
"E' preciso, com effeito, viajar, perder de vist dos c�;';"�'â;:'!�;ra�i�
"

ti

advinb�r"lbes na bruma da no.ta� colonial a H,ilb.uetat.lDOr bem querel..a, para descobrir entre os effeitol
do convivia domestico sombread., na perspect ar e crescer de tantas substancias agradaveis, de tantas substancial

s�udaveis, de tantas admiraveis. essencial de nossa terra, de nossa Patria, de nosso povo."

Homenagem ao gal. UoesMonteiro,
Chefo no EstanoMaior no Exercito

Ao municipio de Canoí outros j� inaugurados em

nhas excursionou esta se outros pontos do Estado,
mana o iIIustre interveritor a explsndida éra de pro
federal no Estado, dr. Ne gresso que raiou para San
reu Ramos, com o fim es- La Catharina com o ?dven- Rio. - O vapor «Siquei- tro da area da «faixa de

pecial de inaugurar o Centro to do Estado Nacional. ra Campos», do Lloyd segurança>, estabelecida
de Saude, o edificio da São realisações que se fa Brasileiro, que deixou Lis- em Havana, deteve o na

Escola Elementar agricola, zem sern alarde e não oons- boa com destino ao Rio via mercacante brasileiro
a estrada «Marcilio Dias», tam de plataformas bom' de .janeiro no começo da «Itapé>, retirando de seu

o Campo Experimental de basticas, mas que rasaltam semana passada, foi desvi-. bordo 22 cidadãos allemães

Trigo e o Campo de edu o empenho do governo ado da sua rota pelo con que tendo embarcado no

cação physica do grupo Nereu Ramos, dentro das trole britannico de patru- Rio Grande do Sul, diri-

E' ."",
,

escolare.álmlrante Barroso- novas idéas do Brasil de lhamento do Atlantico e giam-se ao norte do palz.
trrave a sltuaraO e presidir a cerimonia de hoje, em trabalhar pelas levado para Gibraltar. Quasi todos OB iornaes,., !I' lançamento da pedra fun necessidades do povo. au 'I

O «Siqueira Campos. entre os quaes, "O Jornal"
Rapkael de Hollanâ -

t B s'l alé da "O Imparcial", "A NOI·te'�, O.Q.1" a damental do edifício da mentando lhe as aspirações, raz para o ra I, m Bahia. - uvidos varios
Prefeitura Munl'cl'pal ouvindo lhe os reclamos carga geral, munida de "A Tarde", "O Radical", o 1(Serviço Espesial da UBI) lemã vae destruindo cen ... D . dos tripulantes do c tapé.,..

Ao que relataram os te· tros fabris e installações Todos esses melhora para fazer . como de facto <navicert>, material bellico "Diario de Noticias" o a reportagem local conse-
legrammas provenientes portuarias. Birmingham, mentes, agora positivados agora de se faz - gover de propriedade do gover- "Diario da Noite", o "Meio guiu apurar que o cruza-

. . . �

I d � ... d no brasileiro encommenda- Dia", recordam os casos d ·1·· I •

de Nova York, foram de- Southampton a outros cen- no prosprero mumcipto ao no e veroa e.
do em 1938 na Allema. dos navios do L10yd "Buar-

or auxurar mg ez que m-
véras interessantes as de tros J·á tiveram sorte qua norte representam como -

S. terceptou e retirou os pas-• '. nha e pago antes ne 28 que de Macedo" e c I· .

II -

d iclarações feitas, em ali si identica a de Coventry. sagerros a emaes o nav o...

-�
de Novembro de 1939. queira Campos", detidos .

I). ·d d dchegando, de regresso de Canhões de longo alcance I
.

nactona c uma um a e e

I D "I t I O governo do Brasil es, pelos inglezes pára serem hami é d t· C ILondres, pelo Lord Lo installados na costa fran '8 fil Gon os para fiSGO as
uma c amms o ypo c ot-

Z .

pera que essa demora se- revistados, per conduzi -

b t C ti d I dthian, embaixador de Sua ceza, augmentararn o seu
-

.

..,

d
er 8S e», es ocan o

[a apenas para o exame rem m e r c a d o r i a s o 18 ·1· t 1 d •

MaJ·estade Britannica acre- taio de acção. No Atlanti-j rm one a as aproxí-da carga geral, facto usual Brasil, publicando com dament d d 10ditado [unto ao governo co, estão activos os sub -

.
ma e, arma o e

.

d E Unid A
.

dovmari ·d· nas condições actuaes. e mentarios com titulos ex- canhões e todo pintadoos . m os menca o mannos e os cral ers- au- Escolas brasileiras." Dez mil ra o mesmo fim uma verba de só tem motivos para acre pressivos. de cinzento escuro.Norte. Inquirido pela re- dazes. Conserva-se a

Ing'l
contos para que as crianças 6.500 contos. Agora a medida ditar que o governo inglezportagem,' S. Excia. disse, laterra na defensiva Am que nascem no Brasil tenham foi mais ampliada, para que

dê as dividas facilidades O INCIDENTE DO «BU- A reportagem 'apurou aín-
sem rodeios, que o seu quanto cabem ao Reich"to- mais. e�colas e .aprendam como mais amplos e efficientes sejam ARQUE.. da que são os seguintes,

