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cEm vez do Estado pequeno e incolor, que so era conhecido através des IIgelru:::, dados dos compêndios de corographia e dos annuarios officiaes, Santa Ca�afrnl1"':
ou

a ser uma Unidade ,modelar da f�de�ação brasi!e.ira. Problemas .que ainda sé daba!em n'outros �stad?s, nós os temos resolvidos de manei!a s"tisfactó�i�!.,� ��� ..ÇV. ,

es .

tan�o a nossa capacidade e contribuindo magnííicamente para a grand�za ,�o Br�sd. .
AIguem )3 'dIsse com accerto, que Santa Catharma se anteci :' ,�o �E!l ;. vo..

MUitos dos postulados da Carta de 10 de Novembro de 1937, v. excia- ja os tinha mcorporado ao seu programma de governo. Embora promevend /·b�q: sdos

catharjseases e a prosperidade de seu Estado, v- excia. vem agitando e resolvendo de preferencia problemas nacionaes>. fi:
(Palavras do '"dr. Alves Pedrosa, JuIz de Direito de Indayal, no banquete' offerecido fao dr. Nereu Ramos, interventor federal no Es

.

Conferencia-,
de'Havana U .c'

' 'O Br_iI retira a.

.

ma festa como poucas �Sd�a:;;.
A. loclaferra
confra a

Fraoça ')

�:, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da

Cama Disposto ParaT_
Seu ligado deve derramar. d�

DIente, no estomago. um litro. de bru..
Se a bilis não corre livremente, 08
..limentos não são 'diger.idos e apodre-

Icem. Os 'gazes incham o estOmago.
Sobrevem a prisão de ventre. Você
.ente·se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é um

Jnartyrio.
Uma simples evacuação não tocará

.. causa, Nada ha como as famosas
Pillulas CARTERS para o Figado,
para ulna acção certa. Fazem correr

livremente esse litro de bilis, e você
eente-se disposto para tudo. NBo cau

.am damno; são suaves e contudo são
Jnaravilhosas pará fazer a bilis correr
livremente. 'Peça as PiIlulas 'CAR
TERS para o Figado. Não acceíte
imitações. Preço 3$000.

FRACOS E ANEMICOS!
Tomem:

'

VINHO CREOSOTADO
.... Do Ph. 0.. Joio d. S.... SII".lr.

e_....._ .... _:

Tosa..

Resfriedol
Bronc:h"

.
Escrophulo.
Conv81ecençaa

VINHO CREOSOTADO
é u!" gerador d•••6d••

/

Grande ElDpreza.ADlericanopolis S. A.
Séde em SÃO PAULO Director-Presidente· Dr Iffonso de O Santos Agencia no Rio d� Janeiro

Rua Senador Feijó.n. 205
• • • Rua Ramalho Ortigao n. 9

8.0 andar
' Fundada em 1921 Carta-Patente n. 32 2.0 andar

Resultado da Loteria Federal do dia 29 de dunhö de 1940

1. Premio: 9.745 • 2. Premio: 16.597 - 3. Premio: 22.570 - 4. Premio: 11.575 - 5. 'Premio: 23.853

Total dos' immoveis sorteaveis mensalmente: 1.705:000$000 - Os sorteios do mês de Julho
serão realizados com a Loteria Federal do dia 27.

Entram em sorteio sómenle os prestamistas que pagarem suas prestações de accordo com o

regulamento, até a véspera do sorteio. Affonso de O. Santos, Director-Presidente.

PLANO MAGNO - mensalidade 5$000
Plano Único Plano Americanopolis

1.11, 2,a, 3.a SERIE
N.os PREMIADOS N.os PREMIADOS

Nos 1.0 premio 745 100:000$000
45,597 9745 5479

- 45.596 19745 154793.0 premio 570 45598 29745 25479
2.0 premio !597 20:000$000 45.097 39745 35479-

3.0 premio fl70 45.197 49745 45479
4.0 premio' fí75 45.297 59745 65479
- 10:000$000 45.397 69745 654793.0 prémio 570 45.497 79745 75479

5.0 premio 853
5:000$000

45697 89745 85479
-

45,797 99745 954793.0 premio 570
45.897 ICentena 745 100$000 - Centena 547 50$000 45.997

Unidade 5 isenção da mensalidade de Julho C.597 C. 745 U.5
---

r-LANO cMAXIMO»: N. premiado 9.745

>:;:0:;:0:;:0:;:
.

:;:O:;:O:;:O:j:( III Sangue - Sangue .Es:u:� C red i to MutuO P red ia I

BancoAgricola eCommerda1 II SANGUENOL I Maior e maisf�c���f����ni�:iOS do Brasil
, III ·111 Rua V,isconde de Ouro Preto, 13 '

deBlumenau III (Formula allemã) II Resultado do 315. Sorteio realizadó em 4 de Julho de '940

II' Unico Fortificante

nomu�-II CADERNETA 'N 6595' do com 8 elementos toní- i '

"

Ia cos: Phosphoro, Calcío, p
.

.

$II Arseniato, Vanadato� etc. remios em mercadorias no valor de 6:tO� 080

III Com.
o seu uso no fim de

II' Foi contemplada com mercadorias, moveis e tecidos no valor
20 días, nota-se :

I
de seis contos e cem mil reis (6:100$000), a caderneta n. 6,595,

III'
1. - Levantamento. geral

I pertencente ao prestamista Cleonides Ugocki, residente em Fio-
das forças e volta Imme- rianopolis.
diata do appetite. '

.

III 2. - O esapparecimento I PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALO� DE R.S. 30$000
por completo das dôres de 2791-Marlo Ramos Wel!dhausen, Flonanopohs

II cabeça insomnía e nervo- I 5435-Pedro. Hack, Palmital
sismo' 6977-AntonIo Pedro Mendonça, Nova Veneza
3, -' Combate radical da 0435-Justino Duarte,. Ribeir�o da Corda

I depressão nervosa e do II !
12022-Deobaldo e Miguel Cisto, Tres. Barra,seQ!plagrecimento de ambos 8122-Arnaldo de Mello, Sacco dos Limões

� OB sexos. II 4141-Cas�lici� e A�tonío Sampaio, Araçatuba
� 4. - Augmento de peso II 1l027-Jose Salpo,_Sao �edro

/111
variando de 1 a 3 kilos. I 15825-Mlch�1 Abrao Abl�U, Im:aruhy .

II ,5667-Franclsca Azanoskl, Florianopolís

�I
O SANGUENOL é uma

IEste .novo horario está em vigor desde o grande descoberta seienti· PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 20$000
dia 1.0 do corrente. I ca, - opinião do Dr.

Ma-II
8814-Mario Dias, Jaguaruna

noel Soares de Castro..1 8fi84-Guilhermina Petigliano, Imbituba
d 1940 4142-Ladi Oliveira, João Pessoa.Jaraguá, 4, Ge Julho e . 11695-0Iympio Laurentino Sandin, S. José

14071-Frederico Rilme, Hansa-IsabelO GERENTE. _� E' um perigo 11669-Almiro Nancy, Palmital
14409-Nilo Costa, jacarezíríhe \

2..•.".,.•,.",..•.",..•., amortec:er a Tosse! 6054-João Januario Pereira, Itaum
� � � � 14599-Reinaldo OUo, Iraty

....__...._........Ii.iiIIIíaii........1iIoaiI1
.1. .1. .1. .1. Trate-a, sem narcoticos 10322-Wilson Sokcloskk Ponta Grossa

--------�----------------------------

Ginásio Parllionon Paranaonso

AV I 80
Avisamos aos nossos clientes que, attendendo

aos constantes pedidos que recebemos do com

mercio local, resolvemos alterar o nosso expe
diente externo da seguinte maneira:

Das lO ás 11 horas

Das 1�,30 ás IS horas

(sob inspeção federal permanente)
_

-Diretor : Dr. Luiz Anibal Calderari ,
,

,

Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno. funcionamento as aulas de
admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental

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

Faculdade de Comercio do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Fise=alis_ada pelo Governo Federal
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar :Je comércio.· Internato e Externato.

'-
PREMIOS EM MERCADORIAS NO VALOR DE RS. 10$GOO

7963:_Maria José e Carlos Alberto, João Pessoa
4999- lealdino Silva, Imbiiuba
3541-Garibaldino José Miguel, S. João
1370-Celso e Lima, Trindade
5843-Maria Costa Nascimento, Itajahy
16630-Alfledo Nilario lares Herthi, Passa Tres
16511-Max A. Colín, Joinville
865-l--0Iga Dias da Luz, Hansa
4840-Maria Luiza da Silva, Fpolis
72954-Raymundo Soares, Iraty

'.

Em aeral·......e-rrnrdio8 r.onU'a a toeee,

em ...es de tratarem o mal� inéeD8i
biliaall'l o orgaoismo. E9 o efleito do

Darcoli�o. No emtanlo. é prf'!ci.o fa
:u:r d�8.pparecer a tOIl.e. 'Jue ebe

Ma qua.i sempre.
-

ã. pejore. ("on

aequencia•• :E até hoje, para o tra

tamento da lo••e continuam a J.rf'
..alecer ("erta. plantas. muito (�onhC"

ctdae da medidn'u cuaeira: a grindelill �

ai Iobelfa , o rhum de JamuiC"8. o

guaeo f'. 2Iobr.. tudo. o agrião. Eis o

que explica a eCCicacia do Xarope
To... , ("uja Corrnula é a maia r.-:liz 88-

.ociu(í:io de••a• .,lantag. Tos. não faz ..

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO .SORTEIOS
11414- Eulalio Vieira Garcia, Rio do Sul
15028-Jeronymo Procopio Mirim� Ribanceira
16882-Palmyra e Almiro Modesto Santos, Garopava Norte
16246-Arcanjo Miguel Lino, Imbituba
6734-Dr. José Rocha Ferreira Bastos, Fpçlis
0792-Antonio João Vianna, Gravatá
3568-Antonio Joaquim Burgo, Tijucas
18757-Maria do Carmo Momes. João Pessoa
17580-Carlos B, Wandenlow, Hansa
5957-Marcos Aurelio de Ramos Kriger, Brusque

OHerta "special, recort� eKle annun- Florianopolis. 4 de Julho de 19411.
.

cio e mandé-o cóm seu endereço para

e. I'. 687. Rio, para receber. gratis. VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,.

