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de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece

seus artigos á preços vantafosos.
A ItaUa no con..

flicto europeu
Madrid. - Dois.navios

italianos que se acha
vam em ntbraltar no mo
.mento da déclaração de
guerra a08 amados fo-

E'.a pomada ideal! ram afundados pela pro-
CURA TODAS AS pda trípulação.
F E R I DAS, tanto Roma. - O rei Viotor
humanas como de Emanuel nomeou o snr,
animais.

beb
- Mussolini marechal da

. NUNCA EXISTIU Pro I Iça0 Italía e commandante su-

IOUAl I Eu . abaixo assignado, premo de todas as for.
venho com a presente ror. Q8S. {

A Farmãcia Cruz. nar publico que adquizi Rio. - A agencia norade Avaré,'(S.Paulo) por compra o terreno sí- te-amerícana AssocÍated
curou com a cMl· tuado na entrada da estra- Press informa de Lon ...

NANCORA- ülce- da Ríb. Molha. neste Mu· dres que 08 governos daras quê uem 0914 nicipio, que era de proprie- Arrica do Sul e da Nov;a
. conseguiu curar. dade da família Piazera, Zeelandia deoleraram

Dna. Carolina Palhares, de JoinvjJlp•. curou com Prohibo terminantemente a guerra á Italla.
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! passegem ríe qualquer pes-
Têm havido centenas de curas semelhantes ! !! soa na minha nova proprie- Rio. - O major Attlee,
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e dade e a derrubada de ma. Lord do Sello Privado,

clinicas particulares. deira, sendo que scientiíi- falIando em nome do sr ,

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada quei a autoridade compe Winston CburchHl, refe
Mi_nancora � nunca existiu a não se ... ellJ suas tente, afim de evitar o abu riu se á entrada da Ita
latinhas. originais com o emblema simb6lico acima. so de transgressores. e lia Da guerra e deeía.
Rêcusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN· não me responsabílisarei rou. a respeito do snr.

CORA em sua latinha original. pelo que lhes possa acon- Mussolini: -O seu papel
REPAREM. BEM .AO COMPRAR! tecer. é o-do chacal que aeom-

E' um produto do� 1,abor,atorios I�MINANCO&A- Jaraguá, 10 de [unho de panha o leio para ap-.

de.,)b1l'WILLE - 1940. p,,"oveitar o resto de
i�tI iil_.IllíiIÍlii".iiií_lliiii.iiliiii_I·�·· � � .. , ADÃO MABA, SUa8 víctíms s.»

'Poma�a Minancora
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Av.Oetulio Vargas (defr1Jnte li Praça 7 de Set.)

&ttenrio' " Senhora! ••• nio
"., �. compre a lua

MEIA, lem primeiro conhecer o va..

riado lortimento das afamadalmelal
"E' BOM".
Muito breve; "Meias Musseline"

de pura seda e com poata rendada.
;j

SO' NA "CASA SONIS"I
a

��T�����T�IIIII QUARTOS SEM PENSA0 III �
RESTAURANTE no plano terreo II iI Telephone do Hotel, 1371 • Telephone do Restaurante, 1420

J

II A TODA I!0RA:.. II a
Canja - Camarrão - Peixe - Bifes diversos :. � B

III frango de grelha - Galinha com petit pois - II I BA�ER

III �h����!�Oá_its�f:�a-;di���!a�e pei;rlos ���d�: I � I .

l:E!!!.==��==�! I aFIRSPIRIUI
._

_ _

a IVla e reanima

Sonis p" oprietasia:
F,ancisca BuchCasa

Correio do Povo -x- 15 - 6

• CD. DDR ele CIl81�._P

,,-

DE PBARMACEUTICO Edital de citaçio
.