,

. •. • • brasiíeíras as lições de um pa- tambem os resultados. para o livre transito dopaiz 'estava chegando ao das as íntcíetívas,.. Berhm triotismo nosso. Dez mil contos E' uma escola que se desen- cSiqueira Campos'». Destaca-se tambem o fa- os nomes dos allemães
fim dos seus recursos fi· é o centro de gravidade para templos de civismo, - volve e apura o caracter, que cto de terem, apenas em retirados de bordo do clta-
nanceíros", pois todo o da diplomacia européa. Não pois é dos primeíres livros que se aviva e s� torna sagrada à A BORDO O CORONEL uma. semana, sido regista- pé.: HansZielecker, Gerard
ouro disponivel já fôra devêm causar estranheza se começa � formar menta�ida- idéa �a Patria e assim sendo

GUST,AVO DE FARIA dos tres incidentes entre aJo,hann sen, HermanGrei-.
_

.

de. Dez mll contos para que o mUIto que se gastar nesseusado, acontecendo quasI portanto, as declaraçoes e· sejam abertas escolas nos cen- sentido será de sobra compen- Viaja no «Siqueira Cam- marinha íngleza e a frota ner, Richard Mann. Franz
o mesmo aos titulos do videntemente repassadas de tros de emigração, de prefe- sado pela nacionalisação, pelo pOS» O coronel Gustavo mercante do Brasil. O ter- Ruttmann, Johann Masser.
governo. Esta se tornan um certo pessimismo que rencia, �omo. complemento da ensino da nos.sa historia e �a Cordeiro de faria, chefe da ceiro é o referente ao car- Kurt Duhst, Franz Fenglerfdo urgente, disse, ain- fez aos J·ornalistas yankees obra naclOnahzante do Estado nossa geograp�la, pelo respeito

mt·ssa-o brast·let·ra de com- aueiro brasileiro «Buarque», embarcados em Porto Ale-• Novo, que quer incorporar pa- á nossa bandeIra e ás nossas ,.. ,

da, o iIlustre diplomata, o embaixador de Sua Ma- ra sempre as crianças nascidas tradições pela consciencia, em- pras bellicas na Allemanha. que,.. quando se dirigia pa- grei Peter Popelaireiter,
o problema financeiro da gestade. no Brasil ao todo nacional, com fim, da unidade nacional na ge- O mesmo navio está re- ra a porto venezuelano de Vally OUon, Franz Bartz,Grã·Bretanha. - Traduc- costumes e lingua; Idéas e tra- ração que -está surgindo.

pletQ de refugI·ados france- La Guayra, foi retido pe- OUo Karr, Richard Maeh-
ção: pleiteia a Inglaterra Regresso �����aqUJa n��d�es���::II��/3; ,

M. de A.
zes, polonezes e de outras los vasos britannicos de ringer, Ernst Rllck�rt, Jo.

um emp:-es,tiíno em "Wall do "Almirante hOje. Graças ao espirito super- í ---.,.....------ nacionalidades. patrulha doAtlantico. Con- seph Knoblanck, Oskal'
Stre.et", que procuriJ. aliás, '. vizl.onador dö.. Grande €,hefe (;ta Novo cbefe .

I duzido a Port of Spain, alJi Gehrke, Walter Oentek.collocação para o ouro que ,Saldabba�', obra {que se >ulJpunha realizar"
.

.
.. ',

RiO, 3 _ O 'comntandante d,a foram retirados de seu bor- ,AlexandreKaiser, Paulo Sto-
aecumulou nestes' ultimos <I � â.. nq pal� para. f.oT-matão�e um êht. BIt"O Mator paquete brasileiro' 'cltapé», da do 70 volumes de carga d.et, Ernest Serek_ Oerardd

.

d �io, 6 (Ag. Na,-., -:-= '"O cS�dtr" bta�fo".. apparece -it·· N...
.

Ci N f I <:Ie" Na gação <

mezes - OIS, krços O Ministro da Matinha rece já em todos os aeus detalhes, I"
a....ao Co�teir:,cr�d�ograPbou ��mtnu- -d�sfiitadQs. á Venez�ela. O�stav e Adolpho Sch.ere.existentes no murido. beu uma communicação do Inteiriça e uniforme, capaz e

R () nicando que o seu navio fôra Sao 78 ealxas de teCidos embarcados nesta capital.Tudo depende do "faotor commandante rio «Almiran efficiente, ImerecendO justos et domda, 6 dT.q. - At-
intimado a parar, a 18 milhas

confiança" na tão
_

annun- geraes app ausos.

/
en en o ao eseJo expres- do pharol São Thomé, por um

dada "victoria" "final"
te Saldanha· de que o 'na- O recente acto do Governo so pelo proprio general navio inglez, armado.vio· escola partiu hontem da Repubfica, de sadias e pa- I B doglio o rei e impera Um defjtacamento commanda-dos inglezes, pois. a e d L V I trioticas intenções, favorece ain-, a, ,

-

do por um official vel·o a bor-e aguayra, enezue a, no dor exonerou o do seuxemplo dos seus collegas b
da mais o desenvolvimento do I

-

-

do e retirou 22 passageiros de
da "City", não gostam os

seu regresso a sua aee ensino primario em determina- cargo de chefe do Estado nacionalidade allemã, proceden-
homens de "Wall Street",

na bahia Guanabara. O re- das zonas do paiz, pela crea- Maior italiano, sendo no- tes do Rio e Estado do Rioferido navio que desde 18 ção de escolas e grupos esco- meado para substituil-o o Grande do Sul. O commandan-de aplicar o seu dinheiro de Mal·o ulll·mo está nav"
lares.