Fiséai do .Governo Federal.
Proprietarios : J. MOREIRA & CIA.

apens •• parar li lo••e� com uma ou

dutla do.ea. Tres vidros bastam para

o tn'!umento completo. E"perirnentr
Toe8. logo ã. primeiras munir�8ta

çõ�•. Só Ibe poderá faozer hem. EMp�_'
cin\rnrnle indica«lo para aia ("rrança8.

Ue goalo muito ug�rada'VeL Pr ... .;!» do

vidro: 51500. ":m todas 88 pharmac1ua.

lindo livro de hiatoriulJ para cre!!.DçUM.

A MELHOR· BIGYEhETA

Carlos Ho�pcke S/A.

�.,tist".'.'.,.,.t.,.,.,.,.,.,.,.,.t"."tl'.t.,.a.'1,.,.t.t.t.t.'.t.'1 tll.'."'.'.'.'.,.,.,•••,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.�.,.,',.,.,.,.,.,.,.
' .,.,.*' ti,�1.' 1119 4i§' III' .'111' III'.,.,.,.,.,.,

'

•••'.
COMPLETOSORTIMENTO

J�RßE �A1UM �'A
COMPRA E VENDA POR

de Fazendas, Armarinho, _. ATACADO E:. A VAREJO-
Miudezas e P e r f uma r i a S I I A r t i ÇJ o S de 1.0 qualidade

Filial: ' )oinville

FLORIANOPOLIS

Guerra �ontra a

Eslleculação !
Luta contra os especuladores que se approveitam da
guerra para elevar exageradamente os preços em pre

juizo da economia popular.

A VENCEDORA
do ELIAS em )oinville

quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra, se

gue sempre o mesmo methodo : ter grande stock para
vender o melhor e SEMPRE PELO MESMO PREÇO.
A guerra é Iabis dos especuladcres. Não se deixem en

ganar - esse negocio de guerra é potoca velha que já
não pega - os tecidos são nossos t: bem nossos, Cui _

dado ao fazerem suas compras, visitem A VENCEDORA

Vendemos sedas a preços de algodão, e

algodão quasí de graça.
fomos, somos e seremos sempre os campeõr s absolutos
da praça. O nosso stock é sempre o maior da praça.

Uma idéa dos preços
Seda estampada, cores modernas á 2$000
Façoné de todas as cores á 3$800
Sedas estampadas á 5$000
Sedas xadres á 4$000
Seda mongol á 3$500
Romem de todas as cores á 7$500
Lamê de todas as cores á 3$800

Oevido a falta de espaço deixamos de mencionar os
demais artigos,. mas garantimos o que V. S. desejar,

encontrará, sómente, com uma visita á

A VENCEDORA
Avenida Getulio Vargas • JOINVILLE

Escritori'o de ocívoc-acto
Dr. Marinho Lobo
Diarimente atende-se neste escritorio para servi ...

çcs judiciarios e administratives.

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

JARAGUA' Rua Marechal Deodoro

Edificio Emerich Ruysam

Casa Sonis P r op rietaria :

Francisca Buch

Av. Oetulio Vargas (defronte li Praça 7 de Set.)

Attenrão' til Senhora!... nio
!I' •

compre a sua

MEIA, sem primeiro co�h�er o'va..

riado sortimento das afamadasmeias
"E' BOM".

Já chegaram: "Meias Musseline"
de pura seda e com ponta rendada.
S O' NA." C A. S A. S O N IS"

FEBRES
(Sezões, Malória, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

"capsulas AntisezolÚcas
Minaacora"

Em todas as boas farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA/
Joinvile - S. Catarina

SANTA CATHARINA

"

.'
....

:
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Grande interesse na Devorado por Publtcasõe& }'t1I�« '-'-�:r'<�ii , Fictalgos 'polonezes ,ue vêm

A1Iemanba pelo merA :�liaDeo:!rOI para:_:rado- ��'
RecHe; =.::h�S MaDika.

�ado bras.-Ie.-ro íntormém ter se verm-' RI'O. _ Attendendo a
Europa chegou o na-vio Elisabetht'Mari2, �e um 8

.., d f d Ma'noel ._..�.........�..... nacional «Bagá», a cujo tres annos de ida ...e,· res-
ca o na azen a"

uma racommendução do
�

d
Bíb i di t t 14 kílo • bordo viaja para o Rio o pecti-vamente, a con essa

1 e ro, IS an e -

MinI'sterio da Agrlcultu- k h d
t' d ít ) tlumi I�W""��'-íI"",.II!!I_" diplomata Mario de Vaso Hieta Zamoys a, cun a a

me ros 8. capt a 1 -

ra ,o seevíco de Intorma-.
- filh

h ível oc
,;:) y ßiIIe4 A fI4LTA DA flENSTRUAÇAO concellos, ministro- do Bra- do prineipe e sua 1 a

nense, uma orn -

ç"o" Agrl'eols vae orga t
. "'1 per

11 sil em Berna. Maria Helena, com qua ro
correncia na quo

-

níssr uma seríe de pu- I
.

d
d id' R

'.
f 'C- -. O sr. Mario de Vascon- mezes de Ida e-

eu a v a uma cnança blica,"o-es proprías para e.ls ro lVI
. P

O d ',1 d Y
v..... ' cellos apresentou aos [or Todos estiveram na o-

de I annos e lua e.
OS lavradores 'da autoria 'I

. dl
S d r'el"tam as

.

Artur Mueller, Escrivão I
nalistas

..

varíos membros lonia até os u times las

egun o u.

dos mats reputados tech- Y
,

h 11
� f

autoridades políctaes, o
nicoos brasileiros. e Oficial dú Registro Civil' da família !e.al polonez� da campan 'a Tj1�' ema, dU'

menino Luiz Ferreira, do 1. distrito da Comarca 9ue ve!D residir nC? .BrasIl gmdo parn a :r rança, e e'

quando caminhava pela de [araguâ, Estado de San. a c0!1v�te da familia r�al pois para a Suissa, de on-

estrada de Maricá com
�

ta Catarina, Brasil. brasileira com. quem tem de seguirarß para Portugal,

Tendo em vísta a situa Iormante esclarectmen- destino aquella fazenda, As �nf,!rm�ções Faz saber que compare parentes�o proximo. rumando afinal. para ú 8ra-

çäo que atravessa a nos tos a respeito das ex- foi atacado por uma e· censltarlas sao pe..
ceram em cartorio exibindo _

Os fidalgos ,polon�zes sil.

sa economia, em virtude sortações futuras alle norme onça. O felino ora- didas ao povo os documentos exigidos sao !l. pnncipe Wlad�rlan
das repercussões daguer- mãs para o Brasil. vou as garras no pesco- brasileiro somen... pela lei afim de se habilí Radsiwil e esposa; pnnce- No Rio O vapor
Fa e da dificuldade de _ Perfeitamente, res- 90 do infeliz menino, ma- tarem para casar se : za Anna Mana, as suas inglez ".Mndalucia
manter o oquillbrío da ponde. Apezar das mo- tando o em poucos mínu- te par� fins es.. Edital n. 1.0.98 , Star"
nossa balança oommer dltícaçõea incisivas que tos. O corpo da víctíma, tatlsticos Pedo José Garcia e Pau- '

•

'

elal, aproveitamos a op- esta guerra, provável com as carnes muito di" lina Xavier Padílha: Ad' t I Rio. - Amanheceu sab-

portunídade, escreve a mente, trará, para a to' laceradas, foi removido O Serviço Nacional do Ele, solteiro, operario, . ·gra gnlIDOD O bado aqui o �apor «An-

"Gazeta de Noticias", de talídade da economia para o necroter!o de Ní- Recenseamento acaba de nascida neste distrito. aos [j� • daluzíe>, eomptetamente
um encontro com um mundial e, tambem, no ctheroy. editar, em folheto, o De- 11 dem maio de 1907, do armado, rodeado de uma

personagem intimamente que diz respeito á posi- c�eto lei n. 2.141, de 15 �icil.iado e residente neste A Associação de Se- cinta anti-m8gne�ica e

ligado aos circulos do ção da Allemanha no O con.uI bralilei.. de. abril do cOJrente an dlstnt� no.lugar Nereu Ra· nhorasJaraguaenses Pré. camouflado d� CInzento

alto com.mercio allemão commerclo internacional, ro emBoulogne no, que regulamenta a mos, filho de José Fran- Preventorio satis f e i t a e amarello.

pedindo�lhd informações a industria allemä de ex·
sur Mer

. execução do Recensu- cisc? Garcia e de Camila' com o exit� que alcan� ,

sobre as perspectivas portação está desejosa menta Geral de 1940. Mana de St;Juza Garci�. çou li noitada de. arte de �

oferecidas pelo inter- a mostrar, apos s guer· Rio. - O consul bra Destinado á distribuição, EI�, soltelrJ, domest��a, S8bb8<l,O uni�o, ag�a�ece I
Desastre· ,.

cambio commerclal tu ra, (\ mesmo vivo inte.r- sUeiro em Boulogne sur a todos os funccionarios
; nasc!�a. em Santa. CeCIlia, por nosso Inter�edlO. l}. ,Ierroviarlo

turo entre o nosso paiz esse nos mercados bra' Mer, França, sr, Walde- do Recenseamento, in mUnlClplO de .curJtybanos, todas a� pessoas que 8.e '. .

".

e a Allemanba. sileiros e li mesml't boa mar Mendes de Almeida c1usive aos 45 mil agen aos �� _de maIO. de 1924, dignala� de comparecer I
._

, S. s. assim respondeu 'vontade de cooperação do qual não h6via noU· tes recenseadores, essa dom�cll�ada e resIdente nes aos 'salões da Sociedade I RepercutI0 dolorosa •

.

