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* Parte do programma

de commemorações dodecennio
do governo Getulio Vargas, a

Exposição do Livre Brasileiro,
pela.evídencia em que pôz o

trabalho graphico,. nos ultimos
annos, e. pelo numero de obras
apresentadas, de autores nacio
naes e extrangeiros, ' a Exposi
ção lmpressionou a quantos ti
veram opporrunidade de visi-'
tal-a, conforme' salientam os

diarios cariocas,
Organisada sob os auspicios

do Departamento de Imprensa
e Propaganda e do Instituto Na
cional do Livro" teve a coope
ração de mais �de trinta casas

editoras, no Iouvavel interesse
de divulgár não só o que é
nosso mas tambem o que tem
produzido o extrangeiro nos di:'
versos ramos da cultura espe
cialisada.

O Instituto Nacional do Li
vro marcou mais uma victorio
sa etapa de patriotico trabalho,
na esphera mais alta das ob
jectivações do Estado Nacional.
Ao seu appello agora mesmo,

commemorando este decennío
de governo, diversos Estados do
norte inauguraram bíbliethecas
publicas municipaes ás quaes
o Instituto fornecerá livros,
mensalmente, alem da orienta-

'

ção regular que lhe cabe pres
tar a todos esses nucleos de
diffusão cultural.
Não ha duvida que, ;assim a

gindo, presta o Instituto; com o

apoio das municipalidades, um

relevante serviço de brasiIida
de a que ningucm deve ficar
alheio. Com a cessão apenas
de uma sala apropriada pode
rá ser installada a bibliotheca,
á vista da primeira remessa de
livtos feita pelo Instituto,' gra
tuitamente.
Assim" cada muníéíplo terá a

Sua sala de feitura aberta aos

que vivem não só de pão, mas
tambem procuram novas fon
tes com que iIlustrar o espirita.
Isto, alem do alcance patrio

tico, pelo conhecimento dos nos
sos autores consagrados, e de
tudo que é preciso dar a co

nh�er aos brasileircs - a nos
sa historia, a geographia, a

1!ciencia 'e a llteratura, -
Finalidade' altamente instru

.

ctíva, não ha duvida, que, es
tamos certos, apresentará os
melhores resultados dignifica

,
dores 'de um governo e de uma
época. '

�C/ ,/r .,,1 h.,_!.. � I

J!t.·P� do o.�e 4a.Na§Ao ú-testu commemorà".vali .tli��::Jtácllfatadaçíló, de Porto J!t.legre, veio u,ml1' vez. mais
c;Qof ....anar a�!l':lllra��O e.,� �ar�n� do povo gauel10 �

elo
.

g�i�e brª.!'��lejr�.::;.:�ongo programma de: ho��nag�ns q�e � Ica�io .

marcando a VIsita presidencial, figuram a'Parada
.,

" �BxJfOI'iÇlo Nacional de Gado' hollandez e a 'EXpos.çio �n� l.

dustrial de S. Leopoldo,. em cujo stand destaca-se o
",'

-

ac o de taninQ", de fabrico do industrial catb�rinens.ç,:s.,."Q..Re�ner�:(.

O:Chefe. �do' Góvernô.l",··
.... '. , ..

,.

�-.

ein' Porto
. Al�gre'

,. ,

Redactor '; JQão Çresp'�_ .

orgaa.isadotpelo consulado�raslleíro
em Genova, um serviço de assisten

,

eta a prisioneiros italianos

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos' - Dores dê cabeça rebeld�s '

,

.
. 'CLINICA t;:SPEC;I�LISADA. �

ti
DR. SADAL:LÄ" AMIN'

"

, CONT.INUA ,EM ]'OU·{)HLl.íE . ','

Cons�ltas: 15 de Nove�bro 580 ;- Res.: Abd011. Baptista 180

Vi$itará OS Esta ..

dos Unidos o snr.

.Getulio Vargas
Rio, 14 - o Itamaraty

confirmou a proxima via
gem do Presidente Vargas
aos Estados Unidos, a con

vite do Presidente Roose
velt. A 'data da viagem, po
rém, não ,fot fíxada, o que
se fará proximamente, (as
sim que o Presidente volte
do Rio Grande do Sul.

ses.»

Rio, 14 (A. N.),,:- O ge
neral Goes Monteiro ainda
a bordo do «Argentina»,
recebeu da Camara Ameri
cana de Commercío no Bra

, síl um telegramma de con-

gratulações pelo exito de
sua missão nos Estados
'Unidos.
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A;. propacanda
.

de remedios

e o exercido da' medj.dDa

.- - .

·Grande desastre de aviaçio
no aiO," 19 1Il0rtos

-� -' �

H;U'. .

HJ'XIR -Di NOGUEIR..A;. . Coofist:açio de 1

o' ;�mcdlo; que (élll dCPlJ�adc).· ·be'ns· das conere..

o .stngl.le de tr•• 5.9craçóCl<t . la§i� reH_osas
.� )E���e9�do com exilO n�.: no Perú f�l'1,

• r .....;}�ß!bi.,
. farida. l' '

. ..

J, Ecaama Vaticano. -"'U. P. - Em
circulas auforisados do Va

�Icar'a',. .' ticano. ia�irma �.e. qtle o

�.nc��. '! . ri papa '�VIOLI Ins}ruc�ões
. D�rl��� <

•

ao nunCIQ do Peru, mon

Esprnhas � ) 1,' I J II senhor Fernando 'Cento;
Rheumetismo .

no sentido de que est�
Elc!rophul.. - proteste junto ao governo

syphililicaa peruano .contp o';:proj�ctorecentement13 approvado
pelo Senado peruano, o

qual autorísa- a confiscação
'dos bens pertencentes ás
.

congregações religiosas .

(

A MELHßR BICYCLETA
:' SFMPRE o MESMO I ."
'. .� \ 1

SEMPRE Q..MELHOIt I ••• _

�rxlR',OE NOGUllltA
-� .

..

Banco Agrícola B COillillsrcÍal
de Blumenau

FILIAL: JAAAGuA - Rua Cei· Emilio JOlrdan
Carlos H.oepcke S/A.p�ixa Postal Q. 65 - End. Telegr.: cCAIXA. '

� Matriz: Blumenau
f'lIiais em: Joinville, Jaraguá, Hamonia e Mafra

Capital subscripto: 3.0(10:000$000
.

Reservas ca: 600:000$000
Depositas e seldos em C/C: 20.000:000$000

'Fez todas as operações bancadas no Pais.
Abona' em contas correntes juros de

20/0, 40/0, 4,1/20/0, 5% e 60/0
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente.

Deposite as suas economias no

Ban�o Agricola e Comercial'de Blumenau
, j-

A economia é a base da· pros
.

I ,peridade
Va. Sa, depositando mensalmente u Instgntlícaute
quantia de 20$000, numa conta "Deposlto Popular",

a 4,1/2'/., a/a economíaarä
Em ,um ano R�. 249$000 mais os juros de Rs' 5$872
Em do!s anos Rs. 480$000 ma_is 05 jur?s de Rs. 22f905
em treís anos Rs. 720$000 msrs es Juros de Rs. 51$637
Em quatro anos Rs. 960$000 mais os juros" de Rs, 90$609
Em cinco anos Rs. 1:200$00U mais es juros de Rs. 144$271

. Em dez anos Rs. 2:400$000 mals-es jurps .de Rs. 6265759
(Dos juros são ,aed�zidos alada 'to./. referente quota de previdencia)
HORARIO: Das 10 ás 12 e das 131/2 ás 15.

