
. \ bMhida.· J--
Na gloriosa data .de 7 de Setemhro, marca'

I

teK�4a�Á_a ....

.. politica, sai�amos rend�r o

preito da nossa ,àdmiração e do 'nosso' respe emona o Augusto Príncipe ,que soube, CiO seu

tempo, tio bem 'comprehender os grandeS anseios da nacionalidade,'agora sobejamente incarnados
na filura impar do presidente,Getulio ,Varias, varão illustre, cuja vontade, em nossos dias, soube
plasmar um Novo �Brasil, mais unido, mais"forte, mais senhor dos-seus propriosegrandes destinos.

Tel, cCorpovo» -.- Redactor; João Crespo'

Ouvidos - >Nariz - Garga tal'" . '.
,
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n a -

..os -'Dores de cabeça rebeldesICA ESPECIALlSADA
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.

Consultas: '15 de Novembro 5BO - R . Abd B .

�ete de �etelDbro

o ,snr, Waldemar Rau
propriefarlo do' «Salll�

tfoje, durante ó dia e Hau», á estrada Nova de,á noite, a Socie/Jade de R.etorcida, resolveu realavoura «Treff Rios do 1
Norte» realiza UUla festa

Izar um baile, hoje, co-
, mo commemofação á tpepular, e� sua Réde, '�rande.!Í,ata nacional, destendo organisado um pro. lmando tambem a renda

gramms, que promette o �a8 entradas ao nobre
maiorbrilhantismo. Aren- fim da Campanhada gra-

• o' tldão, ,da, conforme resolveu a S tI fdirectoría da sociedade
11 s eitos CQm essas

I -

I �dhes?e8, que são comon um gesto muito, louva' IocentIvos. valiosos, que.v.el, destina se a. acqui. remos deIxar
.. aqgf os819110 da herma do colo' npssos 8gradlJeimentbsnisador de Jaraguá Co- a Sociedace de lavouraronel EmiUo Jourd�n, '

cTreB Rios d(J' Norte» �e
ao SDr. Waldemar Rau
pelo concurso 'que tra:l-IliHNIl
zem á n08sa Campanha. i

o Brasil commemora, hoje, a maior data da sua Dlrector-proprtetarfc : HONORA,TO TOMELIN �'- Caixa 'ti
noore e esplendida historia, onde a cada passo regís
tra-se radiantes epopéas, attestados vivos da grandeza Anno XXII '

.

__

cívica e do patriotismo da gente brasileira. No dia de

hoje, desde os limites do Cabo de Orange ás linhas
de Jaguarão, -do Alto Puru's ás' margens dessas' praias Poeta . João Baptista' Cresp�beijadas pelos labios espumantes do Atlantico, sempre
azul e sempre bello, fe�teja-se a maior data nac,ional. A data. de höje, é mui Estado, quando tinha a di
- aquella que marca em letras de ouro, a nossa- eman- grata para os que traba- rigir-lhe os destinos, o dr.

cipação do jugo do captiveiro politico e administrative Jham nesta casa, - porque Adolpho de Barros, foi con- O ,s.r. Churchill falia sobre o accordo .entre a Inglaterra e os EE. UU.
a que viviamos jungidos á, velha e lendaria Portugal, registra o anniversario na- duzido ao elevado cargo de
desdea manhã radiante de 22 de abril do anno de 1.500. talicio do nosso muito es- Secretario Geral do Estado, LÔNDRES,5 (Agencia Nacio- versia existente em tonto. sos de guerra yankees pó-

E nesse dia glorioso da nossa historia patría, timado amigo sr. Ja;:;'" Bap- cargo que e.xerceu com bri- na I) - Referindo-se, em dis- do fato, diante das resolu- de induzir toda a gente a
......, curso" da tarde de hoje perante

nenhum brasíleíro, sem trahir os seus tndeclínavets tista Crespo, redactor deste lho e "proficiencia. Ainda o Parlamento britannico, á .ces- ções recentes tomadas, nas uma conclusão real sobre

deveres civicos-patrioticos, poderá deixar de commun- semanada' e membro fun- Laura Mueller, quando as- são de 50 destroyers fei�a pelo 'conferencias pan-america- a' situação 'erh que se en-

gar; no altar da' Patria, uno e índivisivel, com essa dador da Academia Catha- sumiu o Ooverno da terra governo americano á Inglaterra nas.
. • ' contra a Grau-Bretanha".

d dtish age s q
. .

d L t M I I th
.

II o snr. Churchill manifestou-se BERLIM, '4 (Tran.socean)
,

Depois de outras consi-gran e e aurea a a, e com as s.o enne omen. �. ue nnense e e ras. a por ca annense, appe ou pa- assim: «Segundo estou informa-
se tributam: a Ela, consubstancíadas nas festas Iniciadas isso não faz que, «Correio', do, o Alqti�antado brltanníco

- (J porta-voz do: minis- deraçães conclue o porta-
com a «Semana da Raça», ás quaes, jaraguá, também, do Povo» - que sempre I ;.-' t\.' sente-se satisfeito' com a íncor-: teria das' Relações Exterio- voz, com ironia:

dará uma dernonstração do civismo que estruge da teve, como tem no' iIIustre poração dessas 50 unidades á res do' Reich declarou o "E' natural que o sr. Cor-
.

alma de seu povo, a sua, apreciável collaboração. anníversaríante
:

um amigo I frota ingleza, tanto mais que a
seguune, referindo-se � dell Hull, como se expres-mesma vem preencher inevita- tHoje realizar-se-á, ás' 9 horas, na "Praça 7 de dedicado, illustrando-lhe as veis claros' no momento, até "barganha" anglo-norte- .sa em sua nota-respos a

Setembro «, uma grande concentração civica, na qual suas columnas com o vigor que possam entrar em serviço americána: ào sr. Winston Churchill,
tomarão parte todos 95 estabelecimentos de ensino des- e brilhantismo de sua penna as novas çonstrucções navaes "A Alemanha haja aceito com o maior
ta cidade, comrnerciarios e industriarios, 'associações rutilante, - affirme ser, o

do nosso vasto programma de
que a Inglaterra esbanja prazer- as propostas .Inglê-

guerra. Estou certo de que o Ide classe e esportivas, etc. talentoso, culto e inspirado Parlarnênto não 'ignora o facto partes valiosas do seu im- sas, evando em conta a

«CORREIO DO POVO», prazeirosamente, enviá poeta conterraneo, uma das de que no próximo anno tere- perio, recebendo em troca conhecida "solidariedade
pelo transcurso desse victorioso dia, suas congratula- mais Iidimas e. authenticas mos um poderio' naval muito 50 destroyers velhos. ,Essa, entre ambas as democra-

çöes, as Altas Autoridades da Republíca, do Estada,' e expressões 'culturaes da superior-ao da actualidade,mui- valorização dos velhos va- I cias".
to embora as nossas forças na- ,

,

as Autridades Jaraguaenses.. sua geração. " vaes sejam maís que auffielen-
Para assistirmos a essas commemoraçöçs cívicas; S. S. que. pertence � urna tes para os encargos do rno-

recebemos honroso convite. da commissão composta das mais tradicionaes fa- mente, Não haverá, porém, ne-

dos srs. 'prefeito'municipal, inspector escolar e directo- mílias Nordestínas, é filho nhumé inconveniencia em fazer
SR. JOÃO CRESPO os destroyers cedidos entrar

res dos estabelecimentoS de ensino cresta cidade. .do extíncto.. e pranteado para o serviço activo Ida nossa Provoca disturbios na Rumania e Accordo de Vienna
.

11:' •

d N ai pernambucano' dr. -Luíz Au- ra' o patriettsmo de Lulz Mari�ha d,: guer�a. �ara' is�o ..Des. Ennes

to�esl.:.nsa.os
O

,

at gusto Crespo, tambem no- Crespo de quem precisava as tripulações br.ttanntca.s estao .Em conferenc�� rêalizada,em injustiças commettidas no Tra-

. '. .

"

Como expressão do gosto da tavel homem "'de letras e ' ,(:. - D �
a postos em d.vers(),� pontos, Vlennal � �umama apos exten- .tado de [Trianon, Ganhamos a

•. COmJdestlno.á caP.ltal
doEs-

.gente
barriga-verde para org.a.

.' . "

" _para ,.tng!J;",o /_�I?aram��- onde d�ve,rá ser !éitl\ a entrega �� nêgocia�ões, c�ncordOÍl em liberdade' dos nossos irmãos

, lado; passou ante-honrem por nisal festas que deixam saudade, concelt!lado advoga�o, que, ,to 'ge. t!JS�JZu,cç,ao- ,�b�IPll
das umdades at.rterl!il\ni\§�, ) I restituir á Hungria part�s de hungaros opprimidos ha 22 an-

,esta Cidade, a�o.mpanhado de
vamos ter agora, em Floriano- na tem�o ,�o_, Impeno, . �.Oi Ida. '-E.'��a.cJo. I ?o qual .() IHu.s-

_

,.' ,� ,

.

I
. I te.rritor�os da Transylvanta que nGs. �razemos com carinho ,os

,stia eXl!la.. famlha, . pro,c�q�nt� polis, d::ns!liQs de Natal-, secretano
-

do Governo flo 'trado � 'extíncto; ·se houve, N YP':<K 4 (T .) pertencIam a Hungria e emJ9_1B grupos ethnicos, que residem

�a Capital daRepúbltê�, o exmo.· Organisada pelas senhoras da Estado' do Amazdnas e!pfé"'� .tam''beinr éo:;"';"mârcalJ-te 're", I À' .J , rans.oceél!l fvfflm occupados pela Ruma:nta. dentro das nossas novas fron-
·sr. Desem�af!�a�or Enco �nnes Sociedade de Assistencia aos

.' .' '. �l'! --_ ,- s pOSS-essôes. Iglesas .

5 (T.
teiras, tendo-se isto presente

Torres, dlgms�lmo. presldenetle_ Lazaros, a fe·.-"'" do cEns!l'o de
sldente,do Estado deOoyazj1 l�v:()., ',' -, - -',: entregues áos Estados Uni- 'BUÇAREST�) rEa�siocean -:- qllando emprehenderdes a mar-

dA S ri r Tr bunal de App Mil
e mal's tarde por l·nsl·sten ...

· ., ,

..
.

" agencIa allentél - mpossl- cha, em nome de Deus. Avante
'" upe o I

.

.

. Natal> vae deixar como ou�ra$ _. ,

' \
"

.. D.e 5.�u n�,e o
.. �ry�ve.r- do.s,·· par_a a Instalaçã,o de vel- Dbter-se ,dados concreto.s '

lação de Santa Cathanna .e �I- _ d
.. fIt êla do Ooverno do nosso

'

,- te -

. ie. até 'os cu,meß dos CarpªtJto�
r�ctor da Faculdade de DireIto a os peceguelros em :>rj .' sart.ant� . "deJ hOje erdot:l, bases a�reas e navais, são: sobr� a �!tuação �a. Rumama Orientaes.