. A PHJlRMACEUTICO O Doutor Arno Pedro
Q' l11ustre pharmaeeutleo Sr. Herculano Ribeiro, Hoeschl, Meretissimo juiz

muitissimo conhecido e estimado em Pelotas, re- de Direito da Comarca
lata, n08 termos abaixo, um C8S0 de cura impor. de Jaraguá, Estado de
tantissima, realizada em pessoa de sua exma. Ia· Santa Catarina, BraslJ,
mílía, cura obtida exclusivamente pelo PEITO· na forma da lel, etc.
RAL DE ANGICO PELOTENSE. .- Faz saber 80S que o •••----------------eSr. pharmaceutlco Eduardo C. Sequeira, - presente edital, COIl: o

Os beneficios colhidos em minha esposa eom o prazo de trinta dias ví
PEITORAL 'DE ANGICO fELOTENSE, centra as rem, ou dele noticia ti

<. moíestías das vias' re�piratorias;_ mormente nara vetem�inte:ressar pos
Escritorio de ocívoc-rcro asthma, me fazem vir, por meio deste, testemunhar Ba, que, estando se pro-Ia minha gratidão por alguns vidros de que ella cedendo por parte da Fa-

D r. Mar •-nho Lobo se utllízou, e com bastante aproveítemento. -::- zenda Municipal a exe- r

Soffrendo ha 30 annos. são passados dois que 8C' euçãõ centra Paulo 'Hub-I
ce8SOS não tem tido. bel e tendo o Oficial de

Diatimente atende-se neste escritorio para servi' Agradecendo vos, assígno.me, como amigo e justiça _

certificado não

çGS judiciarios e administratives. collega obrigado - Herculano Ríbsírö. haver encontrado o ríe-
Pelo-tas, Rio Grande do SuL» vedor Paulo Hubbel e

FALA.SE PORTUGUEZ, ITALIANO e AL�MÃO Confirmo este attestado. Dr. E. L. ferreira que se encontra em Iu- i •• " I f •• , • '

(Das 7 á 17 horas) do Ataujo (I' rma re conhectda), gar ,,110 .8b ido, cita oIRua Marechal Deodoro D",o"t�l�::'.�a �;��gfg?i-��z'1112:gi!�ß;lotene, �rS!i� �e��!���1�1'HIL.D·EBRANDO- AJUGU,(1i.iJ1O GOME'· '8Edificio Emerich Ruysam VENDE·SE EM TODA PA_llTE días parat apresentar aI· Ii 'I)}- U·
=-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"i_iiiiiiiiiir!! ,8lía' deíeza que tiver naI· .. .

• ã que lhe move
- devld ...mente, registrado na Ordem dQS Advogados do Brasil, col11

I :x;���n�a PublicaMuni I escritorio � rua�Abdo� .aatista�l\Q. .dta�e,c.im�nt.o do sr. Alfredo
. 1 b aB enas d a Klug. Aceita cauzas CIVIS, comerciaIs e CriminaiS e :encarrega·se

f�r.aÊ S�ara qU� chege I de inventari?s, e.labora contrat�s de· �ocieda�es em nome coletivo,

ao conhecimento de to- e� comandita. Simples, de �all\tal e Industria, p�r quotas, de so·

dos mandou lavrar o pre.l c.�edades anOnImas, �omapdIta por ações!. de socl�dades coopera-

o sente e outros de igUal1
tIvas, de penhor agncola, penhor �9mer�lal e enfim elab?ra con·

DIRECTOR'DO HOSPITAL S. JOSE' teor para serem afixa- fra�os de toda e qualquer natureza, assim como requerimentos.

Operarnes, Doen�s- �e s.eM.o'raÇs, dos nó lugar de costume HORARIO : <Jas 9 ás 12 e das 2 ás 4 horas.

s- � U e publicado pelaJIDPre.n-\-
- -

Partos sa. Dado e passado neSJ'
.

• l'
'

Consultas p_ela manhã no Hospital, á tarde dOas ��s�!1::�s 3i�S .�:8��1 Dr Wal�Bmlro' Mazuscbell2 ás 4 no consQltorio á Av. Getulio Vargas, es- de Junho ele mil nove. t
,

quina Rua José Bonifacio, defronte a Prefeitura. centos é quarenta. -Eu,

I Medico.PARANA' - BRASIL FALA ALLEMÃO N9y Franco escrivão o
:\1 "

�.} subscrevI. (Ass.) Arno
C It· 'd' i•• --_--- Pedro Hoeschl, Juiz de ons� OrlO e. resl encla: '

I-Direito.
Está confbrme o

Predio Hilario Piazera, '
.. rua Marechal Deodolo

O anjo protet�rade seus fi!hos Ginásio ,.Parthonon .paranaense :�€��::�: :::e:!:::: (pro��o �o ehlroncament� da, estrada lerr••) ,

L-omb-rig-ueira Minancora (-sob inspeção federal permaneme) Allende'"·chamados a qualquer hora do dia ou da noite
Diretor: Dr. Luiz Anibal Caldcrari

,

Rua Com. Araujo n. 116 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas _de
admissão á 1 a. serie do Curso Fundamentai

Nos mezes -de Dezêmbro e Janeiro ad aulas déste

I,
curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comerció do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

fiscalisada pelo Governo Federal Lfnha de' Omnibus á portfl Preços razoaveis.
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e �u-

.

proprietario : Carlos Albus.