I d E ·t U te accrescenta que protestou·blTd de de lu
..

"

E' a campanha que ganha genera {) xercI o go contra o facto.sem pOSSI I a s -

gando ,em optimas condi terreno, a visão que se con- Cavaliere.eros compens adores e so- ções, partiu para Belém do substancia em realidade viva,lidas garantias. São cau' Pará, em cujo _porto deve· sobretudo se pensarmos nos I '1:'_ I -d dtelosos os magnos sacer- rá entrar no dia 13 do cor-
annos perdidos, gastos em pro- oDAC W OS O ser"

�otes do Bezerro de Ouro. rente.
telar a execução de tão imp�r- viço militar

_
tante problema só para satis-
fazer a politicagem avassala-

, Bucar�st, 5 (T. O.) - O dia
dora e torpe. do official rumeno publicou o
Mais dez mil contos foram decreto excluindo os jud�us do

destinados pelo Presidente pa- cumprimento do serviço militar.
ra construcção de escolas e gru
pos escolares, cabendo 3.000 ao

Rio 6rande! 2.000 a São Paulo,
Cidade do Vaticàno. - 2.000 a Santa Catharina, 2.000

O papa Pio XII fez indi ao Paraná, 500 ao EspiritoSan-:
to e 500 ao Estado do Rio. Este

rectamente, um appello ás acto do Chefe Nacional não é Stockolmo, 6 (Transace. inglezes e sobretudo a in.potencias belligerantes, sug senão a repetição do que fez o
an, Agencia alJemã) _ O dustria aéronautica. Acregerl·ndo lhes estabelecer anno passado, distribuindo pa-., jornal "Svenska Dagbladet" dita·se tambem por parte

espontaneamNentte'l uma tre·
Absolvidos pelo qualifica a actuar situação ingleza que se aproxima Instituidos por importlultes colleg/os dos Es-

gua para o a a .

da Inglaterra da seguinte a opportunidade dos alJe- lados Unl,dos 25 bolsas escolaresf.oi divulgado o texto Tribunal de Segu..

maneira: "Devido aos ata mães tentarem uma invasão,de uma circular redigida ranP.:l q.ues concen.trl·cos notur'
.

I d I Rio, 5 (Agencia Nacio'Como se sabe, já com· - s- JU gau o·se que as ongas 10M·· t' d Epessoalmente pelo sumo
nos da aviação l!l1emã COR- noites e'a neblina reinante na) - mls ro o x·

prou a Inglaterra mais de
mo pontifice e enviada Rio, 5 (Ag. Nacional) terior Oswaldo Aranha

cem navios mercantes nos
aos bispos dos paizes _ O Tribunal de Segu

fra os Middlands e contra nesta época do anno po· communicou ao titular daEstados Unidos. Para pre- belligerantes, aulorisando rança Nacional julgou hon.
a

Ing.laterra Occidental, Cl

I
dem servir de apoio even

pasta da Educação que,encher os claros abertos
os a celebrar a "Missa da tem Armando SaUes. de

a nação ingleza enfrenta tuaI a uma tentativa, de &egundo informações rece-
nos quadros da sua frota meia noite de Natal" á taro Oiiveira, Octavio Manga agora. pr.�b�mal deI sum- desembarque. bidas pela embaixada dos
commercial pda acção des de do mesmo dia, expres. beira, Paulo Nogueira Fi.

má gravi a e. Ing aterra Estados Unidos nesta ca.truidora dos aviões e dos sa'ndo ao mesmo' tempo a lho, incursos na lei de Se
receia que augml.'ntem de

pital. vinte e cinco bolsas
submarinos,queestãotrans d· O f'd intensid�de os bombardeios Ataques em ondas

de ..... tudos foram postas M .loesperança e que seja es· gurança. S rf ert os ac 11
-

I Ih LC� ... onumen..o ao autol"formando "as aguas ingle t b I·d' cusádos foram absolvidos.
a emaes ogo que me orar successivas á disposição dos estudan- do Hymno N.ac�oDalzas num verdadeiro cemi-

a e eCI a uma ,regua. o tempo que nos ultimos
d bl..

11
,

dias não foi muito favora- Berlim, 5 (T. O·) - Na noite tes as repu Icas amen Rio, 5 (A. N.) - O mi.terio de navios, o attribu-
Destruido "rande comboi., in-Iez passada aviões de bombardeio c:tnas, nos estabelicimen' nistro da Educação' desig-lado John Buli não fez ., ., val. allemães atacaram em varias tos de ensino superior da

questão de preço ou qua Cruzador e caça minas blitannicos perdidos Na Inglaterra vê·se que ondas. successivas Londres e cidade je Nova York, a
nou os professores José

.lidade Adquiriu o que lhe os ataques allemães v,isam Birl1!ingha, causando em ambas .

b C II Chfth C.t
Octavio Correia Lima,

foi passivei adquirir. Ve- Berlim, (T. O.) '.- Sub' nUl'lcia-se officialmente que principalmente anniquilar a- as. Cldad!!s violentas explosões sa er: o e e, I y Wladimir Alv�s 'de Souza,
lhas unidades que se en· marinas alemães de�trui os submarinos italianostor- producção de armamentos

e mcendlOS. of New York Hunter. CoI· Antonio Sá Pereira e os
b·

.