' as nossas perguntas: amigaval como antes cias, está em seu posto, ldição consta de 100 mil te dIstrito no luga.r Nere� de Atiradores n'aqueJla ment� em nosso Il!eiSJ o

_ E' obvio que a desta guerra. Posso acre. segundo infürmações ao exemplares. Alem dos �amos, e �en?(I fllh� legl noite para levar um óbu: de�astre ferroviarIO
,

da

questäo das compras ifu scentar que, conforme às Itamaraty pelo embaixa- dispositivos !eg3�s con· tI!"a de Ozono �avler Pa· lo á obra scbremodo dig- nOIte de. sabbado pas�á
t.uras por parte <la Alle. impressões adquiridas a· doi' brasileiro em Ber·· tido� no referido Decre· dJlha, e de Rosahila Furta� nificante. que constitue o do, en�re as. estaç_oes
manha, de productos bra qui, durante a guerra, limo Aquelle consul está to', estabelecendo incisi· do oe Andrade. Preventorio para os in- destd Cld!lde :� 8' de cNe-

sUeiros. está suscitandü parece·me que os con· de perfeita saude, não va e taxativa.llente o ca· Jaragu:1, 8-7-1940. felizes filhos de Lazaros. reu R8mos� e. np qual
nestes ultimo.s tempos. 8umidores brasileiros, tendo podido apenas en. racter confidencial de Ed!tal n. 1:100 EspeciaHzam seus agra. per�eu. a vIda' o fo'gu-fsta
cada vez mais interesse sentindo a falta dos pro. trar em contacto com o . qualquer infolmação que AntOniO Ferreira e Leo" decimentos aos senhores ChrJSplm Budal, de 34

e,m todas as esferas do ductos allemães no mero exterior' durante algum for prestada para qual-.. nor Freitas:. . componentes do «Quinte· anno� de idade, re8�den-
Brasil. Baseado em no· cado, terão prazer em tempo.

====
quer dos Censqs ou dos

.

Ele sol.teuo, comerCia· to Joinvi!lense», pelo con- te em .Hansa.
Ueias autorizadas, posso poderem compralos no· inqueritos complementa· rIO, nascl�? em Hansa, curso valioso que pres.· "De um tempo pare. cá

aUirmar que a Allema· vamente, por serem de Missio econo res,' encontra se, na par· neste mumClplO, aos 30 de taram ao festival' ao sr os desastres tem 'se re·

nha pretende, logo após 'reputada qualidade e de
-

te externa; da capa de março d� 1916. domic�lia� Carlos Walther qúe sóu� petido. �o de sabbado a

a guerra, COm!lIar outra preços razoaveis. mica brasi- . fundo do folheto em apre- do e reSidente nesta clda- be com muito interesse JocomútJva que Fuchova
vez no BraelU grandes Quanto á capacidade' ço, a seguinte adverten· de de �a.raguá, e sendo fi encarregar se dos en- alguns v8gõe� carrega-

quantidades de produc· da Allemanha de produ'
' leira. cia: «As informaçõescen' Ih? legitimo. de Pe.dro Fer- 138'10.8; á socia sra. Alie. dos de madeIra serrada,

tos das mais diversas zir e f01.'necet, é verds • I sitadàs são pedidas ao feira e Man.a Ferreira.. lia Fit!cher que se pres- tombou, depflis _de haver

espécies. Com a volta de que uma grande, par- Rio. - O pres�dente povo brasileiro s6mente . Ela, solteira, domestica, tou a fazer os acompa- saltada dos trIlhos, fa'

do comprador allemão te, actualmente, ainda da Republica asstgnou I para fins estat�sticosi nascida em Campo Alegre, nhamentos bfilm como ás zendo o tender p.rojectar
ao mercado brasHeiro, está adaptada_ á. produ· decreto lei abrindo

pelOJ, Cumprindo honestamen aos 7 de maio de 1916, senhoritas'e ao sr HeiDz se n'um barrtuico de al

a presente eltuaçäo se- cçäo de material beJlico, Ministerio dlls ltelações te o dever de guardar dom�ciliada e residen!e I!es- Zahler que tomar�m par" guns �etros de sItUEa.

rá immediatamente me ,a economia aHemã, po. Exteriores o credito es" rigoroso sigilo sobre �Ias,
. ta ��dade de Jaragua, f�lha te do pr(Jgramma, pondo DeVIdo. a lli'mtllltavel

Ihorada e em breve com- rêm, bem demonstrou, no pecjal de 800 contoB pa., os empregados do Rrcen. legitima· de José de FreItas no desempenho de cada occurreacia (' «expres

pietamente normalizada. passado, a sua capaci. r� aUender ás despezas seamento servirão digna· e de Germana d.e Lima Frei numer<; a .melho: vODta. so:t· ,Q,e passa·geiros alra·

Isso darámuito prazer dade de accomodaçäo de viagem, repres�nta-I' mente ao Brasil. Mas os tas., de para maior brilhan. z01J, de quatro hQras, não

aos nossos lavradàes, rapida e sua capacidade ção e diaria8· que com- desleais e maus brasilei· Jaragua, 4;:--7-1940. Hsmo da noite de arte. trafega�dp !lO 8eu hora-

productores e exportado organiz.ado�a, de :modo patem ao pessoal_ que 1;'OS serão p,unidos na for - Editàl n, 1.099 Não esquecem .tambem. rio habltpal q t,�eDl.. ID!X-
res. que estoucerto.. que tam· compõe a missäo ecbno;' ma da lei:t., Paulo Kffzberger e Allgl as gentis senhorit�s 'que, to do meamo dlfl:. "

D9sde 1934, fi Allema· bem fi adaptaçäo lá pro' mica brasileira qne, sob Va.ilati: '"
de boa von�ade, se uno Acbamos,-qu� Já.�� te�-

oha trabalhou com oBra· ducQäo D.aemca lar-se·á � chefia llo sr. F�ancis-
Ma- "

'...' Ele, solteirÜ1 lavrador" carregaram de servir 0 po ,de. se CUIdar um po�

sil na base de convenio's' "dêntro de muito ROUCO <:0 Leonardo Trud�, rea· IS navIos nasCido neste distrito, a08 chá. '

. c� malS da r�fo.r�11 9do
de compenstlçäo CIS quais tempo. bsará uma viagem cir·

para a aossa 2'3 de janeiro de 1915, do A todos, enfim, que de' le�to e das condlçoes de

ainda hoje estäo em vi- ' cular pelas, Americas do
.

miciliado e residente 'neste' qq81qu�r fgrma pr;esta _. �ec,�pica de�se ltre��q ..da
gor. Com os outros pai. Sul, Gentrál e lio Norte. ......uadra distrit� a estradá� Itapocú' r8.IIk �êu &pxilio a tl1o. a. e��rada, ,fi�ltd� sex:�m

zes da America do Sal , ;
-._ Hansa, filho de

. Thomaz levantada finalidade, a eVlt8�dos .desa�tr�s oo�o
e Central o caso era a-

.'
Rio. _ Por OCC8f;l\ão do Kitzbe,rger e de Elisabethà Associação de Senhoras o.de sabbag:q.ultimo ..

Dalogo. Qraças a eSEle

llançamento
ao mar do Bangratz' Kitzberger. pró-preveutor'io mais uma ,.m-

systema, o commercio' contra terpedeiro «M,ar- Ela. 'solteira, domestica; vez muito agradece, ,

entre o Brasil e a Alle'. cilio DitU5», Da proxi,ma nascida em Luiz-Alves, aos \éÜXIR 'ot ·�OGU'EI'n A
manha tornou.se triplo e semana, seräo batida'sas 26 de julho da 1917, do·

Pe·r'd ••da, O-u'
.

. dl1,t"r,e>m�,�'" ,q'IU� t'cm' Id'�'p'u',,�,d�,alem disso o Brasil con- qúilhas de maÍí;( dois Da· ,miciliada e residen,te n�ste ' ... � � ,

seguiu alcançar, em 1938, vios da mesma .C'athego· distrito á estrada Itapocú '"I
o f.tngucnlc tre.', gi:r.aç._��s i

o primeiro lugar entre o ria, para �Uj8s unidades Hansa, filha de David Vai· '1" extraviada I, '. '5�mpregado,� .�Ito �.�:.
08' fornecedores de al- _""lUa f Ih I t' 'd P I' V'I t'.:;nn..vrt; oram esco idos os no· a I � e au ma a. a 1. feilete•.

-

'1,) .'}

godäo á Allemanha. Por·
,

SAUDE .mes «Paraná» e «Am�- - ,PEDE·SE à :'quemv.obti Ea.�.';'.
tanto, os dois patzes, ,zonbS». Jaraguá; 4-7-40. ver ou informar de uma .. '" ,.,

Brasil e Allem'an"h tem' r-.......--r-;J-·O DI E 'h
'

Ulcéra�'1 A
a, .:. VENTRI

,

. para que c egue ao mala côr marrOJ1, tYPQ! acha-
toda 'razäo de se have ���I JIIDIGESTÕES

IC----.!!!!!!!!!!lt-u co.nhecimento de t?dos pas- tada,.contendo ,Nm vestido,

-"I
.��nc;h••

rem por satisfeitos pelo IIlO mITO

III
> -1"'1

sei .0 presel1te editaI,' que de seda marron idem côr .Oarthrcn

desenvolvilliento �e suas . I maior descoberta I será publicado I?ela impren· lilas, um costum� de senho Eapinhe.
relações commerciues e III 1111 s� e .em cartono onde �e- ra, um chape.u côr lilas ty- Rheumatlsmo

pelo procedimento posto t')cI II para a mui h e r � ra afixado durante 15 dias. po argola roupas de crian

I
EsCrophula.

em prati\3a. E; evidente �.. '!.mbe", 4'" vjdr,-, dI' '3 tarni'nh-" 'II FLVXA III
S! algllem souber de im- ças, etc.