����������������x�il�ia�r�je�co�m�ér�cí�o�.-=�I�nt�er�n�Mo�e�&�te�rn�at�o�. �--���,IMDIMI.�»B�allNII
M."'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'."1'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'M,.,.,.,.,.tl'."�Wtl.'.'.'.'.'.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,�,.,�
COMPLETOSORTIMENTO

JORGE �AtUM � A
COMPRA E: VENDA P.OR

d� F a zen das, ,Armarir:ho,·· , "
_

.

. .., ATACADO E:. A VAREJO -
MIudezas e P e r f uma r I a s I I de 1 a qualidade

"WANDERER"
. A MELHOR BICYCLETA

,
.

Carlos Hoepcke S/A.
filiar:

}ARAOUA'

Palace Hotel
de M A R TIN S J A R U GA

Rúa Barão do Rio Branco n. 62-

'Todos ·os quartos e appartament.os, com agua
- corrente, quente e fria

Elevador - Fr;gorilico . Cosinha de l.a ordem

Salas de ámostras para os srs. Viajantes

Automovel na Estação

CURITYBA

(.

Vermifug0 suave e de prouto efeito.

Dispensa. purgante e diéta.!

Serve para qualquér id,&de, conforID,� on'.

(1, 2, 3 e 4: r.
•

I
_ Proteja a saúde de seus filhos e a. sua

própria!' Evita.rá muit�s doenças e poupará
dinheiro em remedJoB.

, Compre hoje mesmo uma. "LOMBRIGUEI·
RA MINANCORA" para seu filhinho.

E ri�
-

produto do@ LABORATORlOS "MI
NANCORA" _

- JoinviJe
-

CLR'JICA CIRUBGICA
I

do

Dr. RENATO, (!AMARA

1940

ADVOCACIA

PLACIDO J. GOMES
PROVISIONADO

Edital de dta§lo
o Doutor Arno Pedro

Hoeschl,Meretlssimo dou
tor Juiz de Direito da
Comarca de jaraguá, EI
tado de Santa Catarina,
BraslJ, na lorma da leí,
etc.
Faz saber aos que o

presente edital, com o

prazo de trinta dlas vi
rem, ou dele noticia tive.
rem ou Intereesar possa,
que. estando se proce
dendo a execuçäo por
parte da Pazenda Muni·

t'

oípal eontra Leopoldo
B08shamor e tendo o Olí
eíal de Justiça certítíoa FILIAL: JAAAGUA -, Rua Cei. Emilio Jourdal
do não haver encontrado
b devedor Leopoldo Boss·
hamer que se encontra
em legar não sabido,
cita e chama-o a com

parecer ou lazer se re

presentar no prazo de
trinta (SO) dias para a-.

presentar a deleza que
tivel' na execução que
lhe move a Fazenda Mu
nicipal. sob as penas da
leí, E para [que chegue
ao conhecimento de to
dos, mandou lavrar o pre
sente e outros de igual
teor para serem alixados
no lugar de costume e

publicados pela imprensa.
Dado e passado nesta ci
dade de .Talaguá, aos

cinco días do mez de [u- Va. Sa. depositando mensalmente a insignificante,
nho 4-a mil novecentos e quantle de 20$000, numa conta "Deposito Popular".
quarenta. Eu, Ney Fran- a 4,1/2'/., a/a economísarä
co escrivão, o escrevi. em um ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs' 5$872
aS8.J Arno Pedro Hoesehl, Em dois anos Rs. 48P$OOO mais os juros de Rs.22t905

it tá Em freis anos Rs. 720$000 mais os Juros de Rs. 51$637Juiz de Dire o. Es con-
Em q_uatro anos Rs. 960$000 mais os- juros de Rs. 90$609

lorme O original, do que Em cinco anos Rs. 1:200$000mais es juros de Rs. 144$271 -

dou lé. Em dez anos Rs. 2:400$000mais os juros de Rs. 6�75�
Ja�aguá, 5 de junho (Dos juros são deduzidos ainda 2'/. reíerente quota de prevídeneía]

de 1940. HORARIO: Das 91/2 ás 12 'e' das 131/2 ás 141/2
O escrívão: Ney Franco. Sabados: Das 91/2 ás 111/2.