, ....

de Floriânöpolis.
' p�r .exemplo ..... u,ma suave r�-. . além' gas 'notaveís,qualida- Bermudas Bahamas Jamai- em virtude·�as nO!lcl.as contra- �

S. Excia. durante o curto tem- mln��nCI. ·lIOS ,ue t�veram a - parad.a da ',des-mol:'aes que- conserva ca Sant� Lucia a' an'tI'ga d�ctorias das "t�!Inc�as, esPde- BBRLIM, 5 (Transocean, ag:'
po em qUI! permaneceu na nos- vent�rl de apreCIar-a, �omo har·

J ftt dA:,'
-

ln' .' ·"i :.r.
-

• O'· I I� .'... claimente de Constah::.a, �n e. allem!).- � desenvolvimento
Sj ci foi J:omprlmenfado m�nI9s.a prova

..�.e bsmdade es· " uy.e.".., u � , ;
c6 O aR�.n�g..o u� S�u ,c�� .�lana ng e$a� slgm'flcando foram-destruidos o Corre'ío '\;.":11- da politica _da Rumania é segui-

pêlos miMlddi'e'S; notan- .pirltual�aDdo ItVI*, n,o;que elJe� ..'.
'

',;' ra�t�(J.Â, tnSPt1aça� e o .:ta- um, tofal çfe cerca de 350 traI, Inspectoria Geral da Poli- �� cOm grande interesse. Os ulw,
'do-se entce r'OS mesmos<o snr. po�ventura, tem de menos ma·

d Cgmo umda p�at'S' hpmel.nag�ns .lento'que· tem feito delle mil quilometros sendo que cia, Central Telephonica e Pre- ..\11\08 acont�imentos pac:9.m
, dto Arn Hoeschl, juiz 'de Di� ter,al m�smo. í.;.í, •

a .,..emana a a na, rea lZQU,;"Se
d

.
.

i d d O
I ,feitura NQ telhado da Pr f 't

•

\i
....1f.iull'.( para a estabelisação

�to dä Comarca, .� o advoga- 'i'tv_emos <?cças1l!o de O,JvI�,.a na manhã do dia 4, a i �ara,da �U'� lOS "fm�l'sl �prec a \?s a'. posse' a tliana Bri'ta- ra i:loi� membros da Gua�d��:t; d� tl�liticai -lltt1ena, consdUdada
fti, sr. Placido GOIites. respeIto, as Il�ustres damas; s"..s. da Juventude em q�e tomaram cultores da, !Itesatura P!ltq�, ntca repr�senta que os Es- Ferro gritavam: "Abaixo os trahi- no �entido fii-ma� pe�a confe-

Irene de AqUInO, Zulma. d Avi.l� Parte todas as. crIaqças. dos em 'to..das as suas vanadas tados Untdo.$ porem possu- dores da patda e causador.es renciä dé V· "'A "'u,&le.o�
:'"-'-- " e Mag�alena Ferro, da dIrectoria nossos «:,stabeleclme�tos e,�cola- modalidade'Si! .1oão Crespo ir concess�es territoriais da desgraça nacional". A pÔ1icia esp'ecial' ,Ierna.. [l•• _ .••
'. • . . da SOCIedade as quaes perCQr- res, deVidamente umforntl�das. �',

" .

-,
'. t tti' Impor ancla ao novo

'R' *r SM�� ZweIg Pf�a,�e dO rendQ os mu�icipios in'dust,rIaes _Na pr:aça «7 d� S�tertip(?� fo!, �,. s;e"1 fay,?rl �m o.s. m�jQs na Amefl� d<>. Sul o" que �/��r3�:,��ef..��!lJä�!ltabelde- �o�erl,lO ,fort� do pai�

110. em vlsllt�do '.o asabcl.obl. e do Estado, demoraram·se bas· hasteado o pavtlhao naCIonal; t:nteJlectuaes, nao so da gen- vem sehdo· obJeto de co- esfru-'o ff' t -,,'-'ldS e gran
..
e· '.

. .

mprensa, as Ivrarlas, a I 10'
t t t .J' ao som d H mno da B nd i

.

t· b'" d
..

d
. � ... , e ec uan o cerca \.Ie

Itbecas E tem sido muito bem an e
•
empo e!D ar.agua..· .

o y a e ra, e . arJ1lgéC:ve-r e, mas tam� mentartos a Imprensa tetl- 200 pr'ikões
.

,

"d d t d
- Fomos mUltof�h'les - dIsse- cantado por todp1j os pre�ntes, bem· tt1 t d t 'do i t � .

acolhI � .em to � p!lr e �n e.o ram:nos, Conseguimos muita falando, em segÜlda (> sr .. Drjiu- "

e � os
_

os 'Ou to�, -s� em
�
v S, a 'a contro- BUCAREST, 5 (l'rassocean .,..:,!leu esplrlto ptevIleglll;do. Irr,ajij.a .. cousa. .'.

-

§to Ç�m!H\, inlilpector �8cQlar, c,en1ro,$.. cutf4r�es dõ pa:it,!. .. __ ... �
'agencia alle,mã) - O enthusias-

!!'�o���:fi:�m�,u:es !��:e::��� De factc�. ,em com�anhia da I que apredou 6 .aeJ\tldo patrio-- u� riQ.!"� querido, a.catado· ""
.., •

'

mo dos patrlota� rumenos está'
"ca - são dadas qU:Si em por.

sra. Anesla Crespo, secretaria ttco do Decreto de 8, de ,Mat;ço ,e admuado.; Membro deS- Serviço Militar n� facto ,<!�l confIar ao snr. An-

':,tüguez.' .'

da Assoc!açllo. P.ró.Preve�tori,q deste armo que �JC� as basel! tacado tléJmpórtantes agre-
' r

"
, tOIne�cu a : formação do novo

O d i t ati f
.' de jaraguil, estIveram as dlgnàs da, Juventu,d(t, Brasileira., (> fi .." .•• I; t '" .' " Lembr',mos aos ri .

governo eomo a concessão dE;
'não v�i!nd:seae:;aat S acom! rI:*� senhorAS nas fíl'm�s Bernardo Após essa cerimonia desfila·, ,ITuaçôes. : It era,r�a�, �Jesta- dos le'jto�cs que no di�s�6 ��e��- plenos 'poderes ao novo chefe SERLIM 4("U ;t '...i p" )'d�can a nOs l::>t�dos UnÍllos Grubtia, Breithaupt Bt Cia., Btu� ram as crianças pelas princi- cando.-s.e entre ,ellas, a A- tübro proximo termina o ras� do .governo, que _gc�za d.� pOP""

'"

�
, nt e� resa

onde r�side depois qu� teve d� no Mahnke, Wein�ierl, H�Dri· paes ruas d� cidade, cantando cademia Catharicense de para o alistamento 'exponfantiO IarIdade e tr,est�gío, S�bll-SEl. ';:-, fllJormaçõe� ,
prestadas

deixar sua J;afria Ao ,report�r: que Jutte, IndllS,tnas ReuOl�as canções patnoticas. Letras, da qualé eHe um de de todós' os cida�ãos brasileiros 3�e o/nr." ..HOlnQsçp �stéj ".(1 ,he,e Bº corresponde!lte da
s�mpre CUrIOSO, Stefan ZweIg Ju�guá S. A., Butzke Bt ela,

. . f se 5 fllOgadoreS' a ual t.t�tos ou, natu�alIs.ados de 1$ a
mI;. proposito de e)feeptar ij" U.Qf�ed Pr��a nesta cldadé,

nao.escondeu que_:actuah!lenter�se r:c�ndOer�,\ B�m�.o Prefeito H.erbatet t
U .�.

-t--'." �5d� .. -q

.1�At_tnos.e-.que �tnd, nio�s'te- �[��aente o laudo artl!tr�! 4«;."por autorldadas competen-o clIma europeu nao permItte o eyer
.

Ia, e a er .e er, . em assen o tiã ca elra_CJue Jam JnscrlptQI -nos reglstrós mi-
. ,

tfl Iigad ftrabalho de pEnsamento, .. e re'
onde foram �em aUendldas e

p -, , tem como patrono, o granaE! Utarn . BUDAPEST 5 (Tran ' ..',
as as �� era� au·

selvell procurar o Novo Mundo re�eber.m "!Ult�s pr.<.ductos, to� ara flonanopohs, on' vate Luiz Delfina' o mavio- toJet.o'S eidadãos qlÍe nâo se ag. all.) _ 6'regente' d�°'J;�' I �or, zada$ do paiS, dl�em7
para lêr e escrever. E Zweig d�:!l d: k!�������e b!:��aens�, de �ae. tomar p�r�e. no 9.0 so' e 'sentimentäl" eta ôra- alis�rem ci:XPONTAN�AMeN� gria,. almirante Horty, baixou � que, MgulüdO, opinião dQ,fala .�o ,�eye-r d� U!11. homem �m 10 II e 12' do corr:f�c�ncla ÇODgreSS? Brastl�lro de sileiro.

,P9 T�» den�ro desst! praso,' émbor&; segulnt� ,Qrdem d? dia: As tro-I AI·to, 'Comal1dö alell1ló�.�e pen ..amtl�t!l que .. VIV�., este Urlt� 'vez mais Jara'
1J e

I Geographla, a ser msfalla
.

S�ja� alIstildQs .a. revelia pela pas hungâi� hOJe de manhãl aproxima se cad
.

t'fk�:��ed������t:d :::=���Ia�a; Sllas classes productor���' :�r�� do naquella capital, segui- b
Ao COm�ál1hetro �eal e I�fta �o A�lt'stadmento$' fit'am�u �trave�rara!11 a fronteira da 8 ,hont em que � 'G�ã :� j

h d
_". A'· veitando uma optima opportu rá amanhã ' acom:"ia!1h dom, a cUJa penna" ded1� jel os a mu a e 100 a-,200", e ransy vanIa, s,egundo a defer- h'{á' e-

os que yen. amo ep'OIS,� sSlm nidade de ro a anda •

-

,
I .�. a P

cação e cultura, ci
I

d sem, a prova do pagamento des- minação do laudo arbitral de taB 11 Ir sentir a pujança
�bnA�f�:f�t��I�Jr::ro� d��� �e"lb exem�!op le SOrid��daud� �:. s���W�:· �.mAI::b�t:�· inicio da nossa Vi�!. e n� ��a��!�a!'r���rari��ç���os���� Vienna. Terminou a epoca das dta arm� bélica do Reich"
S7U J'roxlmo,livro �erá a bisto �rev:����l a ampanha Pró· onrado preferto deste mu' arena .do jornalismo, esta- de �u� si�ua�o militar.

. PneumaticOl sem :a r��e� � uma. ,rma secr.e ...
•

rIa e uma e�oca. "nici io mos hgados por extensos E !rsslm, um assumpto de Ja e a m anuncIa-

b
Stefan Zweig PI�etende tarn' :S·S d' f 'I" laços de profunda -e robus- summa- importanc�a que, não só camara de ar da pejo sr A. f Hitler. E

, em. es�rever um Ivro sobre o IISIIJUrO ROCHA LOURES'.
" e .gna amI laI t

.

d
;' por cumprImento a lei, como por ROMA (T ... '. .neste 'momento o fB!asd, I�vro qu�

. �rovaveIm��te às nóssõs VQtos de feliz!' � amlza e, e!lv�amos, no patriotismo cllda um deverá at- alle -) ....:_ O r��sac�an, .agen��á sua ameaça d" J�pe Ir
nos �ara uma visao magmf�ca Exc.lusivamente para .mo., viagem

" dia de seu natalício os tender com�'a' maior presteza. . t'� .

-

�Pdodo- di.Rq.!tia» "f h"
e entao, (),

da VIda de Pedro 11 que escrIp' l
.

.