Sabaõos· Das 10 ás 111/2.

JOINVILLE
. filial : '.' Ioinville

Ferßlento Medeiros
Prodlito de 8rta

,.

qualidsde par a DOCES,

�OLOS, TORTAS -e quaesquer
PASTELARIAS'

CARLOS'
CASA DE SECCOS E MOLHADOS

Fazendas, Ghapéos, Miudezas em geral, Louças
. Ferragens, Vidros, etc.

Generos Alimenticíos
.
de primeira Qualidade

Benjamin Con�tant - Telephone J 5
'

Vais a

s, Francisco 7.

"

-r, .não hesite, é no
I ..

. Botel Central
São Francisco

I:.UIZ ,DE SOUZA
ADVOGADO

Escritório . Avenida Getulio Vargas
Te leíoné, 34

xm'!'"g�� ;;;;;;;ã......,.)C .

I,I!-. maj;-desCOberta-,II..llllliJ�Lilft]li1fiJ�IIIl'fJIIIIIJLmlI§J�l2Il11[§J��l2JIIIIIlIllI'§ll9J1§)1iI1X1�1'''.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.,•••,...,.... ,...._ III para a mui h e r III iii �. ..,
. � ='. 1XIff)

BERNARDO·ORU13BA l�s::;��AII"CUID"DO IICasa /u,tfllada e� 1�3 o"""";�",:},>J " , I O REOULAD�R VIEIR' m II III
IEJ

�

.: I A mu!h�r �ao soffre-lllltJPreserve a sua saude co. a (§J

Engenho de Arro; '" Fabricas �de Queijo-, ", Cl

.•.

� III AIi�i�aa�O��licas 11111 11
Manteiga e Banb� 'illillterinasem 2horaslll � tt�,DM

,.- �

,t .11
. "'Exportação de -'Tabaco .. Compra e vende lill Emprega-se com vanta I."! (Ij fossa ��

\
III

.

d t d i �I grm para combater as i! �
.

�
�: pro uc OI o pa z iii Flôr�s Brancas, Colicas �l III !XI

• j I� Uterinas, Menstru c a' �I li)
I

. .' li
, ',,(, "

.
EI

, • E' POJ:,��s� gai��'nl., .11121 A' . melhor, mais adequada e 11MAT,RtZ: JARAGUA' DÖ ',$l:J t:: !�:fii1XO"�Éb���AIII fi anais barata c

•
. ii'

III pela IUI! comprovada I III 11Casas íiliaes : PORTO UNIÃO, NUCLEO RIO BRA�CO-
.

eflcscia é reoeitada por., lÃ] '.
mill� delO.OOO medicas. � � Pe� iaformarões á:

.

Joio EmlDendoerfer
.

E HETÓRCIDA FLUXO S.EDATINA
.'

rvl se- 'S .liJ
encontra-se em toda Deposito .de Madeiras á 'avenlda Oetulio Vargas. 'II

parte. J

�!i!Iiiili.iiYl1iiliiiiiliii!Eiii!id .. lllli11i1liJ!ilmJ�[§jl§lI2JI!i(§Jlllrmllil(tJli1lmJiillB§Jl§Il.9JlII�flRJlI··;r
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Hider discur.�i{�çr�nJ � iTe1h\t- J·,Uk'·vlda reUClesa � �, eine Julianelli Ç���'\I
luirda ,natiOnal-,�so'cfalis.,'"�,,"_;;� '_��ll -�'

•

- AJIt?�'8��.���!.:):: �y .' ". .'. Jaraguá não tem um ci !D�'Vin,�o reeltsou.se 9-.
- , - -

- -- ,

" "� -:- -==-- --·-·Se!'vi�l!Il _4'! __ �ü.Qª,."_,,l}ªra a_ pre· nema, De vaz em quando e8p6rtldo�eDoontl'o' entr8J

, r'" : �I ,
"

I
_

�) f, ),A n ( lt'DV - O i1áto de 8 vi- puaçElode novöT8acer. apparece aqui o sr. [ulia- � 'l"()�te8 e'quipe8ü1JOß��J'l,
Be�hm, ,8. :- -0 chancel- momento Iez �s alore,s 9 'P11�oe� ,de _ha�g�, da.1"�ligiQ8tUlD,.Alem8nha dotes, d�o�o ,aAUI�a..d� nelli que passa as suas me,l1a.u�ns� e;_ßrtfl-I!!US"Q·.un

ler Hllier I,mclou sua
..

ora- of!��aS ao _em�adca o,r �:I que d�seJa� pr'1d�r��s #dOg ser ainda maís I intensa teotögtcsä; :'éxtsfélll'" tam- fitas, com mais ou menos tendo serv;�dR::>��J..1lr�tr�)rll
çãa de hole, segul1�o ver tanmco, mas''')â-''-�ra-''In ze-vezes "'mals---a - do que em--t&� sm.maís 6 ins1llll.lM de boa assistencia. Agora fel- o sr. Benj6�1n, .]fIa��r:.",
são completa do discurso, teresse de

guer,
ra .ha. mU,ito que a

AlIema�ha,'
N� �ocan,' paz, prova-sé COQl as es- teoíogle ß,QW1!strados gamos em noticiar a raso- da Jr., do Blunréntitretth'e; � 1

relembrando. que o an!10 Iernpo. Não h:lVla, �uv!da te_ à producção americana, tattstíeas ultimam nte pu pelo 'H�4t1:J� -Reich lução do snr. [ulianelli de A pugna, 8pesar"lnjlníà�'·"
de 1933 fOI o de rnaror de ,qu�,o �'br�annI�

nao sF Ç' pôde- �-epr.ese�tª>r blíeedas. A'i'f.g�ej evan distribue 8ií:f\.rlaWt dte, pe- installar um eine, em ca tempo. registrou boa 8I8'iJtif

luta pelo poder na Alle serra �hrad�f:ta!tjta a All, n.em.· slq�� ,�:el1)pre�an1o g!lfli�a, com.p��;,n e atual. las fgrejf'.s das dUBS re· racter permanente, no Sa-: siste?Cia, foi bastante-,h
manha,

, , ,

manhahlgtOn-:<ha
• ..: ,o�o:,à': clfr��; asj�i\ll9mlcais. .�E�JllI!enfe 20,�0�:c:i. röquías Iíglões, cêrcA ge 500 mi Ião dos Atiradores, ,ma_Vlmentado e transcor ....