Causas cíveis, commercíaes e Criminaes,
Inventarios e Cobranças.

Comarcas de São Bento, Mafra e [araguã.
Escriptorio em J a r a U u á: Rua Coronel Ellilio Jourdall

Banco Agrícola e COIDIDBfciaI
de Blumenau

Caixa Postal n. 65 - End. Telegr.: -CAIXA.
Matriz: ßlumenau

Piliais em: Joinville, Jaraguä e Hamonia

Capital: 1.2(10:000$000
Reservas ca: 600:000$000
Depositos e saldos em C/C: 18.000:000$000

FSlZ todas as operações bancarias no Pais.

.' Abona em contas correntes juros de
2'/., 4'/., 4,1/2'/., 51. e 6'/.

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.
Deposite as suas economias no

Banco Agricola e Comercial de Blumenau

A economia é a base da pros
peridade

FerDlento Medeiros
� Produto de alta qualidade para DOCES,

BOLOS, TORTAS e quaesquer
.

PASTELARIAS

._C«fC«t«««(C»_O(t'_
HOTEL BECKER

Rua Cei. Emílio Jourd�ln ;r rJaraguá do Sul
I J

Está situado n Q melhor ponto da cidade, Quasi vis-á
vi� á Estação ferrea. Dispõe .de optimas accomoda'

�.

ções e offer< ce o maximo conforto aos srs. hospedes.
Banhos quentes e frios.

CONFORTOHYGIENE PRESTEZA

SANTA CATHARINA

..
"

_.,..;

• <i"\í
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mesa, os optimos ,Anhos naoionaes

.....",strellaeRomanzlni
Para o aperitivo exijam sempre a9uardente

MARCA «Trago»
E D • a r r a', a d o r : I O Ä. O O. 1'1 U E L L E R - Rua Marechal Deodoro' .. Telefone, 24

-

ESCOTIS M O Bai�d:es·1 sqn!:�:::. hO-j Festa J'oanina "CORREIO"
S d f- íntor VERTIGEM DAS ALTURAS...

.

(Especial para «CORREIO DO POVO.) Por motivo de ter que egun o omos
.

.

Hansa prepara-se para
Aos Escoteiros de S. Catharina se mudar para a Estrada maues i!0L' pessoa algna. Iestejar este anno o dla

Nova o snr. Waldemar de eredíto, serão ínau-
de S. João. Uma commís-

en

IIi E ·t Rau commercíante em gurados dentro em breve, Ih' dNa arena da su ime DOSSO g or oso xerci o, '.
f .o; h na Inteudencía Districtal são de cava eIrOS '8'

jornada cívíea que se cumprindo com orgulho, !tetofmda, ot e�ecerCl o· •

quelle villa tomou a si
desperta no Paiz de Norte dedicação e patríotísmo Je aos seus amigos e Ire- de HdansNfl, OB r.eRtratos �OB o encargo dos testejos,.

b íle de des srs r ereu amos ID-
a Sul pela formação do o seu dever ríe bom bra- guezes um ai '..

f 1 d 'A qU6 constarão de uma
carat�r da tntaneía tem síleíro, pedida, no salão de sua terventor ederal, r

..
r

fogueira, jogos e fogos
surgido muitas jn�tituj- O escotismo compreen- propriedade, uaquella lo- no Pied�o Ho esóhl, Juiz em barracas que vão ser

-

j f tí trocína-l d t
.

b I ealídade. de díreíto da comarca, eçoes n an IS, �8 .. ocma- ne e se� e os, �lm 008
.