""'SS·' E J ,", M
no ICla,que um CI a ao ItalIana ' ue rer , como ha um ano

tor disse ter sid.o � «ultimo rei
est'Lal �e olhos, o,?,-vidos, Durante a sua ßtii�íicfa/rp��im��'fose���ss,IVos t cUl1Jd- cion': n�r�����i� jdoh�en:,,�:;'1 ��Sid�nted emb !rieste, EmiJió' atraz, reafirma que o meto-humanista J

nans e garganta. responderá'pelo t'xp"d/enfe os vo os e rio A th M II
t:.' ..,lmslgj esco nu um nOVG tv.:; do a seEsperenios o

I ;li�ro, ..
'

Es �re- Dispõe de aparelhos os �ais '.
.

c
., Uma longa e prolongada e- r

r ur ue e�, que n.a qua-, ptnle pneumatico :para aut�-"
'

empreç-ar contra
mos para tel·o em lógar dePdes. modernos para eX'ame 'de

o snr. �enato S.an�1 ,dIgno.! �iistenciá, I, : ,.' I�:���� s�cretano,_ dara qual- 'moveisl mo.tocycleta� Ie bicycle- as Ilhas. Bntamcas e suá"
taque na nossa estante e apren- sua especialidade. secrelarlo da Pfefeitura. . , ,"_'r.... '_

i flcv pedid:.lnf,ormaçao que lhe tas. .Esse Invento dispensará. o consequente conquista, se ..

der. qu�m sabe?' alguma cousa Pa�. Richlin. Rua do Principe
' �mp�e�o das, ca�ara� de ar no rá ,de um modo d'

'

et,'tsobre a grandesa moral e espi- F
.

334'
interIor dos ßheumatIcos. 'Me- t

.

t t-. .

Ivers �

ritual do ultimq imperador.
one,. JOINVILLE diante um dtg:!t��itivo espe,clal

ernve _e ao grandIosamen v

a ser _mont�al\)i n? p,neumatico a Ie surpreendente' que ()
pressao da carga> _ficará repar- mundo, virá a pasmár com.'tida por toda a bt)·rra'cha· fican- O pd' d .

do tambem exduflllófr; �s ras- � eno a maquma ger-
g?es produzidos póf pregos, mamCéí,' pr.onto a aSSOnf";'
VIdros, etc. .

, br.a lo com o meio secret()
,

.

•
de que véle dispor. Adian-

Conde_nado a' j" tou-se que até então, ape.'
annO! de prisão

sar de, pronta e em con,di
Rio (Meridional) _ O T 'b

c;ões de entrar em ação, ()
nal de Segurança N�cionalnju�= cfuehrer» e chefe das förr
gou o subdito allemão Eduardo ç�s armad�s' do «Reich»Fuchs, accus.ado de desrespeito amda não havia utiJisad;ao nosso palz. Em maio ultimo a surpres

.

Inuma das avenidas da capital
a e aVIO enciã do

bandeirante. Eduardo Fuchs bra- engenho, unicamente pordava em al�as ,:ozes: �A Alle-

r reserv�J o para o seu mais
�an�a do.m!nara a Europa e,' encarmçado inimigo de ho;'epols vIra transformar esta J'e a rngl to'porcaria em colonia allemã."

' � erra.
.

rnfor·
.Proferindo a sua sentença, o rnapte nao qU1� adiantar

: TJ �. ,N, co�d�mnou Q. réu, a 3 a epoc� el}1 que. 'o ataque'a nQ� de prts�o, attendendo áol será levado a' efeito masagravante do reu ser estrangeiro. que se supo-"'·
•

'

t
'

. ,(
. ... Immen f.'. •

Jaraguã .- Sabbado,
-,
7 �e Setembro de 1940 s. Catharina N. 1.045

Possessões inglezas em troca 'de
destroyers, americanos

Regiões da Tranlylvania retoróam
á Hungria

Os,ataflUes
CO tra ,a.

1D.lat�a

A Campon'h.a do gratidão
Duas festas cuja r�nda seró destinada

a urna nobre finalidade

.' ,e�. . on apt!:8ta IBO
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HYGIENE

, .... I'"

Soe.iedade de Atiradores' Jaraguá·
Damos abaixo o resultado do torneio de 'tiro ao alvo, rea-Linha de Omnibus á porta Preços. razoaveis'j A verdade sempre Iriumpha Jisado, no dia 1.0 'de Setembro, na Söcíedade de Atira�(!)res ja-i Propri�tatio: -Oarlos Albus�' �

. raguäe-. "
,

.. " ", Ifi» fi E" éL, • , " .. - r ,Como se vê' do attestado' do MEDALHAS (Stand de 156 metros)
cidadão Antonio" PeJ'�!ra Liberal, t.a ouro _ Gustayo Bleiker _ joinville" ,, .' ,'. ..', I' que '59 bom Jum' vidro do P,EI· 2.8 '. � Prancísco Beeker _ São Bento

lCIer':'81'8..'".0 Mede'''os TORAL DE ANGICO PELO- 3.a'prata _ José Roesler _ São/Bento.
11: ., ,. ... TENSE curcu .duas pe,ssoas da 4.a • _ Emilio )urk - Massaranduba ,_',,' f r ,

t" familia ,:' ,., 5.a •

'7 João Emmendoe�fer _ jaraguá.

• 'l.._j J A'"
DOCES "O abaixô�·mtgnado declara, 6.a - - Paulo Neitzel - 'jaraguá I

(

Produtó u,e alts' qualidade p!lra 'a bem da v�ífda4e, que, tendo 7.a • _ Rolf Wetzel _ joínvllle-
r

.- �·.hC'
.

'R'
. •

sua senhora e uma filhinhade 2 _.
I (Stand de 56 metros) ,

: )BQ�, rG
,

TAf? e qqa,esquer ..
annos de idade fefto uso do l.a ourô _ Ottó: Friedemann _ Bananal,
,PBITORAL DE ANGICO PE· 2.a ', _ 'Artur Zimdars _, MJ!�saran.!illba

,
" tI, 'i "," PASTELARIAS' "-,�.::.' ''< d,� �' LOTENS'E, ficararu, completa• .3.a' prata -:. Adolfo Bublitz _ Bananal

_
,_,

..ri Gi.:> • ·;m;ente restabel,!cidas, d;e uma 4.8. ..• ,
_ OUo Lemke _ Bananal

,

" _. ' '� 'tosse pérdin;lz".q_� Wlt9.aS a- 5.a. _

-:- Oe��apo Bruch ,_ Hansa '"
'

__-'-"':':':':;:":':-,.:.0.,..,.,,..:.,----..;.:.�,..:.,,---"------- , :ffligia somente" com' um vidro 6.a • :-"' Dr. Alvaro Batalha _ M'IIssarandtrHa

'Ban"'c"'a .

:j'g:'<F'1�6;nla' 8 tfln'w'm)'ar" C'JOal �:rd���afg::oO P;!����it��t:� ,�.� n

�,'i ': �m��E�J�s�sfa����inl�Q��et�qs) � .' ,: ". :
,

'

., -,

'
, ... '

',U
, lJU, - '

" taao, _ Pelot�s, 1j'DA9,i.,nio %e�' ),'o"prem",- P-aulo Neltz�.l r.- Jatag,.l;1ã.,' (",". 1'42 pontos.,"�
•.
_

" -e • , :'., reíra Lib�ral)�. " . ,2.0· ,,_ Gusta�o Bt,l,'llker _�)otnVII�é' 'i _ 142 �
�J ",; ,", �......:l' J!�I" � r 1 ....I.. I '

"

""- <..,' J:-i ,I, J. "

I 3.0 • _ Olymplo 'Vldal -'-'- São Bento .

_, '142, _J
•

'a·
_ ,r 7. �'� LJIIU.rnlll::i::.nalj "a,,�� I 1r. � ?ot,'r, ',,;! 4ia I :" ;,.... LeO,))OldO'CÓlin "I BtumeonàiJ ,

.

I. .• 1'41 !.'':� ,

':"i l ';'; •
'0 - I' 'I, - A " �:::. h • .,. ,-IOutro- ,,� " ,5.0. ,'- """_",GuIUtérme'Gumz, _ .Jar�gu�' .H t HO,) .:

, ,

'A'R"AGU' Àq·,·,� I" "', iii' l' ,�jl· J rd ,6.0 • _ Lotarie 'Sopne.nhohl"- :Jaraguá' I.J
'

\'39) _.1

;.FIL1A'L: J '" :::�,.. ,. ,�l :,'1;1 18 f II �� L "Attesfo .qqe conSe�ul, c,om"o 7.0 ,t
- ...!. 'EmiHo �ngels ,..!... S�o Bento -

x ':
"

j 139 .._
,

� ,
.. ...."' .. .: '" " ,

" uso do Peitoral de .flnglco Pe-' I " ), (Stand de 50 metros) .1 , •
, ,r,

" Caixa Postal n. 65 -, End. 'Telegr.: cCAIXAlI" IpteÍ1se;i cura' de 'uma' bron· 1.0prem:,- 'OltO Lemke _ Bananar�' '.'
,

'

, 'i42.pónlôs.�

�.
�

'"' M' tri . BI �itlf reb,elde. que me atorm,n· 2.0 ,. ;:.- Dr"A.lvaro Batallia -(Massarandúb'a> l�l' � )
a z· umenau,

,
tou por lI!uito tem,po. com o � • .3.0 ;'. i ;Ger.man!l .Bruclt ---: Hansa' ,,:1, c 1140: _;.

Fili i ' J' i illé J'
'

ã H O Ia e Mafra so de vanos medicamentos: a' 1I.0� • _ OUo Ff1edemann)�,Bananal 14a·a 8 em. O nv
,

; aragu,' a.... '.'" bem dos que, s.offrem, pass� cl 5.0 � '-, Eri�o ,Lie�enberg -= M��aaràn�ba, _

, 140 ;. ,! /'.

,Ca.pUàlsubscripto:. " 3.0.(;0.:0.0.0.$0.0.0. O! presente, autji)nzaado a sua p�, 6.á!lv-" "1;41 Emtlfó' junk J::m .Mas!iáJfànduba�' '139"':'
:" ResérV8S ca'

I 600'OOO$OO(l blicidade. _ Pelolas - Floren-' 7.0 .r ""d-Artúr 'Zimdar,s 1.ö Míl'sllarandubá: "las

j=, )
.' '/ • : O $ O cio Moglia." " ,No tórÍteio 19cal" realizadQ no dia' 31 de -agOsto, tornou·

. Dep081��S. e s81do,8 em O C. 20.o.Oo..� O ,00. r Confirmo estes attestados...Dr· \é rei O senhor Guilherme Oumz. '" I '
,

, E. L. Fer,reira de Araujo (Firma �
�

... , 'r ".. ,

;; F�z toda�,. as operações· bancarias, no Pais. ',I reconhecida), ,.
'

'("l�,
:- Abona �m contlis correntes 'juros de

" ��c�9� N., 5il de 26 de Março , ? O tJaemal!Den do )D� Uomm-el rc:,20/0, 40/0, 4,1/20/0, 5% e 60/0' Depo,sito geral: Laboratorio Pei· AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS 00:
d� juros alo p,agos' ou:capltalizados semestralmente. tota' de Angico Pelotenss .

,

,l�RGANg;RM,I�rJ�:�R��.sAg3E�8:S DAS;Dep9site as suas eco!':omia8, no ., Pelotas Rio 0; do Sul •

Banco Agricola e C,o�.é�:ci�1,�e B!,'t�e,nau . Vende.se. �m 10da a parte ,

A economia' é a i base
"'

da" pros
,,'

.

peridade' r)
�

Queres comer uma boa
peixada Oll camarão,

não hesite. é no

Bofel Central

I ADVOCACIA'

PLACIDO J. GOMES

,Fer".�je,lg_�'- �'�;H,

·co.ptetas para. I
.

eonstru�êçãõl' d.,,9
.: q��lqu�r,)es��cie

•

,

!
.

,

, Será servido ,a seu
' ..

• "�o proprto prcveíto !
, 'I

• ú
'

JÖ �a 'do Príncipe, 301 :. Caí.xa postal, 6

JOINVIi..!t;_E
Esf. de Santa Cathar-ina

Va. Sa. de-p'ositando . mensalmente a iosign1f1cante
quantia d, 20.$000, numa C(lnta "Deposito Popular".