IA pedearam um cruzador brl·- lege Brooklyn. Todos os "'scu' Iptores L�lel·o La'nduc.contravam «encostadas· ram um com 010 mg es
.

t b I·
.

t tA",

t d 15
.

tannt·co no· Mediterraneo e es a e leImen os', man em ci e Alfredo Herculanopelos armadores logo pas compos o e naVIOS,
Desas"'e de' aVi-lo ml-litar cursos de arte e sciencia,Baram a ostentar no mas num total de 110 mil to- puzeram a pique, no Ocea- ..a-'

de quatro annos . comple- para constituirem o jury
tro a cUnião lach. Agora neladas, bem cerno o cru no Atlantico, o vapor inglez

"
brasileiro ..O Mexico tos, sendo que além disso

incumbido. de julgar a con-

quer mais. E' um nunca zador auxiliar britanico - «Lilian Moller» , de 5 mil
o primeiro desses estabe.

correncia oara composi.
acabar. cCaledonia· - de 17 mil toneladas.

.,

I. t ção do 'projecto do mo·
toneladas. Rio. (A. N.) - Noticias pra-I tenente Alencastro. Segundo de- eC1men os possue uma es- numenb em homenagemNa realidade é gravissi- Stockolmo, 6 (T._ O.) - ,cedentes do Mexico adeantam clarou o major Macedo Soares, cela de organisação com-

o Francisco Manoel dama a situação da Inglater- E' provavel, tambem, O Almirantado inglez coni- de!�lhes �?bre ú �es�stre do que commanda a esquadril,ha, mercial, outra de teclmo SI·lva, auto·r do Hymn()ra. Recusam-se e com ra- 't h ·d t
.

d d
. aVIa0 mlhtar brasdeuo que o desastre deu-se quando o ap- I· t d d ã

zão, -os marinheiros .. neu-
que en am SI o pos os a mumc0!l a 'per a e CInCO voava .para Q Rio de Janeiro parelho chocou-se contra uma agIa e ou ra e e ucaç o. Nacional.

'

pique out�os dois navios caça-mma mglezes, sendo em esquadrilha. O apparelho choupana que fica proxima a O Hunter College s6men-
tros a navegar a serviço do c�mbOlo, num total de elles: "Ethel", "Taylor", soffr�u um accidente á margem um pequeno campo de aterri- te admitte estudantes, do C th f. Pade Sua Majestade. Dimi- 16 mIl toneladas. A arma' "Amethys", "Calverton" e do no 1'ux�an, n? Estado de s�gem. Após o _Choque ?c�rreu sexo femellino, 20 PS!?SO

II ar. nenses e ra-
nue num crescendo alar submarina alemã assim' "Christians Rose" Vera Cruz;

.

Os tnpulantes, te- vlole!lta explosao que vlctlmou
que os dem�is são mixtos. naenses no campeo

t tI" . nente Hennque Alencastro e os tnpulantes do apparelho, cu- nato brasileiroman e a one agem com- obteve ontem um �rande. . sargento Henrique Erkens, tive- jos corpos apresentavam horri- Os candidatos a essasmercial. ,Vê se ogover.oo éxito, afundando, de uma
cl
Berl1m.� Commumca-se ram morte instantanea. veis ferimentos. O desastre vi- bolsas devem preencher

na desagradavel contingen' s6 vez mais· de 140 mil e fonte competente' que Rio, 5.- In!ormações vi�das ctimou. ainda uma mulher e os mesmos requisitos dos
cia, de,. c'apertar. cada vez. tonelad'as. prosegue com maior encre- do iMexlco dIzem que amda uma cnança que se encontra- estudantes norte amarica(

..
. nãa foi 'possivel estabelecer as vam no interior da referida .. :. .-

"' ma·s (I racionamento. Em· . mento a colloca�ão �e ml-
__
causas o' .desastre doo avião choup'ana e feri� mais tres pes- nos, IstO é, pOSSUir o e-q�,arit� .iss�, ��\:�.via�ão ai-Roma, '3 ,(H. :p;) �'An�. nas' na �osta, bntanmca. I militar brasifeiro' pilotado pelo 'soas, ;uma . dellas gra�emente� cqui:v�le�t&t I!l0 cur'

,:,i- '>"\i;",:F��'F'�"
"."'

t
. ;!;,'t,. ",""'r'" :�:;.r.�' ""��:{: '" r:�',:"

'-',
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Regressou ao paiz, de sua viagem aos Esta
dos Unidos, onde esteve em importante missão
do Governo, o general Goes Monteiro, Chefe do
Estado Maior do Exercito.

Amigos e admiradores do itlustre militar,offe
receram-lhe um banquete que se realizou em um
dos salões do Jockey Club, a elle comparecendo
figuras representativas do Exercito e altas perso-
nalidades da Republica. ,

Do discurso que então pronunciou, agrade·
cendo a homenagem, o general Goes Monteiro,
destacamos o trecho que publicamos. em man
chete, prestando a s. s. a nossa admiração respel
tosa, - admiração a que faz jus de nós como de
todos os .brasileiros, pela demonstração de um

patriotismo e de uma cultura postos sempre em
contacto com os mais altos interessesda classe e
da Patria.