Refenu se, a seguir, a IngIat rra estivesse deter. consequencras, renuncio a com 16,Ö(j()' sáce dotes e Ihões udeI rullfcos. Est8 Afloal, mais de uma vez reu na maior oordíalt-

inimiz�de da Inglaterra, di minad a, 4etlfil:at ;gueUll ,'g.�� utn cQ�,Hdqr; nesta O,oQO. ftm:ci!->n�r\ s. Para verba é 8crescida_ ainda temos dito, Jaraguá pelo dade.

zendo '

«Qu,ando �Igo In' � Alle anhjO()ß;per�va que terreno, -; ','\"8 '" ;', a,;:8u� c.hl},��r misslio de certas sqbvenç08s ex seu progresso, reclama um Logo, nos primeiros
glaterra. ser perfeitamente I�SO se d�s�e em9ua�t,o es= I U�a cousa, po_ré,m, pos- Interíors àíspóe e 9.300 MAl'rdin*ri�s como sejam cinema a altura, como, minutos o Brasil, numa

que o povo e os gover- hvessd vlvajl;pots?sabla .ft!,,rglSo:.,assegl4-r:lJrJhe,s, r A�- iostltuiçóettifle ssistt.q- Itao 'Nue 'se destinam a aliás, já possuem outros feliz investida, vasa ::>ela:

nantes não sã� a mesma essa aJ mal".ol:)rlttta _

em que p�cid�de älle�ã de prp")duc;, ta çomri,*i��fe ferméi '!órbéhtar '8 construção centros menos importantes. primeira vez ,o arco blu·'
"

cOIsa e me refiro ,a um o cRel/C�. sQ)oell1.,�nhana. çao é a m.at§1,�)�v�dja, d,o ,�as d,acp'�s�fg2 ,000 en' de templos, 86 a Prussis
'

menauense e pouco da.'

pequeno .grupo �e Jude�s c�stou firmemente �onven' m�ndo, e não vamos dlml' rel�eira8 de· as ,stencia concedeu para fiste fim _,' _

: pots, desenvolvendo boa. '

democratlco!) mternaclO cido qe que esta ! guerra nUll,a agora: po�to: que es· e 4100 diáconos; A mie. ii igreja católica, de 1935 Registro CI�II combinaçElo, marca o se ...

Daes e plutocratas ,Que go- ,não s�rá dijfetente po seu t�",10S em �,tqa5}ao de �qr sElo ; m�iedN'r d�vide,se a 1939, mais de 6 1/2 mi.
" gundo tento; oontinuan-

vernam _aqu�lIe palz e que desenrolar e nos s�us re bllisar as, forças �e quaSI em �r sõciedad;es CODJ. lh,pes de marcos. Artur Mueller, Escrivão do 11 partida, os visitas-'

o levaram a gu�rra. sultados, �as�",�t�s q?e toda ,3 ��If�IP� e, ,poqe� ,1.600 mis,",Pi!!.4rios e ". �
>,,"

e Ofieial dü Registro Civil tes reagem e em, bell& '

D�clarou que com o fio empre��nd� dentro.qo palz. crer·me, ISto mdustpalIiien. 12.500 secuD'oarites indi�" do 1. distrito da Comarca investida registram o

resClmento da AUemanha CoritmuliI�,d0>;&dls�e que t� eu? fflÇQ.1EmaCQ�seque,n.. I

geni'
�" Õ (8�-'8' J • 'lI'

,,-. >

'�1-.'�' de Jaraguá. Est3do de San- primeiro ponto a seu fa�'

CO,meç?u a se exaberbar em P9ucO�,liiiêz.eS ja �Ile Cla, 9 ar�Q)pnto ;�aten� A ig.r..ej_)lg�at61ilca Beil':' ta Catarina, Brasil, vor; os rapazes doB'rasily
a inveJa d?� me�mos ho- manh� haVIa dado II Ilber' é en9rme, � agora, e quah· de-s na Älemapha em Faz saber que compare no. entanto,.n40 esmorre '"

mens que Ja havl,am IS'Vil' dade � Europa, e !a�seve' do Vlrdadelramentp come· 48 spados com cêrca ceram em cartorio exibindp cem, e" em"lfgeirosmiau, r
do a Allemanha. a gUér�a. �ou: �(As

rent!rtlva}
1l1gle ça. L ( de 3.000 sacel'dQtes, aos os documentos éxigidos tos. grandemente,applau ...

"

«Os srs. Churc_hlll 8t Cla. zas par.a torna!em Eu' Cr�1O qUê, e�. ,alguns

qUlse
devem a�rtlscen. pela lei afim de se h�bi1i. didos ,pela.. assistencia,'

começaram entao a farnen rapa II�ua1 i aí;)!; alkaqs asped,tos",� �e�tlral Já pas- tar �; I%�J�:!,8 , �as or tarem para casar se : '- marcam, ° terceiro tento.

tar a guerra, Para elles, foraml f, ustadas. Gran sou

f.
HistOria. O sr. Chur den e congrega'çoes cu .'

Mas ':em seguida o Blu.

democracia ou Estado au- Bretanha pretendeu de:sor chili a seis ou Oi�O mezes J'o mero é ainda mais
• Edital n, 1,140. . menauense"fazen-do fo<1"&---'

t 't
"

d
'

'f'
, 'r -

C JI: t A d I I I �ft Artur Aldrovandl e Oltmpla 1'1"

on ano �a a 51gm I�am. gams�r O.l: Oll...ne e. eC,a <ßb:�ql.!�:1} g, a,��r� elevja.qHc �,S universida, ..9IHA A hUTA DA I'fENJrlllJAçÀO Tezill,:'
, press<llU,;. ç.on,Sej{�: ,()

Não lhes Interessa ab:.olu Allem�nh�,e a Itall o re havlal -destruld? % /. \fê des "lemß'à-'dfspõe a igre- _ Ele, "Solteiro, lavrador, natural seu 9égundõ_, tero�eiro ê

tamente. Elles apenas s�' organ1s�ra8or.Jo:C , nossqs,,1§�elJl��Po� p_9.fém ;! � f (!Pi
' d� Luiz AI�es, neste Estado, na�. quar,to 'pont@,� findando O'

preoceupam com uma COI' Dep'ols de outra consl' nos�mez�s substquei1te'� )(1, .' Cldo aos eüo de agosto, ��.mll prlineil(o teIDp!) .cOm '()'f,
5a: que h�l'a alguem dis· derações Hltler:rco cluiu: já n- poude falar �os 60'/. Pt

r

h G I E "I" [ d'
' nove�entos e �rese, �o�lcJl,lado se'guinte,re,sultado: Blu- C�l

.
_

e reSidente neste distrito, em -

posto a se deixar engan�r cQue Ia Inglaterra d,eclare restam�es"porque e tao não O 0rma B milD' Dur an Pedras Brancas, filho de Ant�nºr mànaueose :4', Brasil '],
e ro�bar� Se dem�c�acla 9ue � guirrac; ico tmuará nos, ;lcarJl..::"rye'ilhutn s�tb _

J •
,

'

e de Angel� Aldrovandi. I
- ,Reiniciada 'a parttd&'

é o Ideal para pernllthr tal e me mdefferente, Ä guer- marJ�o, Por ISSO, �&lou etn
• _

.
- .'

,.
. Ela, solteira,. domestIca, nas- após o descanço regula- ';

estado de coisas, muito ra continuará até que n6s 30/, ;Mais tarde, n'ão pou· A Commlssao pró·herma do -coronel Bmlho c1da e,111 En_çrusJlhada, ne�te.'Est�. mental, o Brasilllugmen·
.

b' f' I'
,-

6 f' d f I d 20'/ d J d t d f't
'.' I t F't Alt do, aos vmte e sete de Junho

em.
. , � ma Ise� �, n 3) a ma· e, a � e

"1 m���, � our an, en o el o Ja ao escu p or rI?- a de mil novecentos e deseseis, ta a oontagem :por inter...