1 b E . tenente Lecnídas ,Cabral armadas nos terrenos do
das por verdadeiros apos- de. Patría. Revigorando O aympathíeo Ct�d S

Herbster prefeito 'do mu-
Salão Central, churras

tolos do Bem, que dedí- o seu espírlto num am- trella, que tem 1 o no .' cada a �rio - grandense,
cam toda' SUd. boa von bienta de civismo e pa. snr. Waldemar Rau um ntcípío. «queimada:., doces etc.
tade na difusão de ensí- triotismo, vai seguindo O· elemento de valo�, �ae rematando a festa com
nos vasados em praticas seu caminho, conciente prestar lhe eignüíoeuva R Is'roCivil um baile, que terä a aní-
verdadeiramente altruls- de no futuro ser um homenagem, hoje, por oe· eg mal-o o Americano Jazz Aninoersorios Fez annos hontem i

tíeas para o alevanta- ex�ellente cida'dAo e um cestão do baile. O snr. Band. Transcorreu dia 10 rnais o sr. Roberto Funke Filho,
mento moral tísíco e in- otimo soldado Waldemar Rau, conforme Artur Mueller, Escrivão

Agradecemos á com- um natalicio da sra. dona residente nesta cidade.
.

teleetual da infancia, mas Ser escoteiro, eumprín- teve ?ccasião d� nôs e Oficial do Registro Civil missão promotora das Ies- Wally Dornbusch Batalha, - Dia 11 anniversariou
nenhuma delas tem dado do rigorosamente os ar- ecmumcar transterírãpa- do 1. distrito da Comarca

tas joaninas de Hansa, o dislincta esposa do sr. dr. a sra. Maria H. Tomazelli,
resultados täo pratícos e tigos do seu Codlgo, é la a Estrada No.va a sua de [araguã, Estado de San-

convite que nôa endere Alvaro da Costa Batalha, esposa do sr. Ignácio To'
surpreendentes como·o ser um acumulador de casa. de ne�oclO! onde ta Catarina, Brasil.

çou. director do Hospital de mazelli.
escotismo. vigorosas energias mo- contlDua. a dtsposíção de faz saber que compare Mas'iaranduba.. - Hoje faz annos a me-

O espirita observador ra ís pars sl, para a ta seus amrgos e freguezes. ceram em cartorio exibindo Dona de ellvados dotes nina Marcia, filhinha do ca·
de psicologo profundo do milia e para a Patria. Agradecemos ao snr. os doc�m�ntos exigid.o.s· Peor que _as trez de espirito e de coração a sal Mario - Diva Tavares.
grande brasileIro Dr. Ge-. Jaraguä. 96·1940. Waldemar Rau, o convite p"la l�! afim de se .hablh invasões oapoleo .. anniversadante. que residio - Amanhã anniversaria
tuUo Vargas, nElo podia José E. Arruda. que �essoalmente teve hrem para casar se.

i longos annos nesta cidade, o sr. Santos Tomazelli, es.
deixar de antever os sa· a gentileza oe nôs vir Edital n. 1.085 O cas recebeu de certo muitas forçado professor residente
lutares efeitos do escoo fazer, para assistirmos (Conclusão da la pagina) felicitações de seu largo na Estiada Schroeder, Ba'
tisIDO. E que a sua nova Associação ao baile.' .Alfredo .l':loroschny e

!idade, as geraram: o ego circulo de. amizades .. ás nanai.
escola, alem de fortale- Pro..Preveotorio

.
' .

Hdda Schlo.chet. . ismo humano, p desequili. quaes prözeJrosamente Jun
.

- A 17 do �orren�e re-
cer a alma infantil Bra· Deverá realizar'se à· Cigarros Solerte Ele, s�ltelro, com�nn�n· brio, a injustiça. tamos os nossos votos de glstra-se o anmversano do
aileira, desviando·a ·do �a.nhã, á. tarde, no 8alão

.

te, naSCIdo n.este dIstrito, Por que a lnglaterra não todas as venturas. sm. dr. Aristeu Schiefler
cenario horripilante do Buhr, a primeira seRsão Recebe.mos do snr. aos �.�e maio. �e 1914, cede um pouco do que

- Dia 11 festejou mais ex promotor publico desta,
vicio i:I da inercia, fez ordinll:ria Ida Associeção Heinz Michaelis, agente d.omlcillado e resIdente na

[tem,
do que conquistou á um .annive�si:lrio o snr. dr. comarca, e que hoje_ exer"vibrar R conciencia da Pró·Preventorio, em nos.