Dfrector-prcprtetarfo s HONORATO TOMELIN
======================�,���====�==�======�

N. 1.051

-:- Caixa 12 Tel. «Corpovo'» -.- Redactor; João Crespa

Anno XXD .... Jaraguá .." Sabbado, 7 de Dezembro de 1140 s. Catbarina

Excursão Interventorial Medidas attentatorias a sobera-
nia brasileira

Tres navios nacionaes detidos pela marinba inglesa
embarcados no Rio, de
transbordo de Buenos Ay"
res, 28 fardos de tecidos
tambem embarcados no Rio
e 9 fardos do mesmo ma"

terial exportados pelo por..
to de Recife.

OS ALLEMÃES RETIRA..

DOS DE BORDO DO
cITAPE',

Rio, 6 (A. N.) - Noti
cia-se que o cruzador au

xiliár britannico que vem
A naçio ingleza enfrenta agora pro"

blemas de summa gravidade

Rio, 5 - A imprensa
carioca, representada pe
los seus principaes orgãos,
publica c,omm-entarios in
dignados contra o acto de
um corsario ingrez que,
na costa fluminense, den'

Batalha naval no
Atlantico Sul

Berlim, 6 (T. O.) - O
alto commando allemão
communica: RealisoU ...se um

combate naval no Atlanti
co Sul entre um cruzador
auxiliar allemão e um na

vio inglez, que, foi grave
mente avariado.

de soffrer avarias num en..

contro com um corsario
allemão hoje .no Atlantico
Sul, chama-se «Carn(\von
CastIe.. , o mesmo que a.
bordou o vapor brasileiro
«Itapé».

A seguir, referiu se o

preclãro enviado da Corte
de Saint James ao contra
bloqueio aHemão, accen

tuando, a essa altura da
palestra, que a necessida·
c!e de navios constituia, a

gore, um dos maiores pro
blemas. em vista do re

crudescimento da campa
nha submarina allemã con

tra as linhas vitaes do a

bastecimento britannico.

A missa do gallo
nos patzes em

guerra

Consta que o cruzador
auxiliar inglez chegou a

Montevideo, onde soffrerá
os necessarios reparos.

Para, os estudantes das r�

publicas americanas

daria completo de quatro
annos. Além disso as ma
terias esclJ!hidas e titulos
apresentem, terão de ser
aprovados pela junta de
admissão dos estabelici
mentos que desejem fre
quentar.

r/

Na capital paranaense . reali..
zar-se-á amanhã o importante
encontro .de futebol das repre..
sentações dos Estados de San..
ta Catharina e Parana, em dis
puta do Campeonato BraSileiro.

t',

.'''',
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"WANDERER"
Correio do Povo '- x - 7 -:- 12, - 1940,

MARQUAROT Bt CI.&.. - Sue. de Walter Marquardt
Seção Trieotagem

TRI�OTAGEM - GARIBALDI '1

A MELHOR BICYCLETA

CAR,lOS MEY CasaSonls

') i

Casa especialista em roupinhas para crean

ças, anuarinhos, linhas, fios, enfeites, rendas,
fitas, botões, etc; Mantem sempre em stock
-urn bello sortimento de riscos para bordar,

dos mais novos modelos.

Meias de. seda para senhores e,
'senhoras .. Meias de mouseline
de pura se d a, para senhoras,
desde 8$500 o par... Se..pre no..

'vidades. .. Só na CASA SONIS!

r:

"

··M-,' t

Terrestres,
AutolDoveis

1
"

Vidro,s
Accidentes do Trabalho

" 1

prcprio em Járaguá
,Rua Deodoro da Fonseca s/n.

,I
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o<lIICelPlPa_ellltodoalilIDO lectivo
As cerimoniaseas exposições de trabalhos.Colaçãode grão de novos complernentaristas
o que vimos nos Collégios «Divina Providencia» e 1.5. Luiz', e nos grupos escolares eAbdon Baptista» e «Therêza Ramos» de Hans<;t
o ensino publico em mirar. Resumimos a nos-. hasteamento da' bandeira contestaveis encantos sem I Venceram "vocês a pri-I Ceus, tornando reaes os deira 'e ouviu-se o Hymno Nll.

noSSO municipio vae feliz- sa impressão em ires pa : auriverde e o Hynno Na pares dos ensinamento",

I
meira etapa e a mais im- seus sonhos doirados de ��s��la�a;�:��nfe:�osE�u:��id':

mente recebendo, não só lavras: Muita 'Cousa bo- cional, cantado pelos alun recebidos, não mais d-eixa- portante de todas elas. moços.... Estes' os nossos diversos recítatives e cantos es

O amparo do governno, ni ta 'I nos em forma. Após aI rão voceis de aprenderem Continuem a subir, a votos, estas as esperanças colares, findo os quaes proce

mas o sollose concurso E de facto havia muita guns recitativos, os cantes sempre e sempre numa

se-I
ascender sempre. Não es- de seus dignos e bonissi- deu-se a entrega doscertificados

dos que ainda se batem cousa bonita I Trabalhos orpheonicos deixaram uma quencia progressiva e con- tacionem nem recuem aa- mos paes, estas as preces, ��:ori�ua���s ��n�� t�r:::b���!:
pelo problema, no anony- finos em pintura, bordados impressão muito agradavel, tinua.... jamais ;:ararão de te os obstaculos. Pois se de suas dedicadas profes- tregues premios . aos que alcan-
mato da profissão, nas cí- em sêda e em lã -, que se traduzio em applau- estudar, de aprender, fi-' já não bastassem a· segu soras, as virtuosas Irmãs çaram nota WO. "