Afhrmou que estava dIS' IIsaremos - dISSO I pode", 10 I.. " encommenda da mesma e pago a prestação ini-I
domiciliada e residenteneste dis- m.edio 'de J,orge" Cheoo

posto a �azer :a paz quan elles,�starem segu�os. � Esse embusteiro �a G;��n·i :cial para inicio dos trabalhos solicita encarecida, trito, em Pedras Brancas,. filha e Harry, que �arca O'

do assumIU o governo. «Es· termmará com a nossa VI- de Guerra começa agora a ' • '.. -, de Albino e de Maria fezlIla, sexto Itento" pala os .lo-

ta-va disposto para o des- ctoria::t r , confessar que

,nos�os
sub; mente ás pessoas que receberam. listas a fmeza Jaraguá? 8-11-940,

oaes, emqu&ilto que�, -o.

armamento, Se a Inglaterra Nestãguerrá- fôL p��i i11�ãno"S--partêem· ef lm4:li� de as devQlverem ao sr. Thesourelro, na redacção- Edital n 1.147 visitantes_ JO Ci) n li eguem
tivesse concordado, ,mas dentetc:amo,-em" rre��Uma- :l1'umerosös do 'qu __:,ari'��_�� ,.d�ste ior�aj;� cgm as impQrtancias até agora subs- Aleix.o De.lIae.:i�stina e Regina mais um 'ponto' por per
não concordou, Tomei en guerra. jámals se verifiCOU, Pod� �rer que o ão real, criptas ou mesmo que nada haJ'am collectado Margarida N!cohm: ., naIty, ,sendo o resultado-
t- d' -, ã

. T
I ddR' t 'l-M

--

t
_-

<ii f'n'l a
'
.•

','
" Ele, soIte Iro, f.unclon'ino pu· -i I B 11 6 DI

ao uma eClsao, ou n o e ISS" va eu ver fi. 'ilr���n !'1en f' -"' ....el11 ,elP.',_.., m m
para que seja posslVel o controle da numeração, blico, nascido em Rodeio. neste 1 na : 'tra8

"

D, ume,r

somos soldados ou somos te a tIlena, Os sacnflclos Idéa de'rqlt8nt�o, Um
A d d t' II

.

t d Eatado aos vinte e dois de abril nauense Ó. ," _U ,: '). "

os primeiros do mundo, materiaes da guerra são. dia ja não haverá nenhum g�ar an
_

o que e�.e appe o seja �ma o �e mil'novecentos e quinze, do· -Comá. jã. "djssemos. Ô-,-

Fiz preparativos completos, absolutamente insignifican- ChurcbiU poré� �ontinua em conslderaçao, d�sd,e Ja mUito, agradece' 'm,iciliado e. residente ne�te dis- j,ogo 'traDscõrl'eu na mal..

Referiu· se á luh interna- teso A munição que até rãe a é;x:i'àlit os 'submarinos 'A Commissão. trlto, em RIO d,o J;esto, fllho. de ar> -cordialidade', Ctintl
. A

_
Daniel e de Carohna Dellaglus- , ,

•

ClonaI contra a nova 1I�- agora temos gasto é ape allemae'S-1- ., tina, Duemi, pois,:,! ,08' .l'apaZelf'
manhat- no "'ékfétior e deíit1 nM uma parte da Q,rpduc Ela, solteira, funcionari a publi, "o"Br8Silc proporcionaD.
tro do proprio'paliz,Cj di ção mensal. As reBervas LI·quI·da'ç'a-'o' par-cl·a'l ca, nascida neßte disb;itoã�!I deo, do.·nollnte.ressantes 1''81"'- '

zendo que �to ,as- tenta:: sáo tãO::f"ftormes que, �m Adop.t�do offici.alm�nt�, ,

zesete de novembro de f!l�1 }10- Uda1J e dando pro-.as' de'
.,. '1"

-

I 't'
...r'-;: -

f
t' h

'
,

'

no ExerCito cl ... d
-

t
'

f" d
vec�ntos e Jlezesete, domIcIlIada b' 'd

'

hv,as mternas e revo u· mUl?s casos. e�, o agúl'a '

"

'" 'e ca1-ça 05 a e o 1m o anno e Jes'idente n,este distrito'em RI: Ó8 e u�cçl1o esportlv8�,,-
ção COrno 4s �'f!�!nas pa- que 11J�'eli"�'PPer �:p'*;.Í)duc· BLI,XIR "914

VElI..TDEM' -.SE CALÇADOS PA'R'A 'SENHORAS
bêirio ,C�valo! fi�h� dr Eugenio ". '�Antonio.'

ra, cercar o palz de todos çãO porque não ns nenhtl, :"1
'

c d� Marta Nlcohnl., , . i'-

o� lado.s �on�uz_iram "aos má. possi�}lidade,.de _

collo
. o��:;! diasse� 'uso, nota-se em ' E CREANÇAS E GRANDE SORTIMENTO ,', .J�raguá, 8-11�19�Q., Palmeira x 'Estrella

_

n1é,smOs résu��ados d�s ten· car ag�,)Qs�� m�ssa, i' L, -;- o s�ngue limpo, de im. DE ARTIGOS DE CÓURO Edit.al n. 1.148 I E'm: ;.'R�'toreid')8'; "'�a'Íisa-
tabvas anten�res. Cada ,E� con�equencla, �eler, pur,t:zas e bem estar geral. " Walter Radue-nz e Ann.a Beh �'V' ;'l

p��so no �enlldo de mo, �mel <I.ue;a produeçao se
,

2. - Desapparecimento de es' Approveitem para as compras de natal fi Iiquidaç?o na ,ling: . .'.
- ram· 8ß,/�dom:ingl1)<,: jogos

blhsar naço,es: contra
a AI· Ja desvl�da para terrenosl ,pinhas, EG!1:em�s, Erup�ões, Fu·)

C E', B�'
. , '. ,EI�, �olt�lrq, padel�o, nascld?, ami-stoso8; 'entre: ',a& tUrl

lemanha por meio de ac- em que ha necessidade de runcul�s, Coce!ras,., F�rtdas bra· asa '. osleld nes�e distrito. a?s vinte e dOIS IDaS do -'Estrells, J� ': :dU'
d" ('Ot It, >-1.'" •

-I' t f t V' vas, Boba. etc e,
de Julho de

.. �Il novecel�tos e PaJmel'"J> F C d"" lni
c�r os a pa__ os,

resu OU ser eSl-'a�la men e ar e. es, 3, _ Desapparecimento com. ,
- trese, domlclhado e relS dente' ,10":': , !D.) .... D,""

na acceleraçao po. rearma- conheçelS as ameaças dos pleto 'de RHEUMATlSMO do- RUA PRESIDENTE EPITACIO n,este distrito em Rio Serro,' fi· vi'lJe.' Em ambos, OIJ jo';
mento,"

,r, I
, outr'b�{'-'dizendo O qae vão res nos ossos e dôres de cabeçA.. lho de Alberto e de Bert,a Rã· gos �ahirao:r yictoriosas:

PfOseguindo &ciarou produ'zir: - A Australia 4 - Desappareci!".e,nto das duenz..
.