du afamada fabrica de cl c�dade d�. Mp.fra, e _sendo força dos outros? E justo Marmho de Souza Lobo, I ce as mesmas funcçoe.s na

criança e do adolescente so muoicipio. garros «SUdãO.' em Join- fIlho legItimo de Adao Na
que ela domine com a provecto advogado 'resi comar ca de Porto Umão.

na trajectorJa luminosa A directoria,. por nosso ville, um paeote da nova roschny e de .Hele�a Ko�h ameaça 1e sua 'esquadra dente em .Joinvi�It>.. I.. .da virtqde,- num Iiladio intermedio, pede. o com- marea «Solerte:l, lançada Noroschny.. .
_, hoje no museu do medite�-,

- �nnrvetsaflou dia 12, Nas-C'tmen.to�
patriotismo. varecimento de todas as agora e qUf'! é. sem fa' Ela; solte�ra, de .profls I raneo 'uma quinta parte a gracIOsa senrta. Aurea O lar dlstmcto do casal
Nas cena.s contristadó associadas, bem como'de vor, mais um8 cOlJquiste, são �0'!lestlca, nascIda ne� do mundo? Que força mo Muellef, ehmento distincto dr. Manoel Lobão Muniz

I'8.S do vici{t-., si nllo fi· todbs as senhoras que da renolliada fabrica. te dlstnta. ao� .2. de abrlt{ ral terá a podérosa Gra. do nosso "set:. e filha di de Quei�oz e de sua exma.
zermos construir um di desejarem contribuir pa- c.Solerte- pela Bua con- de 1921, domlCl!lad.a e re· bre tanha para falar emin lecfa do sr Ar!hur Mlte!· esposa, dona Clotilde Du'
que argamassada de sin- ra tão alevantada finali. fecçElo e optima apresen· sidente �es�e_ distrito no !vasões e guerras de con ler, offi�ial ,do rflgistro civil. arte Muniz de Qu�iroz� a'

ceras energias de moral dade. tação é um cigarro de lugar R!beHao ��vallo, e
quistas? .

- Ola 13. ftz annos o caba de ser enrlquecl�o
civica, veremos rolar pe· elite, que se impõe a ac- sendQ fl.lha legItima de

Napoleão advertia os Jovem AntoniO ·HRfermann, com a chegada d� Rogeno,
las aguas lamacentas es· SO·cl"edade ceitação do mais exfgen· Luiz�S'hloc�et e de Rosa

seus compatriotas �obre o filho do pharmaceutic0 sr. O primogenito do iIIustre
coadas pela caudal tene- te fumante. Largura �chlOchet. perigo da amisadé inglesa.1 Carlos Haferm�nn. .

.

casal.
... _brosa da devassidão, os D P d I I

Muito gratos ao sr. Mi Jaragua, 8-6-1940. Essa amisada tem sido I - A datfl de hOJn asslg As nossas fl!hcltaçoes
cerebros dos nossos com· • e ro .

chselis pela aUerta com
Edital n. LOB6 muito pesada aos povos -I n.ala

o anniversario natali aOS �enturoßos paes de
patriotazinhos,

.

até cha· Deverá reaUsar.se a· que
DOS distinguio.

.. I que a::reditaram nela. CIO do nosso amigo snr. RogeriO a quem f�rmula'turdarem·se no abismo manhä, na villa de Hsn. Leandro Tonon e Emllta Tranquilamente instala
.

mos votos de um manha
. do descredito,. da vergo- ss; a' inauguraç ão da .' � o

.

l'Rl o. � Pavanello.. dos na' su a ilha, os ingie. , ' fut�ro, para ho-nra da ler-
n'ha e dà miseria. praça de sports da SO. 18l@[FÜ"� , E�e, soltmo, .Iavrador, ses querem dali dirigir o r� Jaraguaellse, que lhe ser·
Não é só com pala. ciedade D. Pedro II, que ij � <ii nas�ldo. em Rodeio, aos.1 üniverso. A. sua forma de via fl€ berço.