'

dades como são centros trabalhos de tricot, de ma - sos prolongados. quem certos, eu lhes afir- rança" a tranquilidade e o da Divina Provídencía-i .v. A' noite; com o Hymno 1do
menos importantes, ensi- lha, de macramé; trabalhos Procedeu-se então a entre, mo, colegas? O Saber é i- bem estar naturaes usofrui- Grupo, �teve logar a cerimonia

nando a língua, a historia, em madeira - serrinha -

j ga dos diplomas á turma de

I nexgotav.el,
sem limites. dos pelo homem verdadei- de colação de gráo ás novas

hi S t diçõ s t h' d h I
-

t M d d t It
-

s
-

'11 cornplementaristas, em numere
a geograp Ia e a ra I oe car ograp Ia; esen os a conp ementaria as, em. nu «orremos apren en o» ramen e cu o, nao erao A's ultimas palavras �o II us- 'de 15, sendo a entrega dos di.
que são o nosso orgulho crayon: pintura em madeira mero de 18, feita pelo Ins diz o proverbio, numa sin- em vãos os esforços dos �re orador as pa!mas vI�::ar(lm lemas feita pelas professoras
de povo que se formou e em téla, tudo revellando petor Drasio Cunha e I tese perfeita daquilo que estudiosos, eles hão ne c�mo demonstrattvo da Nlmpr�s- � cu so Iris Fadei e Anesia
aos pés da Cruz. A esses um aproveitamento digno ;:ci��e despertaram na assts- W. C;espo. '

.

,

'

,

profissionaes do ensino, de registro, que muito re- O inspector escolar sr Dran-
ove toda a nossa admi- commenda os nossos esta' Em resposta, a oradora da sio Cunha, representando o pa-

ração pelo muito que. tem belecimentos de ensino. turma, alumna Marilia Crespo, ranympho da turma, professor
d

disse algumas palavras de reco- Helio ,Moritz,produzio uma ora-

produzido em pról o Isto ao lado de trabalhos nhecimento pela bondade e ca- ção valiosa pelos ..conceitos, toda
magno' 'problema, 'äedi- mais simples, de alumnos rinho com que foram tratadas ella calma e seguramente de-
<:ando-lhe o melhor de des primeiras annos, com pelas Irmãs professoras, durante rnonstrativa da experienciá que
suas energias, a certesa defeitos iniciaes mas que

Ir o curso; pela opportunidade que tem como educador, aconselhan-

de uma vontade e oacien- representa'm esforço e in
tivera, eom suas collegas, numa do pela pratica aos que 6ra ini-

t' convivencia de annos, de apurar ciam a vida, mercê .de um di-
da que não conhecem limites telligencia para resultados '.. uma mentalidade moça mas con- plam,a que é uma porta aberta
-e que são, vale dizer, as melhores. Vimos cousas -sciente, ao calor de um exem- a novas e possiveis conquistas.

1 ' .,

A
. pIo cada dia mais edificante e " ,

maiores a avancas que ate orrgmaes. reconstí- '

confortador, Dem�rou'se salientando' a
vencem fados o obstacu- tuíção de historias, - co- acção do professor \1a fQrmação.
los. no caminha sempre mo de cBranca de neve>,

Frisou a acção do ensino, - cultural da mocidade. e a eoad-
qual moto-continuo desbastando, d' .dincerto das conquistas da na exposição do Collegio lapidando a intelligencia para juvação que éve partir> os paes,

.

P para completo e;x:ito da campa-intelligencia. Divina rovidencías, pro' que ella se torne sempre mais nha em pról do grande ideal de
[arazuã conta já hoje porcícnal, suggestive. mui preciosa. E assegurou que céssa jnstruçção do povo em cujos

com nãopequeno numero to bem trabalhada. O pro:
tarefa b-nemerita tívemol-a aqui hombros ha de ser grande, em
dentro. Tlvemol-a na pratica día- d lenít d d d t'de escolas isoladas, esta- cesso de extração da fibra ria das aulas; tivemol-a na or-

to a II nem uae c Q seu es I�O,.

doaes e municipaes, gru- do tucum - da folha até '
dem com que foram os trabalhos o Brasil de Iman'hã.

pos escolares, collegíos e a fibra preparada, - diria orientados; "tívemol-a até na As suas palavras '�iÍnples mas

dois cursos camplemen- mos industrialisada - o conformação espiritual' indíspen- eornprehensívels a todos, .lssUa..
savel para se �ve"cer na vid'II.� ideas sem rebuscados mas per.

tares, cordão e o trabalho de E terminou: cquando amanhã .feitamente de accordo com ()

«Correio do Povo» q�e malha; - isto no Oollegio vôs lembrar!-'es ae n6s, queridl!-S ado ,9ue se c�lebrav., merece-

sempre se 'bateu com am- cSão Lufz>. Uma casinha OOLLEGIQ "DIVINA PROJTIDENOIA," Irmãs, sera esta saudade que ram Justas palmas.
mo desassombro pelo en- confeccionada de caixas pelo paranynpho, dr, Ma observaram e constataram cessariamente de ser re-

fará com que sejam desculpadas
h

' RS faltas que, pelo alvoroço da
sino do povo, compre en- de phosphoros, com todas noel Lobão Muniz de Quei' os nossos avós, milhares' compensados um dia.. •• idaJe, menos que pela ínobser-
dendo as vantagens que of- as repartições mobiliadas, fOZ, cuja oração, como de gerações passadas. Ja- Pensemos nos filhos, na vancia dos deveres, porventura
ferece ao «sentido de bra- - no grupo escolar «Ab sempre encantadora, trans mais dirão qualquer de Patria.....deixemos de e- commettemos �urante o curso.