, ,

.

a 4,1/2'/., a/a economisará
Em um ano Rs. 240$000 mais os juros de Rs' 5$872
Em . dois anos Rs. 480$000 mais os juros de Rs::- 22f905
Em treis anos Rs. 720$000 mais os Juros de Rs. 51$637
Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros de Rs. 90$609 '

Em cinco anos Rs. 1:200$00,0 mais es jl}ros' de Rs. 1.4$2710 '

, Em dez anos Rs. 2:400$000 mais os juros de Rs. 6�S75�
(Dos juros são deduzidos ilinda '/.'/. referente quota de prevldencla)
HORARIO: Das 10 ás 12 e das 13 1/2 ás 15..

.

Sabados: Das 10 ás l11/2.

VIAI!ENS diarias ein ,confór�
FRACOsT�m����GOS,!

.

'_' :� ,

.

t�veis L�,mousines
VINHO CREOSOTADO', .t� BLUMENAU e'CURITYBA
Do Ph. Ch • .)oio cH SIM SI....... 's h'd'

,,� ......._: ,

a I a· de Curityba ás 6 horas
Tosi.. Passagem por Joinville 9 »

R.sfriedoe Chegada em Blurnenau 12 »

Bronchi" 'I e vice-versa.
-"'� Emophuio. ': '" ,De domicilio á domiciHo.

'

� Convolec:enç.. "I: Ponlo de parada em 'Jaraguá : «HOTEL CENTRAL»
viNHO CREOSOTAOo' (Ás 7,80 p. Joinvílle e 10,80 p. Blumenau) ,

éumger.do,deseolde.
"

, Proprietario: CLOTARIO S,ILVEIRA
--------------------------�----------

'Resultado da, Tombola
ein beneficio das novas cOQ.strucções da Parochia de

.I' Jaraguâ, realisada domingo, 1.0 do corrente:
'

, 1. - 365 Um quadro, Ana Matedi; 2. -' 72. AI·
mda_d!l e toalha de lã, B ernardete Franzener; 3. _' 189
Toalha bordadil e uma duzia de guarda-napos, Elly
F, eybergêr; 4. - 738 Almofada de lã, Carlos Hardt;

, 5· - 208 Almofada bordada, Edwiges Spardelati; 6.
- 285 Machina de costura á mão, Cecilia Emmen
doerfer; 7. - 878 Esteja CDpl seis calices, Abe,l Sou·
�a; 8. - 332 Uma bolsa para senhora,s, Evaristo
Frey,berger; 9. - 225 Jarro de vidro com copo, Se·
mira Mdra; tO. - 808 Uma fruct!'ira, Miguel Schwarz;
11. - 55 Vasilia de vidro, Theresa Schmitt; 12.'-:-
196 Assqcareira, Max Wilhelm. ,E����fIJ�flJfIJ�fIJ���fIJ���flJfIJ���fIJ�fIJ�flJflJl

iCUID DOll
� �
fIJ

"

,
fIJ o

III Preserve a sua saude com a II SÃOOE

I�"OM�' I ���
I::a mi _ • \

� Rua Marechal DeodoTo antiffo Hotel WenseTsky

I A melhor, mais adequada e 1Il'.mbom �m .". ,. , ,.mO""",

I.tl ' anais barata li!

I
III Ca�borros

I) Cosinha de 1.a ordem..:... Almoços e Jantares' -:- Sondwichs
Peß1l iDformaçies á: Joio EmDleado�rfer poll�laes

'

:s- Aos sabbados: CHIJRRASCOiii Deposito de Madeiras á avenida. Getulio Vargas. III de Taça pura, encop.tra�·. _ ,
,

iii '
,

,
'� .. ·111 se na, '.

a"sa .,D,au,. :-",�' �� .

, ; �12If§l)iJli1I11�_lIlIIlIIlflliJ,.II1f!.1�fII�,[lJIllIfJI21I11Lm1I11 ':, "
P ����

,

;"'�l';'1-'.;f 4"(

17als a

s. Fran�ls�o7

PROVISIONADO

São Francisco Escriptorio em J a r a g u á : Rua Pres Epilacio Pessoa

Cervejs - Bebidas nacionaese estran

geiras - Café - Doces'
,

• -1Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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III A maior descoberta 1IIIoão Prosdo�imo Sr FiUlos
III para a mui h er III R 9 d M _ JOINVILLEIII FLUXO-- II oa e arço

III SEDATINA II,
III o REGULADOR VIEIRA III
II A mulh�r 1'!ão sOffre-111ra dores

II Aiivia as colicas III
III uterinas em 2 horas III
III
Emprega se com vanta-IIIgern para combater as

II flôres Brancas, Colicas I� Uterinas, Menstru e a'

I p6s o parto. IE' poderoso calmante,

e'lI Regulador por excelencia.fLUXO·SEDATINA
IIII pela 8U2 comprovada

III
eficacia é receitada por IIIrnais de 10.000 rnedicos.

III flUXO
SEDATINA IIIII encontra' se em toda

III ,parte. III
X_!!!!!e:m;--======x

AgriculturaUma linda ephomeride jaraguaeDse Setembro é, nos municipios
mats quentes, o' mais propicio
dos mezes para semeadura da
primavera.. fazem-se ain�a as

ultimas queimadas e encoivara

mento, bem como as ultimas a·

raduras para as plantações deste
e dos mezes vindouros. E' o
mez de miores habalhos agri
colas. Com efeito, plantam-sé
milho, feijão, !:'cllna, mandioca,
arroz, amendoim, alfafa, batata
ingleza, batata doce, café, linho,
inhame, mangarito, melancias,
sboboras, mostarda, capim gor- ,

dura, capim jaraguá, capim �e
Rodes, tomates, espargos, quia
bos, beterradas, pepíno, pimen
tão' girasol, sarraceno, canhamo,
alpiste, sorgo, tupinambor; seza

mo, milho d'angola, aipim, etc.
Na horta, proseguem os tr .. -

balhos do mes -anteríor, trans
plantando-se as mudas e orga
nisando-se novos viveiros. Se
meiam-se tomates, pimentões,
salsa, feijão para vagens e milho
para verde; mudam-sé os mo

rangueiros e plantam-sé as ulti
mas alfaces, chícoreas, couves,
nabos e rabanetes.
No pomar, enxertam-se as

laranjeiras e outras arvores fru
tiferas, plantam-se es�acas de
oliveiras e, em víveiros, se

melam-se laranjeiras e limoeiros

(Do Calendario Agricola da
«Vida Domestica •.

com um programma civico"esportivo a vetera�a "So�iedade de �tira..

dores Jaraguá" commemorou o seu 34·. anOlversarlO de fundaçao
do municiplo, especialmen- ram opportunidade de

OU-I o�
seus mari�heiros que nesta

te convidadas, na séde á vil-a, domingo, na bella aI(fsa ��a�i�:::��' continuam a

rua Brustlein, quando teve festa dos Atiradores. jlutar até tornarem-se senhores

I
. "

d provas absolutos de sua belonave. Ha-ogar O inICIO as Meus Senhores '. viam triumfado com a sua code tiro. Por honroso convite da digna ragem, patriotismo e bravura.
Domingo, durante todo o diretoria desta conceituada .e E rôtos, sujos de sangue e pol

dia e noite continuando o tradicional <:Socie�a�e de At!- vora,mutilados e feridos, fazem,,

'1- radores [araguä», rrei lhes di-
b ví t I 'd eprogramma, o.s sa oes

apre-I rigir algumas palavras sobre a
so VIvas, remu ar

"
e novo,

t I d t já agora no mastro principalsen aram-se in amen e or- nossa Bandeira, no momento da «Parnahiba», a invincta Ban-
namentados, sendo de no- exato em que festivam.e�t� iní-

deira Brasileira, o auri-verde
tar a presença de muitas' ciamos, em nosso mumcipio, as pendão de, nossa terra...

familias e convidados alem civicas come!ll0rações da "Se-
Exemplo inesquecivel, é cer-

.

' mana da Patría». I bit d' isdos SOCIOS tambem com Já tive ocasiãu de lhes dizer, to, re em remo- o, o avia, ma
uma vez, ao iniciarmos, hoje,

suas familias. certa vez, repetindo Ruy Bar-
a «Semana da Patria», para re-

Ao banquete offerecido bosa, que a. �atria: é o �eu,. o afirmar que saberemos repeti-lo
.

t
.

1- solo, a tradição, a conscrencia, t t t s forem prepela direc ona, no sa ao
o lar o berço dos filhos e o

an as vezes quan a -

. .

I ti
, cisas e de que a nossa Ban-

pnncipa , es rveram presen- tumulo dos antepassados: a co-
deira, assim, jamais em vão se-

tes grande numero de so- 'munhão da lei, da Iingua e da
rã ultrajada, ela que represen-

cios e delegações de socie- liberdade .. ,
. ta, que simboliza, que é a nos-

dades congeneres convida- 6 �u�aéd:l�a�deira ? sa propría Patria!!

das. A Bandeira é o simbolo da
A' noite, com uma iIIu- Patria... Simbolo, por que? Por

minação 'profusa, á séde que embora a P�tria sintamos

dos Atiradores �presentava ��tennOc�!O;e�g:;��e�s �t�a!�; 3� I
um aspecto muito agrada- cerebro e da razão - ao pon-.
vel, tanto interna como ex- to de oferecermos .em �ua de-I,ternamente. Toda a directo- fe}a a nossa propna vId�! -

. id t n nao passar a Patria, todavia, de
na, com o presi �n e, s r.

uma entidade abstrata, de uma
Arthur Mucller, a frente, entidade idéal.; idéal e abstra
foi incansavel em prodiga- ção que o homem exigiu' fosse
Iizar gentilezas aos convi- mat�rializado e assim,. tornado

• sensível aos seus sentidos : e
dados e SOCIOS.

a almejada corporificação, meus
senhores, ocorreu com a Ban
deira!
A Bandeira, por conseguinte,

intelectualmente simboliza a Pa
tria! E' como se fosse a pro
pria Patria em pessôa... a Pa
tria personificada ... 1
Por esse motivo as homena

gens que hoje lhe rendemos,
prestamos nós, em verdade, á
Patria Brasileira, a Patria em

DR. MANUEL DE QUEIROZ
que vivemos, a esta Patria hos

pitaleira e bôa que nos dá o

pão, o amor e o ensino; osos
sêgo resultante da proteção de
suas sabias leis e o bem estar
fruto de sua perfeita e liberal

organisação social e politic� I

Protestemos, solemente, pois,
que promtos estamos a ouvir
os seus chamados e a defen
de-Ia de possiveis insultos, le
vando-a triumfante, de vitoria
em vitoria, pelo Tempo em fó
ra... á Eternidade ! I

A' nossa sagrada Bandeira

juremós, sinceramente, todos

nós, meus patricios, que sabe
remos repetir, se preciso fôr,
os exemplos bellissimos de nos
sos bravos irmãos da corvêta
«Parnahíba», quando da Bata
lha do Riachuêlo, a maior ba
talha naval do continente ame

ricano e nosso maior feito d'ar
mas durante toda a guerra a

que nos arrastou o Paraguay.
Abordada" simultaneamente,

por quatro navios inimigos, a

«Parnahíba» vê-se, de subito,
invadida por milhares de para
guayos, travando-se, então, em
seu interior, uma luta medonha

corpo a corpo e á arma branca,
feroz e crueL.
Colhidos de surpresa, os bra

sileiros, oficiaes e marinheiros,
tombavam uns após outros, Em
maior número, consegue o va-

!!!I .. • lente inimigo apoderar-se de
todo o convés, da pôpa ao mas-

tro grande e já senhor do leme, O l t
- 'CI rY l E

.