'

syphilitie••
que, assim tambem no. th:::��:=.==�:::IIIi'I_"� "'" �edlmento� acuse os parai .Pede sr, communicar se

futuro, näo ha motivo, '
(;. II SBO&.TIN &. II fms legaes. com ARNOLDO SCHNEI-

SEMPRE o MaMO 1... .

n" minha 0pI'nl'''o para Q CIGRRRR
........ A �Jt C

SEMPIItOMELHORI •••
... a •

'
.

Pb i, d PI t- li} II
"'tur íY.lueller DER, .urityba, AV, Visco E

abandon�r aquella Dor. f: "
,

armac a e
_

an a�, i" () REGllLADOR VIEIRA. I Es�rivãQ Di'6�rital_ e '. 9ti. Guar"àpua-va' � ... 643, q,ue;'_ ELIXIR D NOGUEIRA

ma experimentada. � _Estará de �Iantao ama

'III' A mulher não seffre- 'III Cla,1 do Reg,lstro CIVIl., será bem gratlflca�o·. ."
Grude o.p.mIYo do ;,a"Qu:

Pedimos ao nOS80 in· . nha a Pharmacla cCentrah .

rá dôres .' �. .

,. «(i';�II$�qbi>i,

·

-_'fA!;H--,-'7Jl3§'�--1111 AÚvia �� colicas III �C::C:ZClé::xIOlIOlC:O::::XlOexC?'.::::xX:::ilX:::lIIC::::ot:::..::::ri!:::::lII:::lIJOIC"=:::qPc::r�x::::-.og
CAIXAPOSTAL n. �4 III uterinas em 2 horas 1111iCI ; Ir'." ,: · .... .' c:I

Rua Mano�E�EtI;��� �� ��drade n. 14

,

III Emprega se com, vanta,-I'
� Sa p"àta r ia \.J ruze I r() J Q. i nv i II e g

,

_ LI gem para combater as g
.

, liCI

II� ���r�a��a�C:����Ii:�� g Premiada ���iMe��I�:�:��:r��d��� i:tlt��� ;�i:h�t��r;e��i��!��:�1 �ge�i�rde' Ja�eiro �
I Orontosmaia IIIE'poJ:��s�g.����te,ell g g

I REPRESENTAÇÕES 111111�:·�fi1�ö��Öl�\�AIII � Grande Liquidação �urante n mez de JuDio g
?R; DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS _ REDESPACHOS II pela 8UE' complovada � g
= E M 8 A R QUE S It 1111' eficaCia, á, receitada ,por 'II

g Approveitem a occaslao. Càlçados para senhoras, senhores e crian< g
_ = _ m.aiB de 10.000 medicos·1 g ças optimamente executados. Cl1lçados modernissimos de todos os

ex

_ •. 111 FLUXO SEDATINA .11'
c:»

t V
.

It' P g
_ _

• ,_ . �' . encontra se em toda II :5 YPos',. e]am a:=. u tmas creações.. reç6s baratissimos, convidativos g
I SAO FRANCSCv DO SUL. Estado de Sta. Catbrma, Brasil 11111. part!'. I�I g , Rua, do Principe - .Joinville g

���7J2:b--'itm:ilXQlN!í-m;�Z«IISi�2-�.,":.m:B� ! X!�i! -mm--:iiiiiiii'M IiCI�ClrC::u:::'>c::rClx::::-.x::::x:::xc::rexJC:::ft:::IIt::::Xc:rlC:ltlOllClCl&::.:lllCXCll�IOIc::;rx::::-.x::::-.x::::-.�

A industria alleml Já' se prepara
para o tempo de ap6s..guerra·" O
Brasil será um dOI mais importan ..

tes fornecedores do Reich .. Intensi..
ficar...e..ha ainda mais o inter..

cambio commercial com
os allemies

j

End. Tel.: .OROMAIA.
Codigos:

BORGES, RIBEIRO, A. B_ C. 5.a Ed.

����(;jjI�[;j��iJ�iJ(;jjI���������I:.���(;jjI���(jjiJ��[;iiJ[;jjI����iJ���iJ���iJ�iJ����iJ��r:i�t;;iIilJw.iJ[;jiiJ�iJ�iJ��
� Cervejas: ,Ouro Pilsen ,- Catharinense Nova .''- Malzbier .�
� Vinho branCo "�osele" caxias

M ! X W I L H E L M
Vinho branco d o c e "SOVIS" �

� Licores
" , .li .

. -". I' ,

,

Aperitivos �
.

,� Vermouth fi Cognac· .. JARAGUA' DO SUL , Santa Catharina � _, Mayerle - Vnderberg �
���l!:IC1����r!l�II!J���������I!'i�������rl�������II!J�f!J�lI!]�II!JC!II!J�f'lI:!II!JI:!I��1I!J�����r:I��l�lI!Jl:!���II!J�II!J��
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Cortcio do t-ovo

P,efeitura Muni�ilj'al de"laraguá'·
. B,a�antet.e da 'Receita Orçamentaria, referente' ao �ês, de Junho ae 1940

�

EDITAL

TlTULOS
ARRECADAÇÃO Reoda RflCPltf',

OBSERVAÇÕES=_._ --_ .. �

ÄnterilH' oo Mês I T (; t a Lançada Prevísta

13:862.400 , 13:862.400 15:763$ 13:000$
27:438.60 .. 717,- 28.155$600 48:000$ 46:000$
71 :038$300 509,400 71:547$700 1<10:727$,100 150:000$

95:537$300 817.800 96:355$100 84:159$200 90:000$
7:865$00ó 2:252$500

'

10:117$500 18:000$

, 96:818$500 93:000$
2:053.600 516$' ?:569$6öo 4:000$

13:490$60.0 1:866300 15:356$900"
'

26:000$

596$ 134$ 730$ 600$

3:(.197$900 946�1 00 4::l44$OííO 5:400$

2:861,- �62.- 3:323.- 4:000$
,220$ 10$ " 230$ 2:500$ .t, '

.,'
,

"
,

; 20($

Imposto sobre Tabeco«
e derivados e bebidas

alcooJicas

I De ordem do sr. Cole-
tor, h"ço publico que no

, decorrer da presente mez

'-:--�-:--�;'--�7---:�-__;_---- .",,,-_� -l_----T -:-� ..L-___"_!-.-_---------- de .Tulb(�, fi r recada se

nesta Coletoria, o Impos
to acima, relativo ao 2.0
semestre do vigente exer

cicio.
'Of' contrlbutntes que
deixarem de efetuar o

pagamentc no e ludído
prsso, poderão satíaía
zelos no mez de Agosto
com a multa de 20 %.

Termine "os os prasos
supercltados, serão ex

trahldas es certidões de
dividas para ter logar a

cobrança executiva com

a multa de 200jo. '

Coletorts Estados) de

jal'sguá, 1.0 de Julho de
1940"

'

O Escriväo
Heleodoro ßül'ges,

RECEITA ORDINARIA'
'I'rtbutaeís a) Impostos

'

Imposto I'errítortal
Imposto Predial '

lmpo&to sobre Industrias e Profissões
Imposto de Llcenças

1. Licenças em geral
2, Imposto s, gado abetído ,

�mpo8to s, Exploraçl1o Agrlcola.Industrtal
.: Impoeto s, Produção Agrtcola e Paetoril

Imposto s. Jogos e Diversões
Imposto adicional "

" b) Taxas
Taxas de Expedíente

Taxa do Expedíente .Muníclpal
'

'Taxas e Custas Judic'arias e Emolumentos
��Emolumentos em geràl

'

Taxas de Físcalísaçäo e serviços diversos
1. Aferição de balanças, pesos e medidas
2, Vistorias -em geral ,

,.

Patrímonlai
2 01 O Renda Imobíltarta I '

, '1- , Foros e 'LaudeDÍos'
2 02 O I Renda de Capttaís '

Juros de deposttos
.' Receítas Diversas
Receita de Cemitér'íos '

" Renda Geral ;ie Cemíterios Publícos '

. Receita Extreordinaría
6 12 O

I Cobrança
da .Divlda Ativa "

6 14 O Receita de Indenisuçõt;s b Restituições
Indeníaação de caíçsmento e meio fio

'6 16 O ,'Quota, de fjsc8lisHçõ(f� diversas
.' QU_úta de Itsealís, de serviços contratados

, .6 20 O .Cout-íbuíções diversas

I, Descontos em Iolhas dós operamos {Ia. Pre-
I 'feitura pare o IAP.I.
Multas

Multas em p,Hal
EventcH.'ÍB

Rendas imprevistas

O 11 1
O 12 1
O 17 3
-o 18 3

• o,
,

222.- 1:767$900 3:000$

,

O 25 2

,(;) 27 3
O 29,,1
1 21 4

1 22 4

1 23 4

i : l

4 12 O

Edital de Citaçio
/

1 '

O Doutor Arno Pedro
'Hcpschl, Juiz dr> Direito
da CUID€lrC'i. de Jaraguá,
Estado de Santa Catharí
na, 'Brasil, r.� forma da
lei, etc.
Faz fIaller aos que o

presente edital, com o

prazo de trinta díus vi

rem, ou dele noticia tí
verem ou íuteresse r pos-
138, que, estando se pro
cedendo por parte da
Fazenda Muníefpal a exe
cução centra Carlos
Richter e tendo o OfIcial
de Justiça certltícado näo

I haver encoutre dc (J de.
vedor Carlos Richter que
se encontra em lugar não
sabido cita e chama o

8. comparecer ou 'azer
Contadoria da Prefeitura Municípàl de Jaragllá, em 29 de Junho de 1940, Visto: LEONIDAS C. HERBSTER. se. representer no praz»

----------�---�- ,

---'-'-íiliiiiii__iiiiiíiii iiiiiiiiiiii ãili 1iii�7��;;;��� de trinta (30) días p'ara
Requerimentos despachados 'I"

'Semen'es de plan.io J

.dizer sobre a ex=cução
CLIN-)'CA �.DURGICA' que lhe move a Fazenda

�

Mês'de Julho - Dia 5 '. �, A Secção de Fomento da Producção Vege- Publlce Municipal. sob
Germano 'F.hmke Filho - Como' requer, do tal do Ministerio da Agricultura, ern Santa Ca- as penas da leí. E para
Max

-

Mueller ...L,;.. :omo requer, 'thatina, destinou ao Município de [araguä, algu- que chegue �o conheeí-
Ernesto Czerniewicz '- Como requer. 'Dr. RENATQ CAMARA ) mas variedades. de sementes para culturas de ex m� nto de todoEl, m8)ldüU-"

Augusto, PersU'hn, - Como requer.
'

J '_ " I

t
� -

'd' 'b 'd, t 't t lavrar �I 'pr€een'II:' fdita!
Vv�. justi�a Orilenw,aldt -' Tratarido se de DIREG:TOR DO HOSPITAL S. JOSE' ensao, ,as quaes ser�o

,

Istn UI' as ,g�a UI, amen e, e (JutrüF! de igUld teor

casa f6ra do centro urbano, como requer, Operal."nes., ,DOeD�S, ,dê se.abon_.5,
aos �gncultoreg �eglstra�os no" Mm,lst�f1o, e nö, paT8 �e,repl, af��ti{1�8 DO

.J Dia 6
'

r"" � Serviço ,�� E�Reflmentaçao e Fçmento da Pro IUgb!' dö çorilume e pu·
,fritz Vogel - Como requer, ! .

1 Pârtos
" '

duççãö Vegetal do Bstado.
'

bUcaß() pel,& j�,'preJlS8.: '

t '- Ola 9 '" ,', ",', ,';'
" , ,,':'; A distril. uição refer,ida serà iniciada dentro D?do e pass,adO; nesta ci-

, '"Emanuel,'Mãrta e'Waltlemar' Ehlers - ,O, requerem, ,Consultas pela rtJan�ã ,0,0 HospHal/. á" tarde das .'
F 1 dade de jaraguá

'

808 dois

'. RicardöfPJes'ke _: Como requer, dE' aeôrdo com a �: ás ;4 QO cQnsultorio á Av, G�fuJ,iº Varg�s","�s- de po�cos .�ias, "pelat, Ajudaifci� �gr;colä ed,erã dillS do mez de' JuibO 'do
inform���q, ':', _, j' ,

" Q.!JÍnl1 Rya Jnsé Bonifaci�, defronte a Prefeitura, com -sede a ma PreSIdente Epltac�o Pessoa (Jun -

ano Ge mi] novecentos e

Ricardo 'Pia�ke -"Como pede, '. '" '-:, �) ',fALA �l'LLEMÃO " to á Collectoria �Federal) e pela Prefeitura Muni- quarentEI. Eu, Ney Fran.
, -Nacim A, Neme - Sim,'. ,:. ,,1., cipal, devendo, os interessados que ainda não se c?o eS'cr!.Vã«' ú' subscre-

Pedro Zimmermann ,-"Como pede,
'

,acham inscriptos nos registros de lavradores do v!. ASSJg,), Ar�o �e�ro
Angelo Rubini ..... CcrlIJo requer. ADVOCACIA M' 't' d E t ' t I':" Hoe,8ehl, JUIZ de DIreIto.
Max 'Ooering ...:.:. Sim, !

• ,

,:"., ,', '., ,

'

,

" m,ls eno e �,� aoo, apresentarem os ii oes Estó cpnforme o original,
Artür Caetàno Cardoso - Comb"requer�

.

Cl LiA t::' I DO J ' GOM ES do Imposto temtQnal. -, do que dou fé, ,

AlvarQ João.'! Bertoli - Como requer. f:(, ',MV . �

• ,
,

" Sã/) as seguintes as variedades de sementes' '.Jaraguá, :2 de julho de

Augusto I(ÍlebeJ.�..l;_ Regueira ao' sr. Delegàdo dt Po· -'... PROVISIONADO ',destinadas á distribuição neste armo agricola : ,1940, '

lieia, quereqQP�' "�o,
-

,

, Causas I�iv�is. comine�cíaes e Criminaes, Ari"Qz' Honduras, Mattão branco, Amarellão ,I
'

O' es,criväo :

Secre.tar;a. dil1Prefeitura MuniCipal 'de jàl'aguã, P I' t
" '

," Ney Franco, "

'

'" ' •

'Itl"entarl'ols e Cobranças, au IS a, t

18 de Julh'9' dé�19,!��, �'.
'

\ : " '

'Y'

M Ih c;:: C
------..,....

,':) ":;1" '

" R�nato Sa'n'S. secretario. Cotnar,cas -de São'-Sento, �Mafra e"laraguá-: So�� �'�r���:tal, atette" 'I

,�A['CBB"INA
, Escriptoril, em J a r li g u á : 'Rua Coronel Emilio Jourda'n: Batata: IngJeza. O MELHOR TONICO

"
. Fumo: Americano tracateua (de calpão) INFANTIL .

JO� l�a�rßâtD(mn do Dt ��ommel c �.!!!!!!!liie----.:....._��!!!!!���!!!!!!!!!,!!!!!d' ESPEClfl�<igA DEN:[,I-

A'üG�l;NTI1:SF:Õ�mNS;VAS Q.�l' II' E'STREL"LA" H·OTEL III A sa,úde é (l melhor bem
ORGANiSMO. cdi\(rRA AS DOj::NÇÄS DAS" �' II, _ __ _,,, t 'III da Vida, Mas, nem sempre
,
- CRIANÇAS E 00,5 A0t!lTOS_' Proprietario: PAULO" T" PO)ITO ----- se tem saude. ,A CALCE,

�
.

- ,

III QUARTOS SENLpENSÃO III 'HINA dá saude, força e

"

II RESTAURANTE nO' piano terreo'
l, belleza ás creanç�'B. e as

11:' M' d·
,', ' II tormi alegres ,e reslste'ntes

.E,erlDento' e elros Telep�one do Hoter, '1371',' Telephotle do Recstaurante, 1420 "Ej-' co'm optitnOS :-dentes,
'11" --",

'" A IODA 110RA: ,', II 'A CALC�HINA é. ó medio,

11-1 Canja - C�marrao -, Peixe - Bifes diverso:; l camento de ,Qonfta:úça de
,

> f�ang9..;pe gr.ell1� - qaH�,àa;'cQJIl: petit pois - III todos os m'dic�s pediátras;
III,

' Macarrao á Italiana -, �f'llet de pelx� - Om!ette IIII
-, "'do Br.asll. ,

I',
Churrasco - Saladas. dlvelsas - frtos sorlIdos

I Uma lata de Calcf'hina dura.

111, Praça 15 de Novembr[�, 24 :: Florianopolis III sei� me,ze.:, - Em
.

todas
•• 111!1 ' " _

-

_ .'!!!!!5F-:!!!ii!!!!:��.!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!_:::�
,

:Ie as bÇ>as Pharmaclaa, ,

1 :5co$

J
.' �

2:657,-- 746000
j

3:403.- '5:000$

500$ 125$ 625$

t:ooo$

234':138$100 24'20 I $300' 258:339$400
128,:680$280
387:019$680

,385:468$406' 468:00(,$ ,

1:500$

558$200 128$000 ' 686$200 800$

'SOMA Rs,

3:302$
6 21 O

6 23 O
1:376.700 1 46$50f) 1 :523200

.
'

" Saldo dísponível do exercício' de 1939

.: , I v'

ÄLFREDO MOSER, .Contadör.

DR. LUIZ' DE SOUZA
'! .' ADVOGADO "

Escripto\,io-, "l, Avenida ;Oetu�io',Vargas'
,TeJefbne, 34
........ '\

.. ;.�" I '# •

Produto de alta qualidade .pata -DOCbS,
., BOLOS, tORTAS e qUé.esquer

'pASTeLARIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" São Lui z "II P Omada M i TIa TI G o raAdolar Schwarz Dirigido pelos Irmãos Maristas

Curso noturno de Português
e Aritmética

Aulas de Datilografia

Endereço teleg. "DOLAR" Caixa. postal, 32

s. PraD�is�o do Sul Sfa. Cafbarin8

Em�ar�ues - nes�aGhos
Navegação(

r

VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre Bucarein (Joinville) e

Santos, Agra dos Reis e Rio de Janeiro,
. directamente sern transbordo.

Encarrrega s� de classificação, medlçöo e embarque
de todas as especies de madeiras. serradas, beneficiadas, em tóros, etc.
Cereaes e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Paiz, bem como para o exterior.
. Recebe cargas de importação, do Paiz
ou do Exterior, para desembaraço e

redespacho para as praças do interior.

Tem sempre vapores em porto, carreuando • ßrmazens proprios • Desvio da Estr. Ferro

A Pedido

O caso Carlos Fr-itz Vogel

Informações na Secretaria do Colégio.
----_._._,---

HILDEBRANDO AUGUSTO G�MES,
devido mente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com Iescritório á rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo

Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se
de inventários, elabora contratos de sociedades em nome coletivo,
em comandita simples, de capital e industria, por quotas, de so

ciedades anonimas, comandita por ações, de sociedades coopera
tivas, de penhor agrícola, penhor comercial e enfim elabora con

tratos de toda e qualquer natureza, 'assim como requerimentos.
HORARIO : das 9 ás 12 e das 2 ás 4 horas.

Palace Hotel
de M A RrT INS 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 - FI'igorifico " Coslnh« de l.a ordem

Salas de amostres para os srs. Viajantes

Automóvel na Estação

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

NUNCA EXISTiU
IOUAl!'

�

I.

A. Farrnãcia Cruz,
ue Avaré, tS.Paulo)
curoa com a cMl,

NANCORA.. úlce·.
ras que nem Q �141consêgulu curar.

Dna. Carolina Palhares, de ldll'!villp, curou C3m

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! .! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude, e

clinicas particulares.
.

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira =Pornada
Minancora • nunca existiu a não ser em suas

·Iatinhas originais com o emblema €imb6lico acima,
Rec..:.sem imltações ! Exijam a verdadeira MINAN·

.

. CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um prodúfo dos laboratorios «MINANCORAlt
de jOINVILLE

Banco Agrícola ß CommErciai
de Blumenau

CURITYBA ,- PARANA' - BRASIL FILIAL: JARAGuA - Rua Cei.· Emilio Jourdan

1I1�1I1�������1I10�1I1�1I1111111���'
�. ····111

Serviço garantido e rapido. �. Preços modicos IiIl NOT I C I·AR lOS 111
• 1'.'.'.'."'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'."1.' � .

'.

�,.. . II
--�-------,------------ III em Ilngua por.tuguesa . III

III
.

111 Faz todas as operações .,
bancarias nd' Pais.

!§) Esta§ão: D JP .". BERLIM·III" Abona em' contas correntes juros de
.

r-

ri] . SS K' 1· III 2'/., 4'/., � 4,1/2'/." 5I e 6'/., / -

II Onda 15,31 m '" 11� , c os III' Osjuros são pagos ou capítellzados semestralmente.No processo·crime mo- menor, ao passo que a seu reconhecimento na ,I'X'I D·· i
'

vido pela Justiça' Publi pratlca isolada de um só nhuma snrpreza traz ao III Hora. 10 ;(.a 10'15.e . � eposíte as au�s econom as no
.: .: .

t

ca oontra o senher Oar dessas atos constitue 9 réo, tanto maís que a III •

.'
., .

15 � Banco Agr. ico. Ia e,,_,Comerc. ial de BI.umenaucIss Fritz Vogel. em que delito de atentado contra pena pare ele. estabele !XI 11 a 11 IXI ..
-

r

-este foi defer.t<lid'! pelo o pudor. Não é, certa- cída, é inferior á comi- fi) -! A economia é a bâse da :�'p"'r,ós';Dr. Paulo Medeíros. � jnente, uma regra ..bso- nada pars a de corrup I§I h I I IXIEgregio Tribunal de A?e. luta. Casos podem ocor- ção de menores. AcoIheu IX'I .. 0,_ra. ocaL'�, !AI, ,
,

.

'. ,peridad.h� .. n. I'._'� '�
..

�"lação do Estado, com o rer onde um unico ato a sentença a agravante !XI l!i!:I
� ;,; _ 1, _

seguinte brilhante Acor- tenha como resultado a do csbuso de contíança.» III .•..
;'

•

.. III Va. SB. depositando menealmênte. a Inslgaiflc&.n't�
dão, reformou a decisão corrupção da vitima. Po- ,Mas, ela não cabe na � 1 DotlclarlOS de· ui tima III quantia üe 20$600, numa éon"fa "Depoaíto Po:pulflr�
da La tnstaneta que ha. rém, de ordínarto, só a I hípotesa, pois: cesta clr III h . d-· t III .

a 4,1/2'/., ·,aja' economísarä I ........ ,

via condenado o senher repetição de taes atos cuustancta não pode SEr IX'I
Ora la,lamen e

li' E.m um ano Rs. 240$000 mais os jurós de Rs' 5$812 !
Vogel a tres anos e meio terá o efeito de correm uma concomíteuoía aci IXI· .' Em dois anos Rs. 480$000 mais os juros de- Rs, 22$905

. de prisão '.- . per..Preciso é, nor isso, dental', deve ser um 1I1f1111Jl§j1§J��fjJ�Ofllfll�Qlli1f11í§)1I11111'§J1IJ Em:;. treis anos Rs. 720$000 mais as .juros de ,Rs. 51��7.
� CIo � .. • Em quatro anos Rs, '960$000 mais os juros de Rs. 90$609

Apelação Criminal n. verificar noe casos con- meio de que tenha usa' Cure seus males e poupe seu bom dinheiro Em cinca anos Rs. 1:200$000 mais@sjuros de Rs. 144$271
6.355 da Comarca de cretos si a ação do ofen· do o delinquente _para a d Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juro.!;l de �s. 626$759
jaraguã. Vistos, relata. sur pl'oduzi� a corrup- pratica do delito. Pd.fa comprftln o na

(Dos juros são deduzidos aiiida '1:/, rderente quota de previdencia)
dos e discutidos sstes çäo, ou seja, na, defini' que se verifique, é pre Phartnacia Nova HORARIO:' Das 91/2 ás 12 e das 131/2 -ás<141/2'
autos de apelação cri- ção de ImpaUomeni, a ciso que o réo �enha pra Sanados' Das 9 1/2 ás '111/2. �

minaI da Comarca de precoce insinuaçäo da ticado ou estabelecido de ROBERTO M. HORST
Jaraguã, sendo ap�' sen�ualidade em uma me- uma relação especial com D W Id

ti!
M' b"

;

lante Carlos Fritz VO' no1', procurada por al- a vitima prevalecendo a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece r. a emlro azurec e�
gel e apelada a justiça guem para f·avorecer a se dela para realizar sua seus artigos

/
á preços v.antaJosos.

por seu Promotor: propria libidinagem. Nß' inhnsão criminosa.(Disc.
::Joi Carlos Fritz Vogel, hipotese dos autos a ação Piragibe, 2.0 Sup. n. 4385),.
o apelante. condenado a do réo não teve essaconse Aqui não se estabelece,
tres anos é seis mezes quencia. Dá a 'vitima �s· ra nenhuma relação es·

de prisão celular, grao ta descriminação do fato: pecial entre o réo e a

sub-maximó do art. 266 'que em @eguida levan- vitima. Esta passava ca
do § 2 da C. L. P. do a informante de en- suálmente pelo ercrito-
Acha o Dr. juiz pralls' contro a uma mesa, con rio daquele, quando foi

tor da sentença provado: tra qnal o denunciado a por ele chamada, e uten
o fato, crime, 11 corrup - encostou; que a infor, deu ao chamado, Ela não
Çao de uma menor de mante não sabe explicar era empregada da réo;
16 anos, em consequ�n· tlgora o que o denuncia- apenas uma unica vez
cia de atos libidinosos do fez nela» -, que a havia estado no seu es,
contra ela praticados pe, informante não gritou critorio.
lo réo; a oc(.,rrencia da q:lIlndo 'o acúsado lhe U- Em face do flXpOStO.
eircunsta�cia do abuRo Wll .':ol!. �fH:'.;a!!, porque Acordam, em Primeira
de confiança; e a ate- ela ignorava as suas in Camara, conhecendo do
nuante do bom compor tenções; que a informan· re�urso, dar.lhe provi·
tamento. te não sabe contar o que mento, para, descisssifi
E' mister observar, des o denunciado lhe fez de- cano1o o crime capItula

de log(;, que o dr. Juiz pois - (fls. 29), A mãi do no libelo, reformar a

ocorreU evidente equi da menor declarou o se· sentença apelada e con·
voco ao ap1icar a pena. guiats: «que a informan- denar Carlos Fritz Vogel
Reoonhecendo, como a te nada mais pode expU a um ano de prisão ce,
certadamente reconhe cal' sobre o que o de- lular, gráo min�mo do
ceu, prepondel'ar 8. men· nunciado fez com sua fi- art. 266 da C'önsolidação
eionada atenuante sobre lha, porque esta na sua das Leis Penais, em vis,
d agravante referida, I a igoorancia não sabe ex, ta da oco'rreneia da ate.
pena devêra ter sido im- pl10ar os atos que ode, nuante do art. 42 § 9;
posta n'o, grão sub ·medio, oUDciado praticou com mantidos os demais dis
isto é, o1ois anos e seis ela. (fla. 30), positivos da dita senten, ,

�zes de prisão. Mas, Ora, si essas declara- ça, incltisive a condena'
tambem, no «Merito» a ções são exatas, e não ção do !'éo, ora apelano.
pena merece reparo. ht! nos autos �rova ou te, nas castas.
No quanto á prova do indicios que as contra-

fa�o, isto é, os atos de riem, conclue.ae, fatal- Florianopolis, 30 de

libidinagem, imputados mente,> que li menor Maio de 1940.
:80 réo, eles estão pIe· post· fatum continuou na (/1 s) G t P'namenteevidenciados,so. ignorancia, do que comi

s,.
_

UB avo IZ8, Pre-

bre eles nenhuma duvida ela se passára,· que ela sideote
.

ad-hoc.
-

é possivel. conserva a sua inoceno. Guilherme Abry, Relator. esti11\u\aJ1te
Mas, com relação li cia, moral e fisica, que Fui presente: Artur da

.. é u11\ \)od�1;;::cU\OS P�t:.classificação do delito, não lhe loi condominada Silva Gusmlo. Foi voto '&aTe. te dos '" va1.es"'� dconcorde, alias, com a ,a consciencia com o co· vencedor. o do mó.· Dr. e 'to1'l";o e te��otan ...da os c�� _...tta.tO "e
,

......nte '

oS e r�.' _�...aS,· � açaoanteriormente feita, na nhecimento, precoce e Guedes Pinto.. - Juiz con.: ,dO' �r:-- oS t�- , �taU-- •• fi sua. -
e

denuncia e pronuncia. vicioso. dos prazeres car· vocado: 011. il�erme A·bry o�,,�- 'ec eonte1l\ _� ... 1)\Í11etatS'. �"plaá
-- �". .' -�..o 'Ba)' L foro, s- • fi �A j'!rJsprud,encla tem nals, e, portanto, não se

. Ein tempo opor- 'to- ca1.cio, x08 __ ...1inea e

entendIdo quo, em regra, pode falarem corrupção. tuno serã interpoeto re. flg,,<1O, �te
�-

;p.de pac"'.··o delito do ar�. 266 § � Ha, po�eD!t. no� auto,! c.!l�BA 4�\ revisão peran0 �Ie a ,_.,' f
bre, ,sa ngue!compõe a pratIca ,repé. todos os elementos Jl"1'jue &é 1 d'l Supremo Tribunal p ,�j;�..� Songue �o J"i(jtiec8

o sO
'_'-

tida de atos de libidina. integralQ o dqlito de aten-IFederw. <4." .• .....�,INWf'...�'I"'ß!!�';u;J<'��í.JJAiY:E��l,.-!�I�.�.Il�t��'t���gern, que corrompem atado cGntra o .V!ldor, e, TO ,_

'RBATIDA
• ca.. DDR da-CABEÇA.'

�
(JFlnSPIRIR4

alivia e reanima

Caixa Postal n. 65 - End. Telegr.: cC.A1XAlt

Matriz: Blumenau .

Filiais em: )oinville, JaraguáJ e Hamonia

Oapttsl:
' ,

1.260:099$000
Reservas es: 600:000$000·
Depositos e saldes em C/C� 18.000:600$000

MeJliFo _ )'
Consultorio e residencia:

Predio Hilario Pia�era, rua Marechal Deodoro

(proximo ao entroncamento da estrada ferrea)

�ßltende chamados a qualquer hora do dia ou da noite
.

;-
. "

Sempre heneficos resultados nos resfriados,; tosses, etc· .'

Fala um honrado e conceituado cidadão, ·jigno
escripturario· da Mesa de Rendás' E;taduaes: ..; -!5!

Attesto que tenh(, usado, .tantQ para.. mim c0r114!l1
para pessoas de minha familia� o)�eitoraJ..ße Angicg
Pelotense, obtendo sempre béneflcos resultados nos

casos de tosses, resfriados e bronchites.
:

Pelotas,
Estevão luiz da Oosta Ferreira

'Atacando de Influenza e em pouco curado!
O Sr, Nicolau Caputo, p'l'oprietario de uma das

mais importantes alfaiaiarias de Pelotas, membro proe
minente da colonia italiana:

Achando me fortemente atacado de influeza' r
acompanhada dß rouquidão, dores das costas e peiJo,
tosse pertinaz, recorri ao Peitoral de Angico Peloten·
se e antes de- findar o segundo vidro, fiquei comple"'"
tamente curade dos meus sofrimentos. A !:lem da ver

dade e para informaçãJ de quem se achar' possa em'
semelhantes condições, firmo o presente. ",

.

'.
� Pelotas,

'

. ,

Nicolau Capu10
. n Confirmo estes attestados. Dr. E. L. Ferreira de

Araujo (Firma i'econhecida J. .

,

Licença N. 511 de 26 de Março de 1906.
Deposito geral: LaboratorioPeitoral de Angico Pelotenss.

. Pel9tas, R. G. do Sul .

--;: VENDE-SE EM TODA PARTE

, _«««__))..))0(<<•••.
�'·H·OTE� BECKER

Rua CeI. Emílio Jourdan Jara,guá do Sul
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vi� á Estação ferrea. Dispõe de opt!mlls accomoda-

•

ções e offerece o maximo conforto aos srs. nOspedes.
Banhos quentes e frios:

ÇONFORXOlfVOIENE
� '.,

Linha de Omnibus á porta Preços razoaveie.
,

Proprietario": Carlos Albus.
.

,_ ..

'»))BB _

PRESTEZA
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Contribuindo, para o progresso
de nossa cidade

E SPORTES "CORREIO"
Organisado pelo João

Pessoa F. C .. realizou, se
domingo ultimo, no oam

po deste, em Itapocusí
nho, interessante torneio
de futebol, em disputa de
custosa taça. partíeípan
do do mesmo as tortes

, turmas do Brasil S. C,Um estabelecimento que I,fidna rnechanica, cinco- dros, apparelhos para � EI como se vê um de J&raguá, Paraná S. C.,
faltava ao surto ruodernís- enta annos após; terrni- alinhar brila e tirar re estabelecimento qUr faz de Retorcica,Hansa, e do
ta de nossa cidade é sem' nando por agradecer a bordos de cilindros, para honra ao nosso progresso João Pessoa F. C.�
duvida a grande officina .presença de todos. vulganisar camaras de ar, e está apparelhado com O torneio, como era

h, inst 11
-

1 I t h
' de esperar, attrahíu grau-mec arnca e InS a açoes para carrega� accumu a� pessoa ec nrco, capaz de aseístencta, tendo 08

annexas �ub�ni, cuja i- A r:noder�a ofiicina dores, para �]u�tar moto- de atten,d_er aos snrs. affeiçoados opportunída-
nauguraçao tivemos oc- niechanica e installações res, etc. Dispõe de um automobílistas, emprezas de de presenciar ao des
casião de assistir do- annexas do snr. Angelo jogo completo de ferra- .de transportes, a todos, �nrolar de optimas pele, Anniversarios
mingo á tarde, Rubini, acha-se locali- mentas para todos os emfim, que tiverem ne- J8S.

. ., ,fez annos dia 10 a sra.

D� resto. é. �i�na de sada em ,esta?elecimen- co�cert?s, leves, ou de cessídade dos lseus ser- za�a=l�e���J�!sO d�e��l_ Martha Horst, viuva do

elogios a iniciativa do tos propnos, .a rua Ma- maior irnportancia, pul- ViÇOS, lecto e JoãoPessoa ven-
saudoso pharrnaceutíco, sr.

A I R III! f F d
' Jorge Ludovico Halst.

sr. ng� 9 ubini.
.

rechal ó;Deodoro, recem- verizadores e Iubr� �ca-I' ,�>rmElan o as nossas cendo o quadro de Ba- - Anniversariou hone
A officina acha-se in- construidos. dores, bomba lubrifica- felicitações ao sr.Angelo nanal por 4 a O. 'tem a snrta. Wilde Ben-

stallada em uma ampla de- Como tivemos ensejo de dora de cambio e diffe- Rubiní e seus dignos No segundo jogo de- venutti, professora estadoal,
pendencia, dispondo de verificar e fo: arnplamen-

I

rencial, compressa e ba- filhos, com os vo�os de �:�t:�a-:-::h� :!��!�o:' - Dia 16 completa mais
todo O apparelhamento te dernonsttado aos con - lança de ar, macacos hy- crescentes prosperidades, apés renhida luta o Bra. ß�u�:!��:o th�s��r�:::iâ�necessario, tendo á parte vídados do snr. Rubini, draulico e rnanual am- agradecemos as gentile- aíl pelo score de' 1 a O. agencia postal telegraphicada frente, em separado, a officina dispõe de to- bos de 4.000 kilos, es- zas que dispensou ao Entraram para o gram- lecal.
a bomba electrica "Way- da a apparelhagem ne- merilhador para valulas "Coneio do Povo", no �ado, então, afim de de- - Tambem dia 16 de
ne" que fornece a gazo- .cessaría aos seus diver- e mais ferramentas es- acto Inaugural de � sua cídlr a p�sdse �o troPhedu, flue a data natalícia da sra.

I, A f d tã di
,

-,

'I' d d ffi
,

h' as aguern as ..urmas o Christína Marcatto dignama. o un o es a IS- sos serviços, como se- pecra isa as. mo erna o rema mec a- Brastl e Selecto que of-
'

t I
-

inde-l i 'f'
,

Q , esposa do snr, João Mar,
pos a em ga poes m e- jam ven icador de eilirr mca. ferecem brilhante parti- catto, Indústrial nesta ci Adoptadoofficialmente
pendentes, a apparelha- da, findando com a sigr.i- dade. no Exercito

gern para lavar carros, G d 'E' r" I
ficativa victoria do qua, - A 17 transcorre mais ELIXIR "91�'

, com o elevador bomba ran e tor..
nSlno pro ISSlona

'

dro jaraguaense de 3 a O. um anniversario da senho-
l tr t' •

d dr Assim 8 guapa rapazíe- H t M h
' Com o seu uso, neta-se em

e ec rica, e c. nelo e o
, da do Brasil foi proclama,

ra er a azurec an, VIr'
poucos dias:

,

I
fuosa esposa do Dr. Wal- 1. - O sangue limpo, de im-

O sr. Angelo Rubini ao a vo da vencedora do inter- demiro Mazurechen, aba, purezas, e bem estar geral,
e seus dignos filhos , tuação. O presidente Oetü- essante torneio 'e da ri. lisado clinico residente en- 2. - Desapparecimento de es-

't t'l t -
, AS' d d d At'

Uma das maIs premen- r v ca taça orrerecida pelo tre nós. pinhas, Eczemas, Erupções, Fu-
mUI o gen I men e, rece, oCle a e e. ua" tes necessidades do pais é

10 argas, por va�ias ve·
João Pessoa f. C. runculos, Coceiras, Feridas bra-

beram seus conVidados dores. de _ Jaragua está f
a estrutura{',a-o de um en-

zes, expos as medidas que vas, Bôba. etc
'

'It vem tomando no sentido Viajantes 3, - Desapparecimeuto com-
a quem favoreceram to· orgamsando para o 1.0 sino profissional, em con· de aparelhar e desenvolver Na semana passada via' pleto de RHEUMATISMO dõ·
das as explicações, pon. de setembro proximo um d!ções de prover as exigen: o ensino profissional em

Podemos informar que ]'OU para a capital do Es,
res nos ossos e dôres de cabeça,

d d I as equipes do Brasil S, 4. - Desapparecimento das
do em funccionamento grande torneio de tiro clas e nos!;o esenvo yl todo o pais. É evidente queCd' d' 21 tado, onde terá curta de, mllnifestações syphilitica& e de

mento Ja se falou mUito . no omlDgo, Ia ,

I ,T.;a d I d' t d •
. a solução do problema não mora, o nosso distincto todos os incommodos de fundoa gu�as uas mo ernas ao a yo em ISpU a e no mal do bacharelismo seguirão a Joinvllle, pa- , hTf

. machtnas de qJle dotou premlOS - medalhas de indigena Não houve es. dPOdte sedr levada a efeito ra encontros amistosos �lIg? ddr'QM�nofl Lobão sy�. 1:_IÖ'apparelho gastro.intes-,

ff'
,

_

t A d' t 'b
.