silidade", presta hoje a don Baptista',
'

crevemos. na integra. vo�eis como jamais o dis- goismo e pensemos na Sômos gratos tambem ao Dr.
sua homenagem a todos, Todas essas provas de se ou dirá homem algum: Humanidade I Manoel Lobio Muniz de Quei·
esses' trabal'hadores da in- habilidade, de paciencia e «Cabe-me, antes de tudo, eu não preciso mais estu- Jovens: a felicidade per- roz, f'spirito cuja formação cul-

tural foi prova eloquente a ora-
1elligencia, anonymos mas de gosto, constituem, - agradecer-lhes, meus bons dar, eu sei tudo....

'

Seria tence a todos aqueles que ção que acabamos de' ouvir,
conscientes que, na calma como foram expos�as - amiguinhos, a escolha de atingir o ideal, mas o i- se bastam a si mesmo di- pela amavel acqueseencia em pa
diaria das aulas, armaze- vivas demonstrações de um minha pessoa para para- deal, está, por sua pro- zia Aristoteles e Will Du- ranyml'har a nOSSR turma. Sob
oam conhecimentos e apu- trabalho que SE faz oalma, ninfo desta furma álacre pria natu,reza, fóra da rea- rant em sua «Filosofia da a impressio de, S.IlS

_
ultimas pa-

lávras mail se fortalece a nos
ram tendencias, na louva- e efficientemente, fora de que hoje, cheia de justas lidade das coisas. Vida,. que o cultivo de si sa confiançll e se atenua a nos-
vel tarefa de formar a competições estamoscertos, esperanças e verdes sonhos Mas, na vida em socie- propria é o que assinala sa saudade. n'um rythmo agra·
,cultura do Brasil - Esta- visando em toda a sua de juvenis, deixa, feliz e sau- dade, meus prezados recem- o homem mais alto. dav.el marcando a expressão do
,do Nacional. dicação apenas o preparo

I
dosa, esta escola, este bem- diplomados, vence, -vence- "i"ilVenceram voéês todos sentimento que nôs empol,a e

.

d
. .

t d d'
.

I
.

...
.

' � que é, nesta hora, a melhor e-
sempre maIor a nossa JU qUIs €) e ucan arto. ra sempre aque e que mais hOJe, �eus camaradas,

.•
� 'moçlo de no�sol c:oraÇ.�e. In-

As festas·, do encerra- ventude.' O meu agradecimento é souber, ql;le mais apren- I prlmetra batalha, o primel'"; nocentes.-· '-
menta das aulasl de ac-

c(H'do com programmas �oroQlementar��tos do 'Collegjo/'Qivina ProvideQcia�-J
organizados, tiveram ""log r

- , .

'...'
'

;"

dia 30 de novembro. Em al
guns estàbellecimentos pela
manhã, em outros á noite.

São festas que sempre
despertam interesse porque
uma vez excluido o appa
rato, agràdam pela joviali
dade que as reveste e são
-como premio ao aproveita
merito, a ordem e ao gosto
que demonstram, offerecen
do qtargem a um compara
tivo entre o passado e o

presente, isto é, entre o

.que foi conseguido no an

no aterior, e o que ora se

expõe â observação dos
visitantes, - estes nem

sempre livres da curiosida
de que >dispensa detalhes
minimas para formação de.
juizo.
A que vêr o adiantamen-

10 da classe a somma de
paciencia e p espirita' de ,

ordem do responsavel, para
se chegar desappaixonada
mente a'o balanço' de um

anno lectivo.
Nas exposições de traba

lhos que apresentaram os

nossos estalYelecimentos de
ensino, neste fim de 1940,
vimos muita causa bonita,
revellando gosto e pacien
cia, esforço e intelligencia.
Comparativamente, pode
mos dizer que ha uma lou
vavel superioridade sobre
o anno de 1939. Isto é com
pensador e faz jus ao me

lhor elogio.
Não nos é possivel, por

�aren::ia de espaço e mes
mo por. nos ser impossi
vel descrever em detalhp.s,
em cada estabelecimento,
tudo que nos foi dado ad-

CoUégio "Divina
Providencia"

Notas -alcançadas pelos comple
mentaristas de 1940:

Enéas dos Passos - 85
Ildefonso Piazera - 70
Isolmiro Corrêa - 75
Renato PicoU - 75
Urban Franzener - 70
Wigand Voigt - 80
Anna Harger - 90
Carmen Piazera - 80
Cecilia Satler - 95
Clemene Ferreira - �
Estephania KI,ein - 85
Marllia W. Crespo - 95
,Nair Borba - 90

--_"':"�::,-'I:'"dith CoelHo .

- 95-
:ey;e"flórida Krueguet "f'..:_' 9b
'Gerda RUdolf - 80
Irmá Trierweiler "

- 90
> Maria'''e Lourdés Freitas.- 85

;'; .'