. 'as t,nrlllil8, do, Estrella,
If

•

t
_ t,;· t 'Ih-" d miolnifestações syphlilllca& e de

HOTEL BEC
Eis, solteira, domestica, nascI· t t

"

q"e era sua In_�IJ�P �e,� _em, seIs. a se e ,mi o _,s e todos os incommodos de fundo ' -, KER da em Blumenau, aos vinte de an o a 'prllnell�a como a.

t�urar as relaçoef �e �r�n· ��b,tall,tes. Ap�sa� ,diSSO, syphílitico,
.

maio. de mil .R?yecentos e.vinte secunàaria . pelo, r.$Qore

z�de kom a lrlgláthra, o querem prodUZir OIto vezes 5. - O apparelho gastro·mtes. Rua CeL Emilio Jourdan Jaraguá do Sul e dOIS, domlclhada. e reSidente' de 2 a 0,- .,.'

<{Ile falhou não por cül'pa mais aviões do que a AI· tinal perfeito, pois o <ELIXIR E"t' 't 'd 'Ih t d 'd d Q
, . , ne&t� ��tado em RIO do .Testo,

ri h NI" II h O C
'

d'
' 914- não ataca o estomago e .':j a, SI ":la � no me ar .po� o a CI a. e. uasl vls,.a mUmClp10 de �lumf!�au, fllh� de '

�a Alleman a. O u timo eman a, Çma a tem não contem iodureto, VI� a Estaçao ferrea. Dispoe d� ophmas a'ccomod'll' ,çarWs.e:le Oulllltermma Behhng, ,Credi'o Mo.;.
E' o unico Depurativo. que ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.' Jimigu"á, l3_:' tl-1940 '

... --------------.1
tem atte..staßos dos. Hospltaes, Banhos quentes e frios, "', fun, 'Poredial

!!! de especlahstas dos Olhos eda' EditaI n. 1,149 : ,'!' ,

Dyspepsia Syphilitica. HYGIENE CONFORTO PRESTEZA Alvin Kruger e Alma, Anna A conceituada compfl';
V'ldros duplos Linha de Omlll'bus a' porta 'i Pre ....o

' Pfleger:
-

nhia de sorteios «Credi-
,

y s razoavels. Ele, solteiro, lavrador, nasci�b ,to Mutuo pre.dia}!. fez.Proprietario : Catlos Albu,s, ,

"em Blum�nau. aos onze de Ja�,' 1'. "

"

neiro de mit novecentos e seis r�a IZar, â 5 do corren·

domiciliado e residente nest� te, em sua: séde na ca

distrit? em Itapocús!l:ho, filho pitaI, do Estado, ,outra
de WIlhelm. e de EmIlI�Kl'Uege�. grandiostl extracção de

, Ela, solteira, domesbca, nascI- " , ,

t'dda neste distrit(), aos seis de ja; premlOS, as��s I a por nu"
neiro qe mil novecentos e dez: m,erqso p\lbhco.

. ,domiciliada e residente neste E,s-, Co-m Ó
-

premio maior
t�d.? .em estr�da, Schr.oeder, mu· 'foi cont�mplada a cade!,-
mClplO rle JomvllIl', fIlha de Ja· 't 1

"

",

cob e de Teodora Pflege'!'!. . ne a D. 4,574 pertenoen·

J�raguá 13-11-HMO. te, ao prestamista sr. La-
t

dislau Kisik0wsk!, resi.
E para qUê" chegúe ao dente em Curltyba. Pára

conhecimento de todos pas- effectuar o pagnm.ento
sei o presente editai' qué GO referido premio�. no
será publicado pela impren- valor, de .6:100$000, já
sa e em cartodo onäe se· bb d d
rá afixado durante 15 dias, r.a ,

a o a,sêmana p, P.
äiriglu se para aquella.

Si alguem souber de im· éapUaJ' o, snr. EVt,lneziopedirtJentos acuse os para Moreira, gerente emJoin-
fins legaes. ville da, acreditada e po�

A 'l'tur Mueller 1 i
Escrivão Distrital e -Ofi. pu ar, soc edade de sor·

teios,
,

cial do Registro CiviL,
\ \

'"

t

Já s�, eQcontram á venda con

tendo o dobro do liquido e éus·
tando menos 200jo que dois
vidros .pequenos,

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

I'
Vende,se, a preço ra·

'A Farmäcia Cruz, zoa.vel, um t�rr6no de

,de Avaré; (S,Paulo) 59 mor�os, " S-ltuad� ,Da

curOi.1 com a cMl. � n,ha da FigueIra (resIden·

NANCORA- úlce. Cla �o snr. Bertholdo

ras 'que uem 09141 Schmltt), Trtltata� com o

, , conß'eguiu curar, sr. Arnoldo SchmItt, Cor-
, 1 .' .' , t "

j
tume Jaraguà. '

Dna,. Carolina Palhares, ,de Jomvtllp, .eurau com
'

"

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DÉ 9 ANOS!
têm .havido centenas de curas semelhantes II! ! A'd

'

t
'.

Adotada, em muitos hospitaes, casai. de salld.e e ver enCla
;

, " clinicas particular.es. A,.viso aos moradores
�AVISO íMPÖRFANTE: � A verJiadeira 4CPomada visinhos, que prendam'
(Minancora � nuncá ,existiu a não ser em suas seus porcos ,e não os.

,

tinnas originais com o emblema �imb6lic.o acima, deixem invadir meus ter,
'Recksem imilllçõês! Exijam a �rerdacteira MINAN- re,nl?l,�;:�BQ�Q que ,_e� ',ca;

, CORA -em sua latinha. origioa1.� BO conlrano não me I res.

REPAREM BEM AO COMPRA.R! :' �� ponsabilisarei' pelo que Iproduto dos 'Laboratorios «MINANCORA; possa accontecer.
de JOINVILLE !

'

ROBERTO MILNITZ i
. " TUa Wefidelio.

Terreno'
á venda

OJlro." •

",
" !

Ni!o ha; cartão de visita
que proporcione aplesen'
tação mais impressionante
que 'um

: I

bem
con-

;

r�eccio
nado

Trajes elegantes, bem confeccionados
só�na ,� �

Manhlna «Pfaff»--Alfaiatarfa TOTrens
.'

'

, Rltd<;·t!o .

Princip8 460,
.

IOINVILLE
li.. 7

@ 'M��[m� r�(alJf�@ �o�â�ri�n�:ã�o�a� �g;'
��������� e tratar com o .proprieta.

,
,i rio ' Leonar.1o Neckei, na

, »Â�Tf-�ÁR�1t Tl:U <�, residencia do sr, Jorge Nie ..

<J �n.L'tl tiL
mann, Jaraguá,

,

'

,l4iIiõl�iiJl4iIiõll.jjliiJl4iIhll4iliJ�iJ��l4iI�iiJliliõll4iliJ�iJI;iI-.i.ÍiJIäl���Iiõl���i:Jl4iIWL14�1.tI��iJ[;iItõi�iJ�1<td�liiJiõltõiiõlJ;j�II:'iJ��
,[3 I Ç�rVelas_� Quro Plisen C�;tharlneose ..Neva, ,.. Malzb·er. ,iiJ,

�vinÍÍo 1tra:7wZ�sele'�� MAX: WILH:&LM -::iti�:e "SOVl$.. t'
� ç��c;: )ARA6UA' DO SUL , San

�

Catha_rina
A. Mayêrle ", Uliderbe�', ;' �

'l!4�l:!t1���f!J�'�L!If�r:!fJf!'j���t1�tj��t!f·����'��fj�·��l!J�iBt!j�f�t!]���������I!J�ti�[!�'r!1l!'.J��,
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Prefeitura 'Municipal de laraguá
Balancete da Receita Ol'çame..taria, referente ao. mês, de ()utubro de 1940