tenta arriar a nossa bandeira... S ueroe rever erao pro nerma uorone m�·

em torno e em defeza da qual, lio Oarlos Jourdan.
haviam se congregado os nos- ----------------- _

sos, os ultimos sobreviventes
da legendaria «Parnahíba» ...
E nesse momento supremo

para a honra da Patria, vê-se'
Greenhalgh prostar com certei
ro tiro um oficial paraguayo
que ousa intima-lo a descer o

nosso pavilhão, perecendo, em

seguida, cravejado de punhaes .. ,

Pedro Afonso e Marcilio Dias

NUNCA EXISTIU
não deixam de lutar, apezar de
completamente mutilados... a

IGUAL! exemplo de Maia, o inesqueci
vel Maial, que tendo já perdi
da a mão direita, meus senho
res, apanha com a outra, com

a esquerda, a espada cahida, e

com ela luta, ainda, bravamen
te, até morrer ... 1!
"O inimigo domina enfim, a

situação. Que fazer? Render-se?
Não! A situação é precaria,
mas não dificil de resolver-se.
E um oficial, obedecendo ás
ordens do Chefe da Guarnição
- Garcindo I - dirige-se, de
facho aceso ao paiol da polvo
ra... A «Parnahíba» iria pelos
ares com todos eles, é certo, I
mas não haveria, tambem, nem Ivencidos nem vencedores... »
Mas graças aos Céus, outros

navios de nossa esquadra aper
cebendo-se do que ocorria com

a "Parnahiba», vêm em seu so

corro. Os paraguayos vêm e

serftem o perigo que os amea

ça e seus quatro navios fogem,
• 11' abandonando a «Parnahiba» e

Nos fastos' da nossa vi

da passada, reflectindo-se

ainda de forma positiva na

vida de hoje, a «Sociedade
de Atiradores», tem, por
assim dizer, na sua histo

ria, um pouco da historia
de Jaraguá. Pelas suas di

rectorias, nos 34 annos de
sua existencia, têm passa
do os vultos de maior im

portancia no ilOSSO com

mercio, nas nossas indus

frias, no officialismo mesmo

do districto de hontem e

do municipio de hoje. As
sim, as suas festas, espe
cialmente aquellas em que
a veterana Sociedade cos

tuma commemorar mais

compra qualquer quanti
dade

Ernesto Czerniewicz.

Papel jornal

Para a sessão civica com

que a Sociedade comme

morou tambem a «Semana
da Pátria», sentaram-se á
mesa, pouco depois das
vinte horas, alem da dire

ctoria, os srs. dr. Arno Pe
dro Hoeschl, juiz de direito,
tenente leonidas C. Herb
ster, prefeito municipal, dr.
Manoel lobão de Queiroz,
promotorpublico,Mario Ta
vares, tabellião, dr. Alvaro
Batalha, director do Hospi
tal de Massaranduba, e

Drausio Cunha, inspector
uma etapa de sua funda- escolar.

ção, são concorridissimas, Fez-se ouvir então, pelo
apresentando os salões da quinteto jaraguaense, o

séde o que de mais repre- Hymno Nacional, ouvido
sentativo con1a o meio so- por todos de pé. Em se

dai jaraguaense. guida o dr. Manoel Lobão
Este anno, mais uma vez, de Queiroz, promctor pu

sabbado e domingo ulti- blico, pronunciou uma for

mos, transcorreram com mosa palestra, que empol-
brilhantismo as festas com- gou a assistencia. .

memorativas do 34.0 anni- Não nôs pudemos furtar
versario da querida Socie- ao ensejo de inserir nesta

dade, que obedeceram ao ligeira reportagem a pales
programma civico-sportivo tra do illustre representan
organisado pela sua dire- te da justiça publica,. pelos
ctoria. seus conceitos,' pela .forma

Desde as primeiras hO-I plasticamente Iitteraria, pe
ras da tarde de sabbado, lo civismo de que ella se

grande era o numero de

I
reveste para enthusias!"ar

socios, delegações de socie- como de facto enthus�as
dades congeneres de fóra mou a todos os que tive-

Terminada a palestra, te
ve logar, pelo presidente,
snr. Arthur Mueller, a en

trega das medalhas e pre
mios aos vencedores das
provas de tiro, que fez
tambem uma synthese his
torica da sociedade, mere

cendo geraes applausos.
Finda esta parte do pro

gramma, deu-se começo ao

baile, cujas dansas se pro
longaram até alta madru

gada, na maior animação.
Reiterando a directoria

da querida Sociedade os

nossos votos de maís cre

scentes prosperidades, agra
decemos as attenções que
foram dispensadas ao 'nos
so representante.

SR. ARTUR MUELLER

Sociedade de Lavoura "Tres Rios
do Norte"

SABBADQ, dia 7 d« Setembro

Grande festival, .. to_bolas, tiro ao

alvo, rifas, bebidas, cburrasco, etc.
t.

A noite Grande Baile �
I

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

A Farmacia Cruz.
ne Avaré, [S'Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA� úlce
ras que uem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill=, curou com

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

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

latinhas originais com o emblema :,imb.ólico acima.
Rec.:sem imitações! Exijam a verdadeIra MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos laboratorios «MINANCORA�
, de JOINVILlE

A MELHOR BICYCLETA

Carlos Hoepcke S/A.
Filial : Joinville

. t

lAR, >DOCE LAR •••�1
t
.

TINTAS • ESMALTES •VERNIZES'
YPIRANGA
'ROUGE .... E EMI'iLLRAM

I \. t�
,

i,

Não pinte SaNI case, seus moveisji
i

Ge. sem utiIi&. G insubstituiuI
8IidaiII YPlRAN,GA

•

Wal ......
:

"\Ie ......_._la_

NÃO TUSSA! TOME O
XAROPE :�

CONTRATOSSE
USADI IA 25 AIIOS - I MELIOI E a lAIS BARATO

lilhare. '1 aftt.ldll •••p,ua. • IIU filII
.'

• ca.. DDR ...
-

CIIBI�._'

aFIASPIRlRlI
'

alivia e reanima

��1õiiI1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJ�1iiJIõiilIiiJIõiilIiiJIõiilIiiJIõiilIiiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJIõiilIiiJ1õiil1iiJ1A1iiJ1A1iiJ1A1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJIõiilIiiJ1õiil1iiJ1õiil1õiil1iiJ1õiil1iiJ1õiil1iiJ[;iilli�IWfIiiJI:iiilIiiJIõiilIiiJ1õiil1iiJ1)�
� Cerveja�: Ouro Pilsen .. Catharinense Nova .. Malzbier �

� Vinho branco�Osele"�as

MAX W ILH E L M Vinho '7;.!::
e "SOVIS" I

� Vermouth·, 'Cognac: ,JARAGUA' DO ,SUL Santa Catharina Mayerle. Underber liiiJ'

•.��'�C!!l[!�[!�[!�[!�[!�[!r:Jr:J[![!!J[!r:J[!r:J[!r:J[!!l[!r:J[!r:J[!r:J[!r:J[!r:J[!r:J[!�[!r:J[!r:J[!r:J[!r:J[!r:J�r:J[!I!!;I[!r:J�I!!l[!I!!l[!r:J[![!I!!l[!I!!l� !
'fi'. ..

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tl_§lo .no lugar f.!e costume e pu- to dias do mez de sgos- EdItai de ......el.. Edital de PrImei" legal que a substitua, e a autorização do pai Ou
'bllcado pela imprensa. Da. to do ano de mil nove- ra Pn§3 mãe, ou responsavel legal, ou da autoridade ju.

rno Pedro do e passado nesta cidade centos e 'luarenta. Eu O Dou-tor Arno Pedro ra Prap' diciarla competente, exigidas para o trabalho doa
de Direito de Iaraguä, aos vinte dias Ney .traneo, escrivAo ')

h i D' 't
menores de dezoito anos, podem ser dispensadoa

i A A P Hoesc 1, Ju z de irei o
O Doutor Arno Pedro i criterio do Inspetor do Trabalho.Ie Jaragui, do.mez de agosto do ano subscrev. ss.) rno e·

d Cd' J Ao
.,

H bl J i d Di a omarca e aragua, Hoeschl, JUI'Z de Direito Art. 5 - Na Secretaria da Prefeitura, ter&.hta Catarl· de mil novecentos e qua dro oese , uze .

E t do d S nta Catarina ..
r. I t f s a e a , da Comarca ..Ie jaragua', um livro especial destinado ao registro de todos

. � __.(la lei, etc. renta. Eu, Ney Franco, es- reito. Es a eon orme o
B'I f dl··..1

Q

� ".

i 1 I d fé rasu, na arma a eu -

Estado de Santa Oatarína, 08 Iíeencíados, no qual constará as indicano-esFaz saber aos que o crivão o subsrceví. Ass') orig na " o que ou - .

Faço saber aos que o 1 1
y

presente edital virem, Arno Pedro Hoeschl - [sraguã, 28 de agosto preseate edital de primeira Brasil, na forma da lei, etc. necessar as para o centro e de fiscaUs8ção.
com o prâzo de trinta Juiz de Direito. Está con de 1940. d

Art. 6 - Os vendedores e :entregadol'es de
. " N F o praça, com o prazo e

F b carne, pão e outros quaesqúer generos alímentí.dias, ou dele noticia tí- forme, o orig·inal do que O escnvaor ey rsne .

trí t d'
.

ou dele aço sa er aos que o
nn a las virem, .

t d't I d
.. cios são obriga.dos a usar, em perfeito estado de'Verem ou interessar "OS· dou fê. h' t t' rem que presen e e I a e primeira

r con eoimen O ive , d t' asseio, guarda-pô e gorro brancos do modelo quesa, que, estando se pro, laraguá, 20 de agcsto de I d
.

". A f' d o hão de praça, com o prazo e nn-

cedendo por parte da 1940. Edita e � ta�o 10 o esse praz , ta (30) dias virem ou dele lhes ser� fornecido pela Secção de Flscalisação
Fazenda do Estado a exe- O escrivão, Ney' Franco. ,O Doutor Arno Pedro ser. ardrematad�Sr IPaOnrcequoefem conhecimento tiverem que, da Prefeitura, e velar para que os géneros não

D· 't mars er e maio .

f' d hã d estejam deterlorados nem contaminados e se apre.eueão eontra. Reinoldo Hoeschl, JUil de Irei o
recer, no dia 30 de setem In o esse prazo, o e

t f 't di
-

dKonell e tendo o OUlctal da Comarca de Jaraguá, bro proximo vindouro, as
ser arrematados por quem sen em em per er as CGn çoes e hlgtene.

de,Justiça certificado não EDITAL Estado de Santa Catarina, 9,5 horas da manhã, ás mais der e .maior lance Art. 7 - As vaaíthas destinadas à venda de

baver encontrado o de- Brasil, na forma da lel, etc. portas do Edificio do Fo- oferecer, no dia 30 de se- Bebidas, sorvetes, pão e outros generos alimenti..

vedor Reinoldo Konell Citação de réö Faz saber aos que o b tembro pr oximo vindouro, cios de ingestão imediata obedecerão a tipo es-
dl I rum, desta comarca, os ens

ás 10 horas da manhã, ás tabelecido pela Prefeitura, devendo as suas par-oue se encontra em lu- t presente e ítal, com opta·. I' h ados a Oer ;J
":l ausen e de tri t di

imove s pen or
-

portas do Edifício do Fa- tes Juatepor se rigorosamente. '

gar incerto e não sabido, zo e trm a las virem, ou ano K' na aocãe
cita-o e chama-o a com. dele noticia tiverem ou ín- m amim, ...

rum desta Comarca, os § 1 - Aos vendedores ambulantes de gene-
O Doutor Arno Pedro teressar possa, que, estan

executiva fiscal que lhes
bens penhorados a Paulo ros de Ingestão imediata e á freguezia é vedado

parecer ou fazer se re-
H hl J i d di 't move a Fazen(la Munici- toca-tos com as mãos.