Córreio do Povo -x- 7 - ,12 - 1940

Em seguida fallou o orador
da tUrma, aluinno Emilio Silva
Junior, q\le agradeceu com pala
vras to::adae de sinceridade •

coração do paranympho� dita
pelo inspedor Dnnha,' que lhe
ficariam, bem como aos ,seus

collegas de-turma, como Incen
tivo para ,novás luclas

.

pelo sa

h"-"; agradeceu tambem ás pro·
felsoras as li�es de cad. dia
que são para õ. esplrito como ()

pã", de cada. dià para o corpo
- em que sempre nQvos conhe·
'cimentos lhes foram dados e a

pratica de uma constanda elll

querer sempre mais, . lhes RCHva
como unico anceio pos�fvel· pa·
ra vencer na vida. Depois '�e
um resumo do que f&ra b eur

so, 'terminou "nr apreseittar.s
suaR despedidas e dos !leus coI",

Tenninac;Jo o dis.çurllG di �ra, legas. ,asse�urando que levav.ant
clora dll ,turma, qne foi appl_u· uma recordação inapagável da,.
dida pela assistencia, de novo aU'II.s e das mestr;ts, do qui
08 alumnos cantaram 'o Hymno Ollvtra", e do que al'renderam,
Nacional, f�cbando assim o pro- para lhes ser mais leve o p�so.
'gramma da linda festa,. das ,nOVIlS resDonsabilidadescolll
No refeitorio do Collegio foi que, cada um, segundo o seu

então offerecido �s a�toridlld�s· 'proprio destino, terá que Rrcar'
e convidados um caltce de VI- em busca de um futuro melhor.
nho e doces. O jovem estudante foi muito

abraçado ao terminar o seu dis
curso. sendo logo ap6s cantado

«COLLEGIO S. LUIZ" J ti Hymno Nacio"al, com que

I
ficou terminadll a festa. A'e pe!!-

Em seguida, no cCollegio São soas presentes os' IIlumnos :>f..
Luiz. teve inicio <Im curto. pro- fereceram uma m\!sa' <te finol
gramm:!!, de encerramento dos I'

doces e bebidas.
trabalhos do anno, que sobre·
modo agradou. " GRUPÖ ESCOLAR
O velho collegia. agora sob �I «THEREZA RAMOS,.

direcção dos 'Irmãos Maristas,
'

marcou mais. uma etaplI de ab· O encerramento do anno nes-

negado esforço em pr61 do en- te grupo escolar transcorre.u
sino. Foi um l'rogramma curto, como nos .demals estabelecl
mas expressivo. O'e inicio os a- mentos de ensino. do mUnicipio
Inmnos cantaram cBrasil heroico., de forma expressIva, deixando
brado civico que mereceu vivos francamente demonstradas. no
applausos. O Irmão'director fa- aproveltament? de seus alum
zendo a apresentação ,:iA festa nos, a boa ortentaç_ão e a uni
disse 'que era uma festl! simple!!, formidade pedagoglca do corpo
porêm sincera. E II impressão docente, que se esforça e pro
qlle ficou em todos que lá es- duz, �eguindo �m rythmo pro
tavam, - foi. bmbem. !lincera. g�e,sslvo de ensino traçado pela
O .Luar do sertão�,' Il tres 'vo- .

dIrecção.
zes, mereceu demorados IIDPlau-1 Releva ponderar que o gruoo
sos, demonstrativo dessa impres- �scolar cThereza Ramos,., foi
silo que folgamos em registrar.1 Installado. no começo .do a.nno,

,

. estando atnda, por assIm dq;er,
Feib, a entre�a dos certifica- na sua phaze de organi8�ção

dos' aos alumnos que termina- quando é preciso uma certa vi
ram o 4.0 anno, e após alguns são para assimilar, abrangendo,
recitativos, fez-se ouvir o snr. todas as complexidades do en

Arthur Mueller que, nlim bello sino, - norteando-o para as

improviso, saffentou a proficien- suas verdadeiras finalidades.
cia dos Irmãos Maristas - edu- O longo, programma organi
cadores já conslIgrados em tMo sado da f e s t a, que te
paiz -; disse do naneI Que o ve a presidil':a o snr. Prefeito
vigario padre Alberto Jac:>bs Municipal, constou de uma Pélr
desempenhou na vinda -Pllra Ja- te civica e uma variada, estando
raguá dos actuaes dirj�entes do nesta a cerimonia de encerra

Collegio e. n'uma visão bem a- mento.

panhada do futuro, O desenvol- A' noite, encerrando 'o pro
vimento que ha de Alcançar o gramma, houve um baile no

velho educandario, ministral1do salão 'Koerner, quando foram
um curso secundario a juventude sorteados quatro lindos traba
estudiosa do nosso e de outros lhos feitos em madeira, pelQ8
Estados, e fortalecendo no es- alumnos, do 4". anno.
Diririto da me�ma não s6 as
tlases da, moral christã. mas o
culto do verdadeiro civismo.

(

I
"'

,

�;T'

, ,

!\
I

Da esquerda para a direita: Gerdo Rudolf, Edith Ooelho, dr. LoblW de Queiroz, paranynpho; Florida Krilger ,Marília Orespo,
Esterdnia Klein Nair Borba, Lourdes Freitas, Irma Trierweiler, Oecilia Satler; Olimene Ferreira, Oarmen Piazera,

Anna Harger, Urb�n Franzