0s 8ernf8tralmeDt�:
t Deposite ,8S rilUSS eCQDomiBS no.

� [.

DR. LUIZ DE SOUZA"
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas·
TelCi!fone" '34 ,

Banco Agricola e Comercial de Blumenau

A economia é a base da pros-
e

peridade
Va, Sa. depositando mensaimente fl insignificante
Quantia de 20$000, numa ci,nta "Dep<osito Popula r", '

"

.i R 4,1/2'/., B/a e'cOl'}t,misará -'--....;.."'--........----;:...;..."'------...------

E.m' um ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs' 5$872
Etn dois amos Rs. 480$000 mais os juros de Rs, 22'905
'Em treis anos Rs. 720$000 mais (. s turos de �s. 51,$637
Em quatro anos Rs. 960$000 mais os Juros de Rs. 90$609
Em cinco 8líOS Rs. 1:200$000 mais IilS juros de Rs. 144$271
Em dez anos Rs. 2:400$000 m.,is os juros de Rs. 626$759

(Des juros são 'deduzidós ainda 'i,'/. referente quota d!! previdencia)

I
ijORARIO:_ Da� {llL2 ás l2 e das 13 l/2 ás 14,1/2

,_���:_I

CONTOS POL/C1AES
CONTOS DE AMOR

AVENTURAS
CINEMA
BELL EZA

! RADIO
,F IGURIiNOS

. ,

�TR/COT
G YMN,AS

rICA>
2

-

1IAM�/W!_ �
! '__�-:Z=;----f�

,

Qt,çtç,q���
l Vl./t.C<Lj.L1./.t:.A/// lÃ"

HltDEBHANDO AUGUSTO .GIMES
devIdamente reg,istrado na Ordem dos Advogados do Brasil. con1í
escritorió á rUH Abdon Batista no estabelecimertto do sr. Alfredo'

Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega·se
de inven.tarios. e'labora contratos de sociedÍldes em nome cóletivof
em comandita simples. de capital e industria, por- quotas, de so'

,

cicdades anonim1!s. comanditH, por ações, de sociedades coopera
,tivHf," de penhor.''lIgricola, penhor comercial'e enfim elabora c(}n�

tratos de töd'a e qualquer natureza, assim como requerimentolt;
HORARIO: (bs 9 ás 12 e das 2 ás 4-hür�s

Produto de alta qu�lidQde para DOCtS,

BOLOS, TORTAS e quae,squer
". 'PASTELARIAS

-

cRua Marechal Deodoro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Semana forense
o dr. Promotor Publico

requereu e foi deferido pelo
dr. Juiz 1t: Direito, que
em virtude de estar'parado
desde fevereiro de 1939,
por culpa do inventarian
te, o processo de inventa.
rio do espolio de Ricardo
eruenewaldt, fossem v.n
didos em hasta publica ou'
leilão bens do espolio pa
ra o pagamento dos im
postos e custas devidos.
Tal medida poderá ser evi I

tada se pago o devido;
dentro de dez dias. r; .���

. _i;;�;;;;;;;;;:;;-":IiIUIIoa..:.Gll�

Prohibida a recepção de
noticiarias de guerra em

. locoes publicos
o «Diario Official do Es· cos, a� recepção radíophe

Iado>, em sua edição de nica de noticias e commen
29 de maio, publicou. a se- tarios de guerra,
guinte portaria da secre- Problbe,
taria da Segurança Publica: têrminantemente, a recep
O Doutor Ivens de Ara· ção radíophonica de noti

uío, Secretario de Estado ciario, notas ou criticas da
dos Negocios da Soguran- guerra, em praças publicas,
98 Publica, no uso das cafés, casas commerciaes,
suas attribuíções: ou qualquer logar em que
Considerando que, pela possa haver ajuntamento,

Portaria n. 77, de 12 de sendo severamente castiga
Setembro de 1939, desta dos os que infringirem esta
Secretaria, foi prohibida a Portaria. Nesta não se in foi denunciadopela Pro.