"ras ôca8 e nem com li· organisou para. o acto 1l!J���_ r�(Mr�© d�.lanelro de .1914, dom1- dominio ê curiosa, engana I ...

vros, cujos conceitos ne· um lindo programms. As CI.ha�o e reSidente ne�te até homens que deveriam' V�s'ttas
les emitidos são multas festas terElo inicio äs 9 d!stnto no lu�ar ItaI?�cu· pela cultura estar a salvo Estivefam em Jaraguá,v.ezes, improficuos ä imb- horas da manhEl, abri smho, .sendo fIlho legitimo do contagio da ingenui'dt- quinnta feira, tendo nos da.
ginaçElo Infantil, que se lhantadas pelo Jazz Elite, » M-r1-S.4RM TELL« de Albmo Tonon e de Ro- de. Eles ficam ocultos, agem do o prazer de sua visi.educa a criança. havendo «comidas), be· sa Tonon.

. . por detraz dos outros hÓ' ta. os snrs. Sady Schmidti: mister que alem dos bidas, tiro ao alvo com B 1.-3 41 E.lél, solteira,. d�mestlca, mens, exercem a sua in e Erich Kleine, inspectorlivros, haja quadros su- premios aos vencedoresj eso u�o O. nascIda n�ste dIStritO, aos fluencia absorvente, tolhe regional e inspector com
gestivos e praticos dos e baile ao ar livre� O Tenente Leonidaa Ca. 3Q dê maIo de 1921, do' a liberdade, dando a im sMe em Blumenau, res-
latQs, mae fatos de ver· Durante o baile será bral Herbster Prefeito miciliada e residente neste pressão aos menos obser. pectivamente, da Compa-dade, que despertem um feita entrega á Sociéda· do Muntcipio d� Ja!'aguä, d�strito no :Iu�ar Uap.o.cu- vadores de que eatão au nhia de Seguros cpreviden.vivo interesse moral e de da bandeira, onereci- no uso das atribuições smho, sendo filha leglttma xiliando. Mas chegou a eia do Sul:., que tem suacivico na criança. da pela madrinha do qua. que a lei lhe confere; de �n.dreas Pavanello e de hora critica das forças. matriz em Porto Alegre.A tandencia que se ma- dro de foot.ball. Exonera do cargo de' Ermmla Pavanello. O munde quer justiça, - Distinguiram' nos,nUesta na criança, é se· A' tarde tlar se·ha um Agente de Estatistica o Jaraguá, 10-6-1940. liberdade e tanto aquela quinta'feira, com sua .visi.
gul! ou imitar a rotina encontro amistc.so entre snr. Acrisio Paulino dos Edital n. 1.087 como esta ambas clamam

. ta os srs.. Irmãos Maristasdos maiores. Dahi vem os quadros da Sociedade Santos e nomeia para contra escra�isações de Daniel Celestino, dirf:ctor,a imperiosa 'necessidade e do Glori.,\ F. C., de identico cargo o sr. Emi· Adolfo Kopsch e Hilda po�os sobre povos. Que e Basilio Danillo, profrssorde vigial.a, afim de evi Joinville. lio Silva. Schmuecker. a America se previna con do Collegio São Luiz, des.tar (I seu contacto com Serä uma festa que Comunique.se. Ele, solteiro, lavrador, na· Ira in�inuações equivocas, Mqnotl Kar;:;m Filho, sacio ta cidade.elementos nocivos a. 80· promet!e estar muito ani- Prefe-itura Municipal de tural de Blumenau, nascido realisando apena& a poliU· da firma Karam &: Souza, _

cfedade, e atrai·la á BO· mada, dado os 'prepara· Jaraguä, 10 de tTunho de aos 6 de junho de 1912, ca da sua defesa e de seus proprietaria da Pharmäcia
ciabilidade

.
educadora, Uvos feitos pela velha 1940.1 domiciliado e residente nes· interesses. Estrella. desta cidade. PbiladelphiaParkpor meio de logos e brb. sociedade do nOBSO mu. ass.) Leonidas C. Herb· te distrito á estrada' Jara·

quedos inocentes, tão nic1plo. ster. guá, filho de Adolfo Kopsch
bem organisados pelo es· e de Emilia.Krieser Schnei
cot1smo. der Kopsch.A podridllo da socie.

R
•

t d h d Ela. solh ira, domestica,
dade hodierna, com todo equerlmen OS

. espac a OS nascida neste distrito, aos
o seu cortejo de malda· Mês de Junho - Dia 6 28 de outubro de 1920, do
de no caminho do indio Sociedade de Atiradores «Conco'_'dia� -- Re- miciliada e residente neste
!erent1smo á causa sa- quer licença para retirar o seu stand de tiro - distrito á eEtrada Jaraguá,
grada da crlanQa, é tElo Como requer. filha de Otto Schmueker e
pestnera, que nElo raro. Rudolfo Zuege -

l Requer licença para· de. de Helena Steinke Schmue
presenciamos cenas que moUr sua casa - Como requer. ker.
n08 conforgem a alma Artur Ferreira da Costa, Dr. - Requer bai· Jaraguá, 13-6-1940
de brasileiro. xa lançamento imposto s. produçElo agricola e
O escotismo, alem de pastoril - Como requer, de acordo com as infor- E para qUê chegue ao

ser uma instituiçElo ·ver. mações cancele.se oslançamentos eo;t Divida Ativa. conhecimento de iodos pas-
dadeiramente educativa Dia 11 sei o presente edital que
e reconhecida como de Vva. Augusta Ballock - Requer alvarà de será publicado pela impren'
UTILI D A D E PUBLICA .Habite.se� - Como requer. sa e em cartorio onde se·

graças aó decreto assi - Mario Nicolini - Requer alvarà :de .Habite- rá afixado durante 15 dias..
Dado pelo grande Brasi· se» para sua casa casa - C�mo requer. Si algllem souber de im- 1\.1 .,1 .,1 ,leiro Dr. Getulio Vargas, Nestor Gonçalves da Luz - Requer alvarä pedimentos acuse os para

.

J YOViuaues .
que tem a magia de des· de .Habite·se. para sua casa -'- Como requer. fins legaes. - I
pertar no adolescente o Secret�ria da Prefeitura Municipal de Jara' A,.tur Mu�ller Cbapeus camisas Gravatas Pi'amas Iamor ä farda, trazendo'o guá, 13 de Junho de 1940. f EscrivElo .Distrital e OU· , , '"'

pressuroso, ás fileires do Renato Sans, secretario. I cial do Registro Civil. I Na «Alfaiataria Bonin" ele R.OMEU BASTOS...--------11

Uma noite destas fui tambem como toda gente, ao ..Phila
delphia Park>, vêr a Roda Gigante, o Dangier, as barracas illu
minadas onde »lgúns passa-tempos innocentes fazem cocegas nas

algibeiras dGS assistentes ...
.

Muita gente pela primeira vez experímentou "delicia de
subir a alguns metros do s610 e olhar os outros mais pequenos ...

A «Roda Gigante. ! Você tambem leitora subio, ficou um .

instaute lá em cima, reagindo centra a vertigem da altura, para
voltar enfim ao s610 e confundir-se com os outros, 0& pequenos ...

Eu não subi. Sempre receiei a vertigem das alturas ... mes

mo n'uma roda gigante! Deixeime ficar s6 em baixo, entre os

que você lá de cima vio tão pequenos! Não quíz subir. Preferi
vêl-a IlO alto, cheia de graça rnoç i, tentadora sempre como um

desejo impossível. Ah! se você não voltasse no giro da roda, a

confundir-se com es outros, atormentada pela vertigem da altura!
GIL VAZ.

LAVANDO·SE COM O-SVBÃO

Virgeßol Esp·e.cialidade

Encerrarä timanhã sua

temporada Df'sta cidade,
o gralldidso Philadelphia
Park de Diversões, que
se ti eha Installado DE! an

tiga praça de esportes da
rua Marechal Dec,dor�,
tenQo obtido regular suc
ceS80.

Colégio "São Luiz"
.

dos Irmãos Maristas

Curso noturno de Português e A�itmética
Abre no dia 3 de Julho
P.ulas de Datilografia

Informações na secretaria do Colégio.

.00 Haemalogen do Ore Rommel c
.......1féW!'i'.

Pharmacia de Plantão

I Esbrá de plantão ama·
nhã a Pharmacia cCentral:..

AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS DO
ORGANISMO CONTRA' AS DOENCAS DAS
- CRIANÇAS E DOS ADULTOS- .

.
-

DR. J.' I. ROCHI LOURES
MEDICO ESPECIALISTA
Olhos, Ouvidos,
Nariz e Garganta.

Rua Principe. Fone 334.
JOINVILLE

. de WETZEL & GIA. JOINVILLE (Marca registrada)
ECONOMISA·SE TEMPO E DINHEIRO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