presentar no prazo de oesc , uze reno do se procedendo aO in ..

pal a saber: 1. Um terre- Hubbel, na ação executiva
§ 2 P d f it llh b ttrinta (30) días para dí- da Comarca de jaraguä, ventario dos b�ns deixa-

no situado á Estrada Ri. fiscal que l�� move a Fa.
- o e ser e o em vaer as a er as o

zer \ sobre a execução Estado de Santa Catha- dos por falecimento de beirão Grande do Norte zenda MUDlclpal, a saber. acondiciocamento de balas, confeitos e biscoitos
oue lhe move a Fazenda rir;ta, Brasil, na forma da I Maria Gomes 1e Araujo e f t d' I d' 1. Um terreno sito no lu- providos de envoltórios.
":l leí etc .

f' d 1 con ron an o oe um a o
à Ríbeí ã O d �d Art 8 E' prol'bida a venda de tesPublica Estadoal, sob as ' . tendo Sido eda a ec ara·

com terras de Hu o Erd g r I' I eu o ran e • o .
- sorve em

penas da lei. E para que faz saber 808 que. o ção de herdeiros da fina' d t I � Norte, com as confronta· vasilhas de pasta de farinha.

chegoue ao conhecimento presente edital, c.om o da, nos quais constam

Ma., md.atnn de Fel 0';1 r� af o codm ções de direito, com a area Art. 9 - E' vedado subir nos vehiculos em
d I di· . . I as e onam azen o d 00

.

t f d
.

de todos, mandou lavrar praao e qu nze Jd8 v -

ß(�el AraUJO e Canilho �o. frente na Estrada Ribeirão de 370..0 metros'oqu$aOdroa· movlmAetn 010ParaAo eriecerta mer�a o�la.
o presente edital e ou· rem, que pelo doutor Pr(J- relra como ausentes, cIta O d d N t f d os, avalIado em4 OQ O, r. - nua men e, em Janeiro, os ven

tros de igu81- têor
-

para
motor public� d8 Comar- e ch�ma'os a comparecer.

ran e o.
d o�� �t un os

cujos bans constantes do dedores ambulantes de generos de ingestão ime

B�rem afixados no lugar C8, me foi dIrigida a se, ou fazer se representar co

I
com qUte� I � ��;I060co� auto de ava!iação e do au· diata deverão apresentar-se ao Deleg8do de Hi

de costume' e publicado gulnta De�u:lcie: Ex.m. prazo de trinta dias, neste ta area o da d�
, I·mde to de penhora de folhas, giene para rigoroso exame de saude, que, após,

S Dr JUI d Di t· . ros qua rI' os ava la o . . - i á t' 1 á d I' d-pela impren-sa. nado e n::. . z e rei � JUIZO para falarem aos ter- 2:800$000'. b dos a�tos da refenda açao v sar o raspec IVO a yar e Icença quan o ne·

passado Q.esta cidade de da Co�arca rIe Jaraguá. mos do dito inventario,
em

t t d
-' CtUJOds. ens

executava, são levados em nhuma alteração verifIcar ou comunicará imedia

Jaraguá aos dez dias do O AdJunto do doutor' sob pena de revelia. E pa- �o�: an es tO adou o e�va. primeira praça de hasta pu tamente á. Prefeitura a molestia contagiosa ou in

mez de' agosto de mil Promotor Publico da Co. ra que chegue ao conhe· dla�folhe au °d e PfDt °dra blica de venda e arrema· fecciosa constatada, para efeito da cassaçlo do-
.

marca vem perante V·
- e o as os au os a -

I I d f'd I ánovecentos e quarenta. '.. . cimento de todos, m�ndQu

I
referida ;Ção executiva fis· 4t�çaoO$PO�00 (va or total e re erl§ °Ualvar. N f It i d' d DEu, NeyFranco, escrivão Excia. denunCIar Victor lavrar o presente editai e I

-

I d
. ·00 O quatro contos n co. - a a a GU mpe Imemo o e·

o subscrevi. ass.) Arno Pereira l�vrador, com 21 outros de igual teor, para ��ir�ao rae�ad�s h:�a p�� de r�is). �ssim serão os legado de Higiene, 08 exames serão feitos pelo
Pedro Hoeschl juiz de anos de Idade, e resi�en. serem afixados no lugar, bl' dP ç dl Pt refendos bens arrematados medico que fôr designado pelo p.refoito., te áEstradajaraguá pe"

.

.' Ica e ven a e arrema a· .

d
. A t II . A d' i Pl d t é t

.

Direito Está conforme ' de costume e publicado -

1 I t t I d por quem mais er e maior r .
-- ISpOS çOoO O!ir. 9 ex enslva

o origi�al do que dou fé. lo crime que abaixo pas- pela Imprensa. Dado e ��dO$8goo A
va .or o _a e lance oferecer no dia e ho' aos padeiros, cozinheiros, proprietarios,. garçons

jaraguA 10 de agosto SII a descrever: No dia passado nesta cidade de 'f 'd 'b
sSlm ser�odos ra e local acima menciona· e demais empregados de padarias, confeltari8s,

de 1940
'

23 de maio do corrente jaraguá aos vinte e trez re en os en� �rema a .os dos, podendo os mesmos hoteis, pensões, restaurantes, bares, cafés.- sal6i-

O e8�rivão : ano encontrava se Victor dias de: mez de agosto do por quem mais er e.malor serem examinados por charias e emflm de tOd08 os estabelecimentos de

Ney Franco. Pereira,Honorato Demar. ano de mil novecentos e
lance

I oferecer: no 11a, �o. quem interesse tiver, no venda ou fornecimento de generos alimentlcios
..

chi, e outros jugando car- quarenta. Eu, Ney Franco,
ra e oca aCima menclo' lugar Ribeirão Grande do de ingestão imediata.

tas, no botequim de Ma- es�rivão o subscrevi. ass.) nados, podendo. os mes- Norte, onde se acham 10- Art. 12 - A duraçflo do trabaJho dlario dos

Edital, de a-silo ria Pereira, situado i Arno Pedro Hoeschl Juiz
mos s,!r;m fxam;.nadoá �or calisados os ditos bens. ambulantes por conta de terceiros não exederá

.

Estrada Jaraguá, nesta de Direito. Está conforme tqudem Rm'ber�s_se Glver'd dS• de oito horas, contadas da sua apresentação no

O Doutor Arno Pedro Comarca quando lá pa. ..

I d d fé
ra a I elfao ran e o E para que chegue ao co· estabelecimento

Hoeschl, Juiz' de Direito ra as 23 horas mais ou
o r::����' �3qU;e a��st� No!te, onde se �cham lo nhecimento de todos, man· § I - A duracão do trabalho, exceto quanto

da Comarca de Jaraguá. menos, terminado o jogo de 1940.
• callsados os referidos bens. dei passar este edital que aos menores, pode estender.se a dez horas dia'

Esta�G de Santa Oat!uina, e querendo Honorato re· O escrivão:Ney Franco. Et' .para qua bCI�e�ue a ndo � será afixa'do no lugar de ria8, remunerada a prorogação na mesma fazão
BrasIl, na. forma da lei, etc.. tirar.se ve.se ao passar

. ICla a pu l�O, ,man el costume e publicado pela da hora normal.
Faz saber aos que o pre pela porta, com surpresa, pass�r este editai que se· imprensa local.. Dado e Art. 13 - Aos empregados seri assegurada,

sente edital, com o prazo agredido e esfaqueado Edital de primei", rá afixado no. lugar do passado nesta. Cidade de durante ° periodo de trabalho diario hora para'
de trinta dias virem. ou por Vi�tor Pereira, sem ra pra� �ostume e publicado pela J�raguá, aos vlOte e nove repouso e refeição.

' ,

dEle noticia tiverem ou in· que o houvesse provo- r- Imprensa local., Dado e dl:as do mez de agosto de .'

Art. 14 - Não poderão ser licenciados me-
teressar possa qU,e, estan- cado, facadas estas que O Doutor Arno Pedro passado nesta. CIdade de mil novecentos e quar�nta. nores de dezoito anos como comerciantes ambu-
do se. procedendo ao in· lhe produziram os feri- Hoeschl, Juiz de Direito j�ra�uá, aos vlOte e n_9ve Eu, Ney F�al1co, eSCrivão lantes por conta propria.
ventario dos bens deixados mentos descrUos no au· da Comarca de jaraguá, dl�S do mez de agosto de o subscreVI. ass.).Arno p�. Art. 15 - B' prohibldo o trabalho noturno
por fale,cimento de Max to de exame de corpo Estado de Santa Catarina, mIl novecentos e quare."!a. d�o Hoeschl, JUIZ de DI aos menores de dezesets anos.

Woelfel e tendo sido feita de delito de. folhas 4 e Brasil, na forma da lei, etc, Eu, Ney �ranco, escrlvao relto da Com�r�a. E3tá ,§ Unico. - Considera-se Doturno, para os

a declaração de h�rdeiros que o
.
impossibJlitaram Faço saber aos que o o subs�revl' ass.),Arno P�: conforme o ,0rlgIDal, do I efeito� deste regulamElnto o trabalho executado

do finado, nos,quals cons· de seu serviço ativo por presente edital de primeira dr.o Hoeschl, JUIZ de DI que dou fé. das vmte e duas ás cinco horas. _

tarn :arola tt:here�a Woel· mais d� trinta dIas. E co- praça, com o prazo de .redo da C0'!1a!ca. Está con·
Iara uá 29 de A oslo J Art. 16 - As infrações ao disposto neste de·

fel e Mr.rganda Woelfel, mo assIm procedendoha· trinta (30) dias, virem ou fdormef" o orlglDal, do que de 1945. ' g
.creto serão punidas com muUas de dez a ceDi

como ausentes, cita e cha· js o denunciado cometi· dele conhecimento tiverem ou tl.
. Imil reis e de cem mil reis a um conto de reis,

ma·os a comparecer ou do o crime do artigo 304 que, findo esse prazo, hão d J'f�:8át 29 de Agosto
O escrivão: Ney Franco.

I dobradas nas re{ncidencia8, respectivamente dO_8'
fazer se representar no pra· § unico do C. Penal, ofe. de ser arrematados por e

O
.

. . N F I ambulantes ou empregados e aos S6US eD1prega-
so de trinta dias, nes,te jui- rece·se a presente denuo- quem mais der e maior escrivão' ey ranco. dotes.
zo, para falarem aos termos cla com o fim de qae re, lanc� oferecer, no dia 30 § Unico. - A multa não sendo paga no pra-
ao dito Inventado, sob pe· cebida e julgada prova- de setembro proximo vin· Prefeitura Municipal de JaraO'uá zo que fôr determinado, será cobrada executiva·
na de revelia. E para que da seja o mesmo punido douro, as 10 (dez) horas .. mente e ca8Rado o alvará de licença .

.chegue ao conheçimento de nas penas do artigo cUa- da manhã, ás portas do
I

Art. 17 - Este decreto entrará em vigor na
todos, mapdou lavrar o do. Assim, autuada esta Edificio do forum, desta, Decreto D. 17 data de sua publicação, revogadas as disposições
presente e outros de jgual e o inquerito que a acom- Comarca, os bens penho' em contrariQ. .

teor, para serem afixados panha, requer-se sejam rados 'a Leopoldo Bossha- Regula o exercício do commercio Prefeitura Municipal de JRragui, em 13 de
no lugar de costume e pu· notUtcadas as testemu- met, na ação executiva fis' ambulante. Agosto de 1940. . .

blicado pela imprensa. Da- nhas abaixo para virem cal que lhe move a Fazen· O Tenente LeonIda& Cabral Herbster, Pre. aS8.) Leonidas C. Herbster.
do � passado nesta cidade depor em d.a e hora de- da Municipal, a saber; - feito do Municipio de Jaraguá, no uso da8 atri- Renato Sans.
de Jaraguá" aos dez dias signado por V. Excia., 1. Um ter;.·eno situado á buições que lhe são conféridas por lei e dando
do mez de agosto de mil com ciencia desta Pro- Estrada Ribeirão Cacilda, cumprimento ao disposto tiO art. 12 do Decreto·
novecentos e quarenta. Eu, motoria. Jaraguá, 26 de neste pr.imeiro distrito de lei federal n. 2.041, de 27 de Fevereiro de 1940.
Ney Franco, escrivão o julho de 1940. Ass) Joa· jaraguá, com a area de Decreia :
aubscrevi. Assinado) Arno quim Piazers Adjunto do 232000 metros quadrados, Art. 1 -- O exerclcio do comercio ambulan
Pedro Hoeschl - Juiz de Promotor Publico, Rol com as confrontações de te de vendedores ou compradores por conta pro.
Direito. Está conforme o das testemunhas: la. Ho- direito, avaliado em"'1 pria ou de terceiros, em logradouros publico 8 ou

original, do que dou fé. norato Demarchl - (In. 1:200$000, cujos bens cons· locais de acesso fraDqu�udo ao publico, depende O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefeito do
Jaraguá, 10 de agosto formante). 2a. Maria Pe. blOtes de auto de avalia·1 de autorisação do Prefeito Municipal mediante re· Municipio de Jaraguá, no uso das atribuições que a

de 1940. reira (Informante). 3a, ção e auto de penhora de I querimento do l'mpregador ou do proprio vende· lei lhe confere e de acordo com a autorização cons-
O escrivão, Ney Franco. Carlos VazeI. 4a. Vltori· f91has, dos autos da refe' I dor quando negocie por conta propria. tante do art. 2 do Decreto lei n. 1.804 de 24· de no-

no CerruU. 5a .. Lindolfo rida ação executiva, sãole I .I\.rt. 2 - O requerImento deverá ser instrui. vembro de 1939,
EdItai de a_"�o Mabba. 6a. Joio Zimmer- vados em -primeira praça de do f:lom a carteira profissional emitida pelo MF Considerando que o Decreto, lei Federal n. 1.804

.
. � mann. 7a. R'cardo Pedrot. ba!otta publica de venda e I nisterio do Trabalho, Indu@tria e Comercio e duas de 24 de novembro de 1939. aprovau as normas ar.

O Doutor Arno Pedro ti. 8a. Francisco Otl"ola. arrematação, pelo valpr t\1-j'lótografi6s,
e quando o requerente seja estraD· çamentarias, financeiras e de contabilidade para os

'Hoeschl, juiz de Direito 9a. Silvino f.:,e_onardo Je. tal de 1:200$000 (um con jeiro, com a prova de que se acha legalmente no Estados e Municipios, votadas pela Conferencia de
<!a Comarca de jaraguá, suino. Todas residentes to e duzentos mil reis). Brasil e t'Rtá autorizado a trabalhar. Técnicos em Contabilidade Publica e Assuntos Fa
Estado de Santa Catarina, i Estrada .1aragui. e, ha- Assim serão os referidos Art. 3 - Deferido o requerimento aPrelei zendarios reunida na Capital da Republica de 5 a 31
Brasil, na forma da lei, vendo sido designado o bens arrematados por quem turn expedira o alvará de licença pessoal do qual de outubro de 1939, por convocação do Ooverno Fe-
etc: . . . dia dezesseis (16) de se· mais der e maior lance constará, alem das indicações necessarias á es· derai ; ,

faz sBber aos que o pre· tembo proximo vindouro, oferecer, no dia. hora e lo crituração fiscal, prenome; nome e sobrenome, Considerando mais que essas normas, ex-vi do
sente edital, com o praso !iS nove horas, para ter cal acima mencionados, po idade, nacionalidade, fotografia, do autorizado, ob· paragrafo unico do art. 1 do referido decreto·lei têm
de trinta dias virem, dele lugar a inquiriç&o das d"endo os mesmos serem jeto do comercio e nome do empregador ou de de ser cumpridas pelos Municipios;
noticia tiverem ou interes- testemunhas, e não ten examinados por quem in Iseu estabelecimento comerciaJ ou industlial.. Considerando ainda que do Anexo cC. das re
sar pos'Sa, que, estando se do sido intimado odenun· teresse tiver, á Estrada Ri· § 1 - Quando se trate de empregados me- soluções votadas pela mencionada Conferencia consta
procedendo ao inventario ciado victor Pereira, por beirão Cacilda, neste Mu nores de d�zoito an08, do alvará deverá constar a nomenclatura dos Impostos e Taxas a ser adotada
'dös bens deixados por não ter sido encontrado mClplO, onde estão locali· tambem que axibiu certidão de idade ou docu- pelo que faz se necessario modificar algumas deno
falecimento de Reinoldo Zeh neste Municipio e em sados os ditos bens. E mento legal que a substitua, autorisação do pai e minações atuais;
.8 tendo sido feita a decla Jugar incerto e não sa- para que chegu� a noticia mãe, ou responsavel legal, ou da autoridade ju· Considerando finalmente. que essa modificação
ração de herdêiros do fi· bido, i8&0 mandei passar a publico, mandc:i passar diciarja compett3nte e atestado medico de capa· não altera as percentegens e incidências dos respecti.
nado, nos quais constam o presente ledital e c11.a- c presente edital que será, cidade fisica e mental e de vacinação, cujoEl do- vos Impostos e Taxas e' se compreende dentro dos
Elsa Zeh, Maria Zeh casa· mo ° dito Victor Perei· afixado no lugar do CQS cumentüs ficarão em poder dos empregadores. limites fixados pela Constituição da Republica;
da com Augusto Maba, EI ra, para comparecer no tume e publicado p�la im' § 2 - Quando se trate de estraajeiro, do
la Zeh, casada com Bruno dia 16 de agosto proxi- prensa local. Dado e PaS' alvará deverá constar, além dos elementos de qu�

.

Decreta:

Patsch e Clara Zeh: casa· mo vindouro, as nove ho· sado nesta cidade de Ja- ti'ata o ar�. 3, que se acha legalmeflte no Brasil Art. 1 - Passam a denominar·se
da com Oarlos Milke, como ras, afim de se ver pr(J- raguá, aoti vinte e nove e está autorizado a trabalhar, citando as provas I - «Imposto Territorial- o atual clmposto Ter-
ausentes, cita e chama·Cls ce8S� e Bssistir a rQ�ma dias do mes de agosto de que exibir. ritorial Urbano'" ,

a comparr.cer ou fazer se ção da culpa, sob pena, mil novecentos e quarenta. '§ 3 - Quando s.e trate de vendedores am II - cImposto Predial- o atual cImposto Pre-
representar no praso de de revelia. E para que Eu, Ney Franco, escrivão bulantes de sorvetes. bebidas e outro� genetos dial Urbano".
�dnta dias, n�ste juizo. pa· chege 80 conh�cj[qento o sups«tr,evi. ass) Arno Pe- a1iDlenttcios de inge8t�0 imediata, o aUestado mé· III - clmposto sobre Exploração Agricola e In
rK falarem aos termos do de réu se psssou o pre· dro Hoeschl, J4iz de Di- dico de que trata o § 1 de�te a:rtigo deverá con- dustrial- o atu�1 sobre «Produção Agricola e Pastorib.
dit;q inv�ntario, sob pena sente edital q!1e será r,eito da Com�r,�a. E�tá ter, a d�claração de .gue nao sofre de' .molestla IV - cImPQstos �obre jogos e Diversões. o a

de -revelia, E par� que afixado. nq., lugar� �e eoa- confo:-me o, ongl�al,' do co»taglosa. ou infecclOs.a,· o que deverá constar tual cImposto sobre Diversões Publicas-.
-c�ue ao conhr.clme,nto tume e publ1c\�o p�l�. que dou fé. .' dI) respectivo a�vari de l�c-enoa, alelp dos outro.

,

.
- ,v. -::..::: cTa�as d� Fi8calisa�º' é· " Serviçes Difer-

d ,�B., .map!\dl"Jt,J.ª'":..o- JmPt�nlll� ,1oc�:J,_)� f} � ,1�rl!gu.á, �Q }Ide A2QstQ ,req,uisltol, �l8crJlIlInad!a an �fl?I;lDen e ��ra cada sos. ,s -atu�es �Taxas �é Servíç(j"s PúbJice ��. ,. }""'� <-
te' e ,�uttc::'s de I ual P1iSi8d9 esta<:��(ia�e,�� ,�� ,.�4Q.:.-.., "".'. ," f,.d\l!R,9:"U����.", .. ;

'. �... ,,\,,(,i' ,:\ "'<'i . ,. ,,-: "'; WZ",;("Ar,_�:2:.''ü':Cj,O'.at!JaJ'i';I�"pstp"':sçbr�,.J,11l�9,;;.Jjabdo
tf lt��!i.J :t\Hl�\ elt�1:f "I,i��bvrsi.�;;�� �:?;�l ��'-J;'.,k;�!-tí � 'f�,,·;:A,�,,��l\tld��?��" ld��,�1'OU'\.d9cum��!.o·,i�,.�f!�p�i4o" no' Im�Qst?'j�rj9�ê6��,; 1I5d1t'�,�Qj� '�.

"1 • .' �
II " <:', -.�;{ "';,t Ji;.�(�-js:.;�(tJ''::J,:f'éê",;�;,S}'��(;,L ,'�(,,;r: <i;",., ,j;;i�)t0,:':�')�' :;"'r� ';0 .".

Decreto D. 18

Mqdifica a nomenclatqra de diversos

Impostos e Taxas.
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I

miBaçãa...ser! - eebeado, de acordo com a respectiv9- .:Adoptadoef,fielaimente:
abela- -

...
-

-

..� ..� ��Ycrtó' ,

,

Art. -3 -- As Taxas cpm aplicação' f.sp�claI ':
�.n. T 91)"1,-p ssam a ldenollihl'ar-se «lmôosto Adicional-, (,� _" .. -e .

Art. 4 - A Taxa de Expediente e Emolumen
'

tos fíea desdobrada em <Taxa de Expedierttee e eTa Com o seu uso, neta-se em '

1- poucos dias:
xas e Custas 'Judiciarias e rEmolume'nms�}-'ll' -f. - o sangue limpo, de im-

,I,j Art· 5 - O 'presente Decreto entrará em vigor purezas e bem estar geral.
na 'data-�<da 13tJa_!n�Blicar-ãti;, re,v,ogadSl's;)';ã'(di$iJosições 2. - Desapparecimento de es-

1,)- �\�
, ,) ,""",I ',"I" \, ' • ,., ,,:te, pinhas, Eczemas, Erupções, Fu-

'

em cot1lràho.·'· - runculos, Coceiras, Feridas bra-
Prefeitura Municipal de [araguã, 19 de agosto vas, Bôba, etc

de 1940. '\ ", ,; 3, - Desapparecimento com-

ss ) Leoníd C H'" "'st ( pleto de RHEUMATISMO dõ·
.,' \t , a�,. , .,.1 aS . ""r., er. UI res nos ob&S e dôres dê cabeça.Renato Sans. I 4. - Desapparecimento das

I maniíestações syphililicas e de

Decreto ß. 19 todos os incommodos de fundo

I
syphílitico .

. Incorpora dois cemiterlos ao art. I, do 5. - O apparelho gastro-Intes-
Decreto lei n. 19 de 22-VI-38 ' tinal j)erfeito, pois o «ELIXIR

o O Tenênte 'Leonídas Cabral Herbster, Prefe'ito do 19!4.
não a�aca o estomago e

, ...

d J
'

,

d tribui
- nao contem mdureto.