A R R E C A D A c Ã o Renda I Receita I
__--,.!.. -!- L -+--L-tlnpada I PreviFltfi' OBSERVAÇOES

Anterior do Mês T (I t a J y

_ _

RECEITA OROINARIA
Tributaria 8) Impostos -

Imposto Territorial 15:593.otlo 118.500 15:711.500 15:763$ 13:000$
Imposto Predial 28:616'00u 19:167.300 47.783$300 48:000$ 46:000$
Imposto sobre Industrias e Profissões 133:615$400 3:376200 136:991$600 14:0:727$700 150:000$
Imposto de Licenças

959.800 t01:985$600 84:159$2QO 90:000$1. Ltcenças em geral, • 10 1 :025$800
2 Imposto s. gado abatido 1 ()!658$000 2:132$(,co 18:790$ 18:000$

Imposto s, Exploração Agrlcola.Industrial
725.700 101:356·200 102:896$cou 93:000$Imposto B. Produção Agricola e Pastoril 100:630.500

Imposto s. Jogos e Diversões 4:202.900 447$200 �:ß5c.$100 4:000$
Imposto adicional 27:036.100 2:389.200 29:425$300 '26:000

EDITAL
IMPOSTO TF.'<RlTC.

RIAL,
De ordem do sr. Co

letor, faço publico que
no decorrer do presente
mez de Novembro, ar

recada-se nesta Coleto
ria, o imposto acima, re
lativo ao 2.0 semestre
do exercicio em curso.
Os contribuintes que

deixarem de efetuar o

pagamento no praso ci
tado, poderão satisíazel
o no mez de Dezembro
acrescido da, multa de
20 oto.

Terminados os supra
citados prasos serão ex

traídas, as competentes
certidões de dividas pa
ra ter logar a cobrança
executiva. .

Coletoria Estadoal de
Jaraguá, .-0 de Novem
bro de 1940.

O escrivão:
,
Heleodoro Borges.

�Odjgo·1 TITULOS

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

o 25 2

O 27 3
O 29 7

1 21 4
b) Taxas

Taxas de Bxpedlente
Taxa de Expediente Municipal

Taxaa e Oustes Judlc'srisf; 6 Emolumentos
Emolumentos em geral

Taxas de FiscalisaçE\o e serviços diversos
1. Aferiçlo de bulanças, pesos e medidas
2. Vistorias em geral

Patrimonial
Renda Imobílíaría

Foros 'e Laudeníos
Renda de Capitais,

Juros de depoaítos
Receitas Díversas

Receita de Cemitérios
. Ren.d� Geral :le Cemiterlos Pubíícos

.' Receita Extraordinsria
Cobrança da nJvlaa Atf'V�
Reeetta 'de Ind�nJ8a9(5es t;\ Restituições
f 1-, '!n;deIUsaçllp de calçamento e meio fio
.Quota 'q� ,flscfuis8çõcs dIversas

,

, ·Quota de tJscalls, de serviços contratados
ContPi,buiçõe.' �dtversas .

:.D�scóri�o's 'em folhRs '�OfJ operarios da' Pre
teliuTa para o I.A;P.I.

Multas' -.:
"

, �UUáJ8 em.(ZHal
EvenfúBis

Re!ldas imprevistas

1 22 4

I 23 4

4 12 O

2 01 O

2020

r , r, SOMA Rs.
·�Saldo dlsponivel do exercícíe de 1039
11 J .. .

RESPüNSAVEIS:
Bec, dó Estado de Santa Catarina para ccnstr, Forum

�
-.""' ..

I
I
! '

I
!
i
I

'I 3:012800

I

1:060.000 150.- 1:268'

ô:54630n 870.600 7:416$000

8:2855eo 20.- 8:305.500
280.- 20.- 300$ <,

600$

5:401. $

4:00(;$
2:50()$

3:012.800 1:500$

4:338.500 882700 5:221.200 5:oóo$

4:406$900 3:000$2:890700 l:ã07,2�o

,

1:125t J:50(,$1:000.- 126$

965.600 86$000 1:032$500 8eot

1�4.000 I 7:608'800

22�40o 1 :056.500

6:204.800 2:000'

500'1:732.10(�
391:5451900 468:oo()$34'p8(;t7QO 98:287$700

128:680$280
626:967 980'

463=701$000

20:000.000
646:967.980

o anjö protetor de S�·US filhos
. é a

Lombrigueira Minancora
Vermítug« suave e de prouto eteíto.

Dispensa purgante e diéta!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Correis ºO, -Povs

APPj:.ICAÇ(?ES TECHNICAS

EM PIN'Jl{jR�S DE CASAS.,
MOVEIS. EISOS. TELJIilDOS. �

BARSr"HSSPI'llAES. ;flABRI·,
CA� CAFÉ�. ,+�T,?lrJ,Py�IS.
OMNIBU$. CARROSSE;RIES.
CHASSIS. FOGÕES. ETC .

•

DISTRIBUIDORes

João ProsdQc,i",o & Filhos
"

Rua 9 de ,Março
JQIN'VILLE

,

,.

Endereço teleg. ((COLAR"

S. Pra-ncisco do Sul

VIAGENS' DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO
Nav�gação entre Bucareln (Joinville) e

Santos, Angra des Reis e Rio de Janeiru,
directamente sem transbordo.

Encarrrega se de classificação, medtçöo eernborque.
de todas as especies de madeiras serradas, bsnêficladas, em törõs, etc:
Cereaes e mercadorias em geral, para qualquer porto do norte ou sul do

Paiz, bem como para O extertor .

.
Reêêbe cargas de importação, do Pai2;
ou do Exterior, para desemba:raço e

redespacho para as praças do interior•
.

Tem semprJvapores em�orto, carregando • Armazens proprios • _De,svio,da Eslr. ferro
Serviço garantido e rapide • .....,. Preços modicos

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Favo 16 11 1940

GILBERTO AMADO.

Semana forense "CoUelio O'-e-n"'tã-d-ur-a-'·"Carreio"lo· Luiz"
o Minj�terio Publico Novas e importantes re., acima, um justo motivo de

formas estão sendo ulti· orgulho.
O Ministerio Publico é, antes de tudo e prtn- rnadas no velho cCollegio Agradecemos mais uma

. elpalmeate, um posto de lutas ásperas e bravias. São Luiz», ora sob a com- vez aos revos. Irmãos Ma
A sua finalidade é apontar, diretamente aos Jut- petente direcção dos revos. ristas as attenções que nõs
ses e subsídíartamente á opíníão pubäca, aqueles Irmãos Mélrista�, conheci dispensaram e formulamos
que, para promover interesses seu pessoal do seu dos educadores em adian- votos para que continuem
partido, da sua facção, ou do seu grupo, �fronta tados centros do paiz. trabalhando sempre mais
ram ou desrespeitaram a Iegíslação penal da so- Tivemos opportunidade em pról do ensino em

eledade no seio da qual vivem. Para conseguirem esta semana de visitar as nossa terra. ...-------

os seus objetivos perturbadores, os criminosos não obras, attendendo a espe

�e deteem diante de qualquer consideração de cial convite, e pudemos

C 11
r'

D" P '�
.

ordem morst ou material. Tudo se permitem, e de c.0!1statar que o velho edi O BglO �(IVlna rOVl anGla\.'"tudo lançam mão. Desde 8 esperteza símplesmen- ficio vae pouco a pouco se � "Ii Commemorandote malleíosa, até a senguetre desalmada, enfim, transformando graças ao

toda essa �s�ala perigosa de egoísmos, de cobí- zêlo e ao trabalho dos seus As ultimas sabbatinas do anno. A exposição I
a grande data de

ç�s, de teatções, e de vlolenotaa, lhes parece li actuaes occupantes, de for' de trabalhos e encerramento das aulas 15 &Je Novembro
CIto percorrer, desde que isto lse torne necessa- ma a constituir em breves

I Irio á consecução dOR seus funestos e sombrios dias um justo motivo de Terão inicio hoje, neste cias e opportunidades que
O conjuncto muslcul

objetivos. E' a um 'inimigo destes, _ que não olha ?rg�lho _nosso, pelas suas ac(edit�do estabelecimento ás vezes passam. des de Jaraguä, composto de

para métodos e nem escolhe processos _ que installações, apparelhagem de ensmo, as ultimas sab apercebidas a espiritos me deste.clidO.S ele�e.ntos do

incumbe. ao Ministerio Publico hostilizar' e com-I e prep�ração educacional batinas do an!10' cujos re nos observadores. �osso meio artlstloo.re a

bater, fiem tréguas, mas, para sua desvantagem, i
da "!_ocldadf'. .

sultados publicaremos op Dia 30, pela manhã, terá llzou h_ontell.l, nus salões

tão somente dentro dos limites legaes, Pôde-se a. Alem de outras rf.!or portunamente: .
lagar, a festa de encerra

dos Atíradcres, 'um con-

quilatar, pois. em face destas círoumstancíes não m2S, para melhor servir As Nos pruxtrnos dias _27, mento das aulas e entrega cer�o e b8il�, a qu� .as·
s-o a dureza dos combates que os Promotore� Pu- su.as finalidades, o edificio 28 � _29 estará aberta a ex dos diplomas ás novas pro 8istlr8Im.distIctaslfamIl�as,
blicos terã� �e travar, mas, tambem, o espíríto f�1 augmen.ta�o, em .um posíção de trab�lhos do íessoras complementaristas, cayalheuos e 60CIO�,
de RacrificlO de que deverão dar p-cvas constan- �e seus pavilhões, d� qua- corrente anno lectivo que, sendo paranympho, espe cujos numero� escolhí

t.es, pa la cumprírem, com zêlo, desinteresse e des. renta novos compartimén- a exemplo dös annos pas cialments convidado, o sr. d?s foram �lllto applau
assombro, os seus árduos - deveres, Ora, só quem t?S, amplos e claros,. des sados, demonstrará mais dr. Manoel Lobão de Quei dídos pela Interpretaçäo
tenha espíríto de luta e sinta dentro do seu co tinados aos alumnos inter- uma vez como se sabe en roz, illustre promotor pu: f.l.l�8I1ç8da por todos. OB

fação, 'impulsos incoe;civeis para este apostolado' nos. sinar, aproveitando tenden blico da Comarca. <virtuoses- que se tíse

legal, será capaz" de preencher com superior tí- Segundo soubemos, para T d f 't'
. ram ouvir.

naU.dade,. a míssao, ardua e pe�osa, de vingar a o proximo �nno será aber- O OS pre erem O apermvo O prcgramma constou

J,oCIedade contra as investidas ousadas de crime. to o curso tlc0":lple�le.nta.r O"
de duas partes, sendo a

O Ministel'io Publico não é, pois, uma colocação qu� é, sem dU�lda, .0 P:I .MARe II "'T R 1l fi primeira constaote de va·

ou emprego. E' para honra sua -uma missäo ou melrO passo para a creaçao rios trechos de musica

:melhor, um apostolado. -

' 'do curso gymnasial em.fu por qU,e é o melhor! I
de camara, aberta com

- ,

H. Sobral Pinto, turo que talvéz não e,steja ,.' o Hymno d� PJoclamação Casamentos

Advogado no Distrito Federal, longe. .Depositario: João 'O· Mueller - Rua Marecho_1 Deodoro da RepublIca e eDcer,.a Na cidade de Blumenau

...... '____'
. Assjm. os dignos conti- da com o Hymco NIlCJO.' realizou se semana passa-

nuadores da obra do saudo- '181,
.

da o enlace da graciosa
O dr. Promotor Publico Ernesto Lemke, Erich Krutsch, so padre dr. Pedro Fr�nck, �. ,���;;..;-"����,,,';:\;;�. '-, .'*Ä.�.�

• Te�mlDada esta part3 senhorita Elfi Weege, filha
o-fereceli denuncia cob,_tra EugeniolJ\.\orttti, Eugenia Britto, estão procurando dotar a :0I Haemalagen ·i.O�1 Dr�;t-Hoínmel·b; é egUlram se 8S dRnç8�, do capitalista sr. Guilher·

A.nt�Ílio- M.iráodà,�! t�r,ö. ��i�,c���n��!� Pot�!r��t�eSt��: cidade ·de um estabefeci· ÄUGMENTA AS Fo.RÇAS DEFENSIVAS DOi que s� p�olongaram até me Weege, com o jovem Id-
Vlar 0, reSIdente ero fLla_n· za, Felicio Malheus, Francisco mento de en:sino cada vez ORGANISMO CONTRA' AS DOENCAS DASI

as pnmsJr!ls horas. da neu Schwarz, socio da con ..

so, por ter ferido umseu Stec�er, FerminioJosédaRocha, melhor, capaz de riv.alisar �'!I-CRIANÇAS E DOS ADULTÖS�.Il m8drug8�R, r.um.8mbJf'D- cl:'ifuada firma jaraguaense
companheiro· de nQme GregOrió Tandeck, Gabriel Les·

com os demais do Estado, _= _*� _ .... �. 5J te ,de mUita cordIalIdade. W. Werge Bt Cia. Ud.
tucio :JQrge cQwicz, Guilherme Krutsch, Gui·
o

• lliume P���Gpd�o Toew�
- O que sará pMa nbsj. ���������8��������

Germano Seiwert, Hugo Bruch, raguaenses, como dh,semos �. .
,.
'. � Viajantes

Herminio Zanghelini, 19.nez Ana • End:-Tel.: .OROMAIA. CAIXA POSTAL n. 34 � --:. Esteve quinta feira
da Silva. Jacob Roberti, João Jo· � Codlgos: Rua Manoel. Lonrenço � em Jaraguá, O, colleg�

.

Au-
sé lorentino, Julião Favre, José f t P I

� BORGES, RIBEIRO, de Andrade n 14 �. S d' t d
Rita, Oonçalv�s, João Silvestre es a opu ar _ A. B. C. 5.a fd. TELEFONE n. '155 � rlflO aares, Irec or e

B'nr., Joaquim de. Souza, João . I� �
cA Noli ia- de Joinville.

ento Alves Maia, Julio Hostin, no pateo da EgreJ'a :::;;
- Encontram se em nos-

João Ltscowicz Sêgundo, José sa cidade, desde sabbado
Steirlein, Luiz Cordeiro de So�- E I'

�
. Onont.es mOt·O

� ultimo, procedenta de Cu·
za, Letore Lombardi, Lourenço .. vange ,ca = :!Hang, Maria RQsa da·Conceição,! � ::: ritybJ, O sr. Manuel Kàrani
Mariä Tomaziâ äe Souza Piaz, Amanhã realiza a Egreja I � e su" esposa dona Maria
Maria R. Lescowicz e filhos, Ma- Evangelica a sua festa an- i�.} Karam, que vieram em vi·

F i r
. thias Lescowicz, Manoel João REPRESENTAÇÕES........ 't f'lh M I

"

O O er�cido libelo cri- Peixe, Nestor Jorge dos Santos, nual, no pateo do edificio, = SI J a seus I os anut!