- en ro e pequeno espaço com as do Gloria F. C.,
UDIZ � ueuoz, promo- tinal perfeito. pois o -ELIXIRa sua o Icma. ouro e pra a. ISpu a crI a que nao reservasse de tempo :Ii: obra para . . tor publico da comarca e 914. não ataca o estomago e

Ao acto inaugural a será em distancias de 50 ao �s�unto meia duzia de muitos a�os. Como quer �als ,f�rte�l dos CODJ��' redactor da Secção Foren- hão contem iodureto.

que compareceram as aUe a 150 metros e prova- perfIdlas, ou de �",tema�. que seja, porem, o primei.
c os JO nVI enses que .

sc desta folha, E' o unico Depurativo que

'foridades jaràguaenses, fi- velmente tambem para E� SUtS c��morlas�, �h. ro passo ja foi dado e tu-
litam fora da ACD.

- Quarta'feira seguia ��mes;��f!n�fass :g: o�h�fi!ad�
d I

velra Ima IZ que o a" do �ele devemos esperar até florianopolis, em gôzo Dyspe s- S h'l't'guras O nosso com- revo vers. charelismo e o unieo res· AO It t' t' I't
. p Ia yp lllca.

•

d' d' t' S -

'd d I I d d
cu ura ar I� Ica e I e- Excursionará no pro- de férias, o sr. Alberto Du Vidro duplos·mercto. e as In us rias, erao convI a os, a ponsave pe as' esor ,ens rária, sem dúvida, não po- i d' dj 21 do tra, zeloso agente postal, .

S

representantes das em· tomarem parte nesse m- da nossa evolução SOCial. de ser posta á margem
x mo tommgo, Ha telegraphico desta cidade. Já se encontram á venda ,con·

"
. ,. 'co-rren e, para ansa o tendo o dob do r'd u

prezas. de transpQrtt, e teressante ornelO, as so' Convenhamos em que Falta-lhe. porem, o com· Selecto S, C. de Bana.
- Regressará Ier'ça-feira á talldo meno:o 20 o/�Ulq�e e �oi;

'amigoã' da' .(âniilía Ru- dedados de Joinville, há, a respeito, ,:onsiderá- ple�ento log!co: a cultura nal, onde de�erá enfren- Blumenau. após ter pas- vidros pequenos.

bini, teve um cunho de Blumenau, São Bento. vel exagero. Se e verda�e prahca pro�lsslOnal. Se� tar fie com um clube 10-
, especiâI familiaridade Massaranduba Rio do que o chamado bacharells, e!sa, um paIS nas condi ca1-. A embaixada do Se·
, to ,.

- " "

- , mo - exagerado - é um çoes do nosse estará fa- lecto seguirá em carro
, ::;�ndo offerecldo áos pre- Texto" ,Han,5a, Bananal e mal, não menos certo é dado a retardar de muito especial ligado at) ex
sentes um churrasco re- as do mterIor deste mu- que êle desempenhou pa- a marcha de s�u desenvol- pressoIgado a chopp 'cathari- nicipio. pel relevante na historia vimento. Um nucleo exten-

.

nense, Na vespera desse tor- �e nossa inst,ituições l?o�i so d� !ecnicos estará em
----------

. U dI'
•

f t hcas, economlCas e SOCIaiS. condlçoes de argamassar,

Isou, a p,a,a,vra, ,el!1 n�lo, sera � es a e� E papel de inconfundivel pelo trabalho bem orien- � � -

nome da famlha Rubml, disputa do btuiG de rei ação realizadora. Um mal. tado, a base material de
,/

�(§)!P[ii)@ o 'B.-lfC1·C' 'etaso sr. Arthur Mueller,que do tiro ao passarinho, assim, o predominio da nosso progresso. � � � .., '.I j
começou historiando a que annualmente a ve- classe o de suas ideias� lVJ ll!I�t�fli1i]© r��rmr�©

I
Preço de Líquidal"�o 450$000 a 'Iactuação do velho in- terana sociedade jaragua Talvez. O mundo moderno -

6 0$
�

dustrial no progresso de ense costuma organisar. já não c�mporta.um esta Pharmacia de Plantão
- O 000, das mais afamadas \- ..

Jaraguá, desde sua che- Em tempo proximo do de cOI�as assIm. A ver- Estará de plantão ama- Â�TI SAn"'A lfa:U_
,

marcas �
,

d
'

J 'd br d' dade, porem é que se tra· nhã a Pharmacia cNova�
» All -

""KI"lJi DL «
Accessorios para automoveis e bycicletas IIga a aq�1 em, aneJro e p� Icaremos �s con l- ta dum mal de origem per-

I I1890, ate hOJe. com a çoes do torneio e pro- feitamente explicavel. Efeti-
C h d t· d

- GALOCHASinauguração da nova of- gramma da festa, vamente; que perspectivas am pan a a gra I ao
sempre ofereceu ao estu- para senhores e senhoras de 20$ e 23$
�!�rse�;adeSqeJ��qO�e�,e sDe;S�� Importsncia dep!>sitada na agencia do Banco �"(f(())(f((((((ee'ePPP'9�����l!Y!JAgricola e CommerClal, conforme �,��� tmW!l
ensino secundaria? Uma, caderneta n. 402 818.200 r:3rmmrmnrmmrmmrl'lllJ1lmm&dnmnrmmnmnnnmnmnrrimtn
apenas: a que lhe abria as L' t d O ld B 10000 "������������I��,,

�,:';��a:O��:I���fi=Sõ�:���:�
'8. D.

:� �::rt:!��8�:ir���o:::!: f:::: I'NSTHUMENTO S DE MUSICAjuridica. Faltava nos como 94 Idem Carlos Rutzen 10.000
nos falta ainda, possibilida· 48 idem Leopoldo Reiner 13,000
de de interessar os moços 10 idem Fidelis Wolf, S. Paulo
brasileiros ao aprendizado Somma R'-s-."'!!S

...

92-....S0-0tecnico e profissional O
método de cerbis discipli Súlicitamos a todas as pessoas que recebe-

nas entre nós indispensa. ram listas 8 fineza de dev olver€;m 88 mesmas,

veis a esse gênero de enr subscriptas ou Dilo. para satisfação do controle.

sinu, sempre nos pareceu
puramente retórico, de�pi
do de qualquer eficiência
p r a t i c a. E que
sem laboratório, sem mu

seus, etc., é impossivel in
ieressar nossos moços no

aprendizado cientifico, A,
contece, ainda, que, sendo na raia de Jaraguà, tomando parte àfamados pa
o I:lnsino brasileiro, 50b relheiros deste municipio, de Joinville e Blumenau.
tantos pontos, de vi�ta, Animaes das corridas principaes: nTraviada»
mais de carater literârio, é (puro sangue) de Blumenau, «Thezoura» (meio-natural que o estado de ,.

coisas, que todos deploram, sa�g�e) de Jaragua" «Mmerva» (7/8 sangue) d�
prolonge, até nossos dias, Jomvllle e «Chumblta» (3/4 sangue), de Jaragua.
suas pernicioas consequen-

-

cias. A renda destina"se á "Campanba da
felizmente, o Estado No

: gratidio" .... Pró berma do coronellva cuidá de remediar a si-' Emlilo Carlos Jourdan. _

A inauguração da otficina mechanica
annexas Rubini

e iDstallações

Attenção Attenção
Domingo, dia 11 de Aloato

Grandes CORRIDAS

TEATRO

SoCieOaOB Atiraoores
Dia 27 e 28 do corrente

POR UM «GRUPO DRAMATICO» DO

SEMINARIO DE HANSA

Dia 27

"Júlio"
Drama em 5 atos

e uma COMEDIA

Dia 28

"Martir do Dever"
Drama em 5 atos

eruma COMEDIA

SOCIAL
FELICIDADE

Quanto custa a felicidade?
Custa muito. Custa pouco, Pode ser comprada por um Colar de perolas, ou alcançada por um sorriso, um olhar, rapidon'um encontro que só o destino póde armar.

•

Sentern-n'a mais os que vivem no anonymato das mllssas
E' inconfundível, J\Ilostra-se tal qual é, andando nas luas despi'das de urbanismo, - e móra nos casebi es e aguas-furtadas. E;
uma felicidade que basta a si propria.

- Não é felicidade,' -, é amôr.
A outra é gran-fina. Vive nas alturas... Fuma' e sonha

Usa 'perll.1anente», calo� e balagandans. Faz-se pagar caro. E;
exigente, insustentável, Inconcebível. Oosta de fazer o footing e
dos salões illumínados, onde tudo é mentira Entre as elites bri
lhantes e futeis passa e não attende a ninguém, - por que é
muda.

- Não é felicidade, - é i1Iusão.
GIL VAZ:

sado suas férias nesta ci
dade, o sr. Luiz Pradi, es

forçado empregado da n.
lial da Casa Hoepcke em
Blumenau.

Visitas
Distinguiram -nos, quar- )

ta-feira, com sua amável
visita, os snrs. Agostinho
Valentim do Rosario, ope
roso intendente distrietal, e

João Lyra, proprietario da
.

conceituada Pharmacia Ly
ra, de Bananal.

E M G E R A L, e s p e c i a Im e nt e :

Harmonicas
simples, semitonadas,
cromaticas e a Piano dás

afàmadas marcas

Hohner, Sarlorello, SIradella

Bandoneons
ALfREDO ARNOLD (AA.) . OS MELHORES

Além disso: Orgãos e_ Harmonios da co

nhecida marca BOHN - Pianos Essenfelder,
bons e baratos, Instrumentos para Banda
e Jazz·Band - Cordas, Palhetas para Cla
rinetas e Saxofones e demais Miudezas Musi·

caes. Peçam catalogos e preços ao

Representante: Pallio Kobs
Caixa Postal, 39 . 5 Ã O BEN T O

Linha São Francisco '

-
-

o SABÃO

Virgem Es p e c i a ri d ad e
de WE'.TZEL & elA. ..JOINVILLE (Marca registrada)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ.

..

'-\lt--"

s�ßÃ��:RCtAt
ESPECIALIDADE'

.....'
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