'

affixação de cartazes [oma- c1ue o noticiaria ou qual- meteria Publica o chauí
Iistioos com noticiario de quer materia a respeito da feur Victor Nagel. desta
luerra; guerra que fôr transmittida cidade, acusado peJo crimeConsiderando que ditaram pela cHora do Brasil>, que do art. 297 da C. L. P.,
esse acto rraves eonside- todos os cidadãos devem (homicidio culposo: morte
rações de ordem publica; ouvir. Dê-se sciencia ao

PQr atropelamento de au
Considerando ainda, que, sr. Cap. Delegado da Or tomovel).pelas mesmas razões que dem Politica e Social. Es·'

fundamentaram aquella pro peça-se circular a todos os Por sentença do dr. Juizhibição, não deve ser con Delegados de Policia. Pu de Direito foi o réo presosentida .. em logares publi blique se, Cumpra-se.» Marciano Murara, de Re
torcida, condemnado no

S C B -I' grão
minimo do art. 304 §

. . raSt Unico (ferimentos graves)
e não no art. 304 (defor

.

Teve loga� sabbado u�. midade) em que fôra pro
timo, no Salão Wolf, o pn nuneiado. O dr. Promotor
meiro baile social do Sport Publico não se centerman
Clube Brasil

..
0 salão a- do com a desclassificação

chava se capnchosament� recorreu para o Egrégio
ornamentado, e grande fOI Tribunal de Apelação.
o numero de SGCIOS e con-
vidados que compareceram
a linda festa, pois as dan·
ças prolongaram se anima
dissimas até as primeiras
horas da madrugada n'um
ambíente Oe muita harmo
nia, Ns 10 horas, gentis
senhoritas de nossa socíe
dade offereceram ao Presi
dente da nevei agremiação
linda corbeile de flores na Companhia circense de um formidavel elenco artistico de ambos os sexos.
turaes, fallando nessa oco ������������������������.����.���
casião a senhoríta:Adalzira

Os Irma-os· Mar"o-vI·chPiazera, que disse o se ...

guinte : «Sr. Presidente do «Reis dos Ares», foram classificados os !�elhores, entre os melhores tra-
Sport Clube Brasil. Em no- pezistas da América do Sul.
rne da mocidade de Jara-
guá que sympathisa com 4 formidaveis Palhaços ,. O grande tony TlalalCA
esse clube, offerecemosho·. • .

je essas flores em regosljo Diversos anlmaes amestrados em alta escola,
do primeiro

.

baile sc;>cial salientando se PONY cem 30 annos de arte e que tem alcançado o maior
- Vêm registrando a me qu� ora realtza e amda successo nas maiores capitaes da Ameríca do Sul.lhor coneorrencía e gran- mais porque ella escolheu .

.

des applausos as funeções pua titulo ° nome de Grande repertorio de DRAMAS, COMEDIAS E REVISTAS nacionaes.
do Circo Irmãos Marco- nossa querida Pátria. AI·
vieh, que Lem o seu pa' mej�mos, sr. Presidente, uin HOJE Sabbado Amanhã DOMINGOvllhão .armadp á esquina glonoso futuro para o •

' . ".
da rua D. Pedro II com a Sport Clube de que sois,U_ltlmoS -espectaculos com- grandes'e varla-

avt�o��;��ii� �����&�ich �I�e���;������:��o ��� Idos programmas - Numeros sensadonaes
compõe-se de um el�nco
arlistico de primeira ordem
apresentando excellentes e
variados trabalhos circen
ses, tendo ainda grande
repertorio de dramas, co

medias e revistas nadonaes.
Para 'hoje e ámanhi es

tio annunciados novos es·

pectacQlos com sensac:io·
naes exhibições..

�... ...

O dr. Promotor- Publico
opinou, em promoção fi
nal, pela pronuncia do réo
preso Malwin 8ch ulze Hel
ting, acusado pelo crime
de furto.

foi concedido pelo dr.
Juiz de Direito o benefi
cio legal do "sursis" ao

rêo então prego, André
Rothernberger, desta cida
de, condemnado pelo cri
me do curandeiro.

G

YOLANDA

Carro·irrigador
Entrou esta semaus a

!unccionar o carro-irriga.
dor mandado construir
IU1S Officinas de Metal
Iurgla Otto Bennack, de
Joinville, pela Prefeitura
Municipal.
Segundo soubemos o

preço do C8::-fO não foi
alem de dez contos de
réis, e o trabalho de ir
rigar 8S ruas será feito
tres vezes ao día.
Feltcítamos 80 prefeito

Leonídas Herbster por
maís este melhoramento
que acaba de dotar a cí
dade e cuja necessidade
tivemos oceasíão ue sa

lientar, especialmente na

estação ealmcsa.'

Circo Irmãos
Marcovich

o annuncio é a alma
do negocio!

Crime emRio -

. ·d05ul
CommuDlcam de Rio

_

do Sul: Registrou se, em
dias da sómaoa finda,
nesta. cidade, barbaro
crime, em que lai vitima
o jovem Ernesto �iÍiren·
zano, filho do sr. Augus.
to Fiorenzano, resid"tlnte
�m Itajai.
As 24 horas, em um

salão (ie bllhar desta ci
dlfde! Ernesto teve ligei
J'8 rixa com um chauf.
leur,. sendo, no entanto,
act!.lmªdos 08 'animos por
pesso8s que se encontra
vaID no recinto. �

A rua, quando Ernesto
se dirigia á 8�?- r_esiden.
cis, foi� inopinadamente"
agred.iaOi. por seu desa"
,efo que, de log�,' sa.cou
de seu revólver, dispa·
rando·lhe um tiro que o

prostou sem vida.
.

O criminoso, em segui
da, fugiu, tendo sido pre.
80 em Lages, no dia ime·
diato

.

'!_

__Gaube 11$ diarios Não perca esta
Em sua própria casa, opportunldade I

nas horas vagas nä mais
=======================rendosa, original e artis-

C� SOUZA CRUZ tica industria domestica.
----------'""'b.....---------_.....-"::'(!'Facil para ambos os sexos

Informa-se gratis. Deselan-
.

do se amostras e catálogos
iIIustrados do trabalho a

executar, remetta 3$, mes-
mo .em seIlos, a F. Mari Publicidade.' neeocio denelli. Rua 15 de Novembro. b

312 . Caixa Postal 2436· prata. Resultado: nego-
S. Paulo-

'

cio de ouro.

que nos «brasileiras" al
mejamos um futuro sempre
mais glorioso do Brasil
Viva o Brasil!»

A festividade do S. C.
B. corou-se de pleno exito

Circo Irmãos Marcovich

5

25

'ANGUSTIA
i

Sou filho desta angustia portugueza,
De todas a mais turbida e sombria
Minha mãe não me deu a luz do dia,
Deu-me as trevas da noite e da incerteza.

Patria de que nasci, quando eu nascia
Era já fria e morta ! ... A natureza,
Ao derredor de mim: é torva e accêsa
Na mesma humana febre de agonia.

Porque viver e amar? Seccae, 6 plantas!
Noiva que sonhas, e sorris, e cantas;
- Não sejas mãe, - não geres a desgraça ...

- O' saude do mundo, ó sol: tem d6,
Ou abiaza, ou transforma em cinza e em p6
A terra onde apodrece' a minha raça I .