,�e ::J'Ru.s�\<>.�{o p;el� dr. Oscar Krut�ch,Os.carZick,Ores- á Avenida Getulio Vargas.
' DESPACHOS' fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACI10S

.�
'e Antonio Kara'm, que re-

:P)'�owolor .Publico contra tes Bagatoh3.Paulo Lange, Pau- Como sempre acontece E M B A R QUE S � sidem entre n6s.

d r�o 'afiançadoBerto'ldo lo Ernesto RIedei, Pedro ZapeI�, a festa é popular constan- c�orreio do Povo" cum-
n

- . - . - _.. .. .. Paulo Krutsch, Paulo Ramos • -

' .

. SA-O FR C
� .

t d' I
�r�ns, acusado de �feri· ·Picolli Roberto Baumann Ricar- do de ledao de prendas, . AN ISCO DO SUL Esl.ado <�e Stfl. CaU:arina, Brasil .=

prImen a o Igno casa e

imelR'o 'tévês <

·��o
.

��-ep�i .ftó 1?4�ifij/ ,Rií:arifo �re�tifetii, :tiro a.o alvo, rifas e
.
outros � �

faz votos de feliz perma'
lRoDaldo Fiedler, ... l - .l(e�1na Tandeck, Selma Bosse dlvertnnenlos, ha.vendo nas '. �;'DmR?_�;m:�EB� nencia em Jaraguâ·

. 'dos Santos, Thereza Tandeck'.b· -á'
.

d·b b' _
'

,;. . f, " •. '\
.

.
.

Tecla Tapdeck, Tomaz JoãoViei- ' ar�a�as.l ,arm!! jlS, .
e- .\

J?eu entrada em canto-. ra;!Tómaz";de Goés, Vitorio J. ttas, d�es, cb,qrr�sco, �tc,
j�i� ;ij�áhàgAfi' Jle_li�sq�l"· .ferraz."Wen�slàlt '.KlUl2:ler; e : � �xem�Jo . PQS ,.nnos
Ji por ml1.tuô consen- Wally Arl, Irao-..-er penhorados .a.nte�lOreB .e de esperar a-

ti t
_. -bens· dos mesmos e depois p:Js-

'

'h'- . 'cl·, ...
_

me� O eDtr�.§.i1i1'v..tn.� Pia- tos em leilão, ,a D�O ser. q!le .man,; fi lI.ma gran I,e .as��
� 1f,,_J�ey!ku�e;r fla- .p.�!1êÓl., anleSt Ie,!s respe1ivos ten��.a ..á.:f

..

est� .(1,. �grela
Ye-ria,'" , .. .l. -_.. .)'" '� . 'ilebit(:{í� !."" � � ,E�angehca\ .

. •

Indo ao �io pro
cure o Dr. Prima
vera Junior para
fazer a sua den
tadura onotornlco.

Praça Floriano 55 - 6·. andar
,Tel 22· 4865 CIHELARDIA

ALMA SONORA
Sobe ás 'Vezes, em mim uma revoada
De tantos versoS souo« murmurando,
Que eu me assemelho a uma arvore encantada,
Cujas tolhas eao passaros cantando. .

E o canto dessas aves prisioneiras
Enche-me o peito de harmonia tal,
Que eu fico sem sentir horas inteiras

Debaixo de uma sombra musical.

Anniversarios
Na data de hoje anniver

saria o jovem Antonio Ar·
noldo Schmítt, filho do
ncssoamigo snr. Arnoldo
Leonardo Schmitt, proprie
tario 'do Cortume Jaraguá.

- Completa hoje mais
um natalício a sra. Clara
Paters, esposa do sr. José
Peters, negociante.
- Faz annos hoje o jovem

Emílio Silva, filho do snrs

Emilio Silva, agente dees·
tatistica do munioipio.
Noivados
Ajustou nupcias com a

gentil senhorita Asta Breit.
haupt. filha do industrial
snr. Walter Breithaupt, o

nosso jovem conterraneo
snr. Heinz Marquardt, da
importante

.

firma Walter
Marquardt, desta praça.

Pelo dr, Promotor Pu
bliq9 fo.i ainua denuncia
�a Adel1na Cerrutti, resi�
'u.e�to nest� cidade, por
-h!lver furtado objetos fa.
miliares da ca8a .do snr.
Renato SaDs, da qual era
empregada d.� )!erviços
domerrtico·s.

.

•

I - :4

No dia 26·do corrente
6B 10 horas, áB portas Fo
rUm�'lrAo A leUElo OI beDs
penhoradös ào devedor
da Fazenda Municipal e
,da Fazenda do Estado,
SDr. Catlo& Richter e
constantes de um·terreno
.•Uo nesta éldade A rUIL

.l3enjamln Constant e com
a aréa de 8.000 m2 e um
outro terreno sito em Ri-
; beiräo

-. eacilda, com a

,area de· 20.000 m2. con
,forme editál já publicado

. neste semanarib.

'Sarráfos "'_Al .�a:çª$
TalJoas re(lfl9

vendem·se a preços bRratos Da

SERRARIA BRAND S. A.
Estrada Séhroeder." I'·

I

((cc....m cc.

C i n e J u I i an e II i
Sallo dos Átiradores
HOJB- - Sabbado ás 8,30 BOJERealizar-se à; no dia

28 do corrente, ás} 1 ho
ras, a 4. sessão ordina
ria do <Tribunal do Ju'ry

. �a Camarca. ,�

Apresenta o grandioso mm da UFA intitulado:

Encouraçauo :Sebasfß�ol
e um U f a _ J o r n a I com actualidades mun�iaes

t

CXJC:tllO(c::lIJC:::XCXCXCXCXc:xl!lC:O:::XCXlCllc::xc::a.c:::xCXc::ll.c:::x

A,anànJtã -' .�:!:!����
- . .

a impressionante artista SCf:i�,RLEV TEMPLE em

miss ljrf!."'(ftp�ÚI

o dr. Lobão -de Quei·
roz, advogado da Fazen
da Municipal de Jaraguá,
)'equereu as seguintes
ações executivas contra
.os devedores da mesma:

Alexandre Steierlein, Antonio
Lescowicz, Alberto Klug, Arnol
do Krutsch, Adão Stankewitz,
Anita Polzin. Alice Pereira da
Silva, .Aristides Rêgo, Alberto
,fnke e Irmãos, Antonio Grubba,
Antonio Bressani, Antonio Dana,
,Albido Kienen, Antonio José Ri
beiro, Angelo Pereira, Bruno

�Costa, Clementina Felsky, CiFe·
ne Maria da Rosa, Carlos Klö·
pel e herdeiros, Carlos Enke,
Ervino Winkler, Erico Meyer,

" """"....
\.. �""" �

, /' � " '" I' , " " , , ,.. ,

.-

EXIJAM O SABÃO

Vi fg,ftlJl�
.'

'

e
de WETZEL & elA. JOINVILLE (Marca registrada)
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