'MUnlClpiO e I sraguä, no uso as a ri uiçoes que a E' o unico Depurativo que
lei lhe confére; I tem attestados dos Hespitaes,

, Decreta: dé espec}alistas .��s Olhos e da

Art. I' - Ficam incorporados ao art. 1 do de Dyspepsía SypHlhbca.
ereto lei n- 19 de 22 de Junho de 1938, os cemite Vidros duplos
rios sitos, um noi lagar denominado Poço, d'Anta e Já sé encontram á venda con

nutro: à estrada ltapocü Hansa, ambos neste distrito. tendo o dobro do liquido e cus-

• Art. 2 - Revogam- se as disposições em con- tando menos 20 % que dois

trar.h}, entrando o presente decreto imediatamente em vidros peqúenos.
vigor.
.

. Prefeitura
to de 1940.

ass-) Leonidas C. Herbster
Renato Sans.

E M.ii G E R A Lt es p e c i alm e nt e :

BarmOIiI�as
simples, semitonadas,
cromaticas e a Piano das

afamadas marcas

Hohner,1a'110rello, SIradella
Bandoneons

ALFREDO ARNOLD (AA.) • OS MELHORES

Além disso: Orgãos e Harmoníos da 'co
nhecida. marca BOHN Planos�sJenfelder,
bons e baratos. Instrumentos para Banda
e ;Jazz-Band .. Cordas, Palhetas parà' Cla
rínetas e Saxofones e demais MiudezaS'�Musi.

caes. Peçam catalogas e preços ao

Representante: Paillo Kobs
Caixa Postal, 39 • SÃO BEN T O

Linha São Francisco

Att�çã
Boa occasião
------------------

para compra
-

f

dê Calçados!
'

-

Municipal de Iaraguã, em 19 de agos Em,S. Francisco
I

LVendelDosperto de.
100 pares de calça...

dos par� senhoras
de nUlDeros 31 a 34
por preços de liqui
dação de So$()'OO�-�

18$000
o

� par ".'
I

f ..t....li cc

, J

!
1':

::
�

Mês de Agosto, Dia 21 .

. 2.403 - Ricardo Kreutzteldt - Como requer.
: "'2.404 --; Plaeído Justino Gomes - Ao sr. Con
,ador para certificar o que constar

- - ----

-Ó. • Dia 22
'

�,<2.405 .: Paulo Wun,derHch - Como requer, em
Vista da íatormaçäo. .

'� Dia 27. I

:02),386 -' Empreza Sul Brasileira de Eletríeídade
'�/r:(,- .'Comunique se á 'Enipresul. j

2"�09 ,-:- Ambrosia Binder - Faça-se a transte.
�@�ci� solicitada.

.

lo" 2.fl0. - Scblu{)p & Behlíng :__ Com o, requer.
o,,:Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguä,'
Fa de agosto de 1940. I

, ,o

1 Renato Sans,' Secretário., :

Gosch Irmios
1

Requerimentos despachados
Preços modícó8.. Diaria
mente �p�ixe oü camarão.

Rua Rafael Pardinho.

Os iateressados quéiram diri"
gir-se directamente á Fabrfcà,'
situada a ,Rua.Abdon Baptista

ELIXIR. DE MO'GUEIRA
o remedto que tem depurado
.o.s.ngu,e d. tres geraçõesl
Empregado com exlto n.. :

t "

,Ferreta. •

... "�czema.
'

..Ulcere.
Manch••.

I\sP10';r'thro.
Espinha.

lII_�
, '�heum!ltismo'
Eserophulel

syphililicu
_,Palaae, .:·btolel.,�

4,e .. M A R TÁI N,S. J ARUO.A ��, '1"'1 (

.
'

,. . l.
_

1.1 " .,� ,3 le

I • Rltà Barão do Rio Branco. n. 62 o

Todas os quartos e appartaq1ento.s, com agi!JI
o � corrente. quente e fria ,u

Elevador. - F,.irorifico',: Cosiliha 1:Ie·l.a ordeWt
,

cSa/� fie .mostras pa,.•. oS SI'S. vi.'antes l

f
SEMPRE 'O 'MESMO I •••

• SEM�RE. O MElHOlu .. � o

ELIXIR DE NOGUEIRA, CLINICA aRUBGICA '

, . '

" ,do
Dr. 'àiNA:TO ICAMAllA,

. ) DIRECTOR ''DO HOSpi"fAL S. Jo'SE�'
I .' .. .. - 'j

·O"'�' Do.sas de senhoras,'... L..t {.. "', • I (
_,

r
• .�. Partos '

, ",'
\ • '. j!' I

o OJ11Súttas '��la ilJ1at!hã .;ao, Hospitah á' 'tarde das'
,2 ás� 4 no consuttorio á 'Av. Qetulh Vargas, es"
'quina Rua José Bonifacio, defronte a' Prefeitura.
.. .

FAf:.A ALLEMÃO '- '

I,,"
I

Endereço teleg. (!DQLAR"

S. Eraacls(!o do Sul

:J ,

Caixa postal, a2

Si8. Caßlarlna

-

, ,,[

Em�a,f.qUBS .U08paellos,

t
�

:;". .
.

-, j:

. NaVHga�ãO
·

..

VIAGENS: DI��'ç:TAS PARA fO '}ORtÜ' DO RIO DE.JANEIRO
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Foi requerida pelo dr.
Lobão de Queiroz, advo
gado da Fazenda dó Es,

, Prestaram fiança para "tado, a lotação- do oficio
que soltas possam se de- de Contador 1]0 Juizo des
fender -as rés pronuncta-. ta Oomaees.: para cujo
das no.art, 303 da C. L, P., cargo foi nomeada a Snra,
Olivia Maffezzolli e 0:1· D. Nair Sans.
via Vicenzi.

-

\ " , ',"

o' Corteiô' do -Povo'
--

.,������������������-,�,.���.������� "0

'l""�
,"

.�" �
,

Ce' �,� a",n' a'· �n'r·e'n's';'e: End.'Te).:.ORO�\}.IA. ,:. C!<IXAl?qSTALn.,;4�� ;'
: t:;,;;'orrfllO ,<,", �ocialo 1"'1 1 'Ib : Codígos :

"
ijua M,anol!'l Lourenço' de Andrade' h-:-14 ." .• _". ,

,

BORGES, RIBEIRO; A. B. C. 5.a Ed. "lIELEFONE .n. 155
" "

'

.

Y
,

•

PATRIA " ,'I "

,

, ., -.' , 'I, Patria, latejo em ti, no 'teu. tenho,. por onde
.

"

1JZ Circulo] e sou,pwr-fume" e sombra,' li sol, e orvalho!

• ,O'ffl'tn Çn�m,'aia. li Ift:'''LmiouM':;:'''::=:o�ta:r�'
I

" v. I�� :. Dos teus lichens, das teus cipós, 'da tua fronde,• t :r
716 Do ninho que gorgeia em teu âôce agasalho)

•

'

,

I REPRESENTAÇÕES ,':, � 'Do fructo a amadurar q�te. em teu seio se esconde,
7R; ,DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS � REDESPACHOS. • De ii, - rebento em tue 'e'em canticos me espalha!

.' E M 8 A R QUE S . _ ,li Vivo,; �iiór; e:n teu pranto; e, em teus dias felizes,

I '

"

,I '

No alto, comouma no-, em ii, pompeio e exulto!
,

,
• ;", f E eu morto, - sendo tu. cheia de cicatrizes,

� ,SÃO fRANCrSCO DO SUL Estado de. Sta ...Catharina ß:rasii:-� Tu golpêada e insuitada, :- eu tremerei, sepuéto :
' .. ,'� _, .

" '" ',' i', , � - E os meus ossos no chãa, como as tuas raizes,
Foi requerída pelo ad- �D�'lRZWZ.b".wW'!M"m��g�'1A'SI*P;:m;. Se estorceräo de dó?', soffrendo o golpe e o ins'lflto!

�f!ad�O g�'v��:�i�O ��i�. -C�ngres.o de Covarde a••etlfpdo"
'.' OLAVO B/LAC,

díção de um filho surdo ,'Geograpbia
mud o de snr. ·L u i z
F e ,i ío r; de H ans a.
O paciente já .íoí examf
nado em audíencía, a

guatdando-��,' agora, o

laudo medico respetívo.

n

o dr. Promotor PUbli·tcontra o devedor do' im.
co requereu o inventario posto territorial Alberto
ãos bens deixados pela KIQg.
falecida Maria Z1'lze, en
tão residente em Ribei
r�o das Pedras.

, O dr. Lobão de Quei.
roz, advogado legal da
Fazenda Municipal de
Jaraguá, requereu uma

8Çl10 executiva 'fiscal

o . CollégiO Divina
Providencia e a

Semana da Patria

, Pedro pedroDi' \.""

:,0 R�gY"''''s sb li -; tia ,<ttias
"

e "" '" f' ,'.
da capital,

.

páuli�til, . 0r �rir.
I
Pedro 'r.��trQ.ni, :b�bll ,

me
chanicn estabàlí�óido entre
nós •

.i :que, "�ORfórm. nôs .

eommunicou.: lá - adquiriu,
um moden\.9 �a!1ª!ysad9r:
texter» para qualquer ty...po
de , ,)vaM:)las ,

americanas e

Í11terJia�iônaés�" bem come ,

'resistencias, condensado
res, tr.�,R8formadores e, âl
tos-falantes de 'radio e ·ap'··
pare(hóà sonoros.. '.
O snr. Pedrcni" acha se

agora- apto pata attender
a qualquer concerto. em'
apparelhosele.ctri.cos, o qu� ..

àtê . ag01a 'I só éra conse

guido fõrá ao munícíplo.
'frouxe tambem". o sn.r.

Pedroni, de S. Pauto,' dOIS
volumes da obra «Curso
de radio teehnica>, precio

:f't }.

sos -para os que' se quise-
rem dedicar, em nossa ci
dade;'áo estudo. dessa acfí
vidade especialisada- hoje
tão em voga nos grandés
centros.

\ � .

10 de setembro de
I

1813,
domiciliado e residente nes
te distrito no lugar Itapo
cusinho, €,' fllho de Manà·
el Thomaz de Araujo e de
Agosti.nha Gomes, de frei
tas Araujo.

Ela, solteira, domestica,
nascida neste distrito, aós
26 de Janeiro de 1919, do
miciliado e r esidente neste
distrito no lugar ltapocu
sinho, filha de José Oon
çalves de Araujo e de Ade
!ina Gonçalves de Araujõ.
Jaraguá, 4-9- 1940.
E para qUê chegue ao

conhecimento de todos pas
sei o presente· edital que
será publicado pela impren
sa e em cartorio onde se
rá afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de im
pedimentos acuse os para
fins legaes.

t ; I

Vende '8e,_POr pr.eço d.e
oocasilo, um terreno 81'

tuado' Da melhor aderia
da ,villa IderlHaDs8. -íV�T
e tratar na'queHa locah:
d'ade' com o ST. major G.
ROSB' ou' ne8t� cidade
com O' sr. José Albus, no
Bar Catharinense. :

\li�,gem
�

.

tle'. WETZ�L' & elA. JOINVIL,LE (Ma�ca registrada)
Rr;GQMMgN9�. se-.:r-ANT0--PARA·�R0UPA FiNA;:t;OMC �PÄ"RX'ROUPÃ-toM'MÜM--:-

'

'"t ri '{.
r!:' t, ;,r-y �,

"

�,� ,p', '�.�. 't "''''iI�.. J

Es p���i�1 ida.d
.. . .

e
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