I

CORREIA D'OLlVEIRA •

""Anniversarios . Agradecimento
Completou mais um na

� Recebemos do sr. Drau �

talicio dia 20 o professor sio Cunha, inspector esco

Helio do Livramento Mo lar desta zona, delicado
ritz, 'actualmente no grupo cartão agradecendo a no

escolar de Lages. ticia que demos do seu

anniversario natalicío.
Visitas
Esteve de passagem por

esta cidade e deu-nos o

prazer de sua visita, na

semana que findou. o nos

so amigo snr, Frededco
Schwartz, representante da
cEditorial Labor do Brasil
S A.», do Rio de Janeiro .

Aos nossos alsil
nantes de Ita..

·

pocusinho
Acabamos de credenciar

o sr. Luiz Maffezzoli, resí
dente em ltapocusinho, pa
ra effectuar a cobrança das

-=......==-=""""'===-==

assignaturas naquella loca'
. Pharmacia de Plantão lidado, pedindo que o mes-

Estará de plantão ama' mo seja attendído- ao apre
nhã a Pharrnacia cEstrelall. sentar o talão recibo.

Por preço de ocoasíäo
vendem-se DUAS MA·
CHINAS SINGER em

perfeito estado de tune
eíonamento.

Demais informações
nesta redacção.

Novidades ,
•

Chapeus, Camisas, Gravatas,Pijamas,
Na «Alfaiataria Bonín- de R.OMEU BASTOS.

,

Prefeitura Municipal de Jaraguá

Requerimentos despachados
Mês de Maio - Dia 23

Luiz MaUezzolli - Requer cancelamento lan
çamento imposto si carro de lavoura - Mantenho
o lançamento.

3uilherme Gumz - Requer alvará de "Ha
bite-se" para sua casa - Como requer.

Germano Schuetze � Requer cancelamento
imposto Predial si 8ua casa sita á rua digo estra
(!aItftpocú·Hansa - Como requer.

Maria Lutza Bendback :_ Requer baixa im
posto Indus. e profissão - Sim. para o 2. semestre.

Tercilio BagatoU - Requer cancelamento
lançamento imlJosto si carro - Mantenho o lan.
çamento.

.

"Dia 25
GermaDo Schuetze - Requer licenoa para

demolição eua Cdsa. - Como requer.
Inácio Leutprecht - Licf,nça para construir

um muro enfrente 80 flen terreno á rua Mal. Deo
doro da Fonseca. - Como requer .

Carlos Hass - Licença para construir em
seu terreno um galpão de madeira. - Como re·

quer, devendo ser recuado pelo �enos 50 metros.
Germano Enke - LIcença para deslocar a

sua bomba de gazolina. - Como requer.
Paulo Papp - Licenç'a

.

construção casa de.
madeira. com WC. - C0D:l0 requer.

Luiz Kienen - Requer vistoria instalação 8a
nitliria - Como· requer.

.

'. Dia 27.
- : Angelo Rubl�ni' e filhos - Requer alvará de
"Habite·se" pára sua casa - Como requerem.

. ErneAto Sohn - Requer licença abertura
um. fabrica de charutos - Como requer.

Dia 29
-

-Bernardo Karsten - Alvará de «Habite-sell
para sua casa á rua Preso E ..Pessoa.. Como reqqer.

I Marta Medeiros - Alvará de cHabite·se. pa;'
ra sua ca8a. - Como reguer.

.

Terezia W. Hr:uschka - Licença construção
maosoléo na sepultura de Beu marido. - Como
requer.

Carlos Miefke - Alvará de «Habite se, para
sua casa. - C0mo requer, devendo antes obse'r
var e 'cumprir CQm 8S informações.

J.osé Carlos Gerent - Alvará de «Habite se.
I p-ata parte sua.icasa.· Como requer.

I· Secretaria da Prefeitura MuniCipal de Jara.
guá,. 30 de Maio de 1940.

Renato Saus, Secretnrio.

-

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

NAó DEVE�FALTAR -EM CASA ALGUMA!.

.
.

.� .

.s�ßÃ��:Ro�At
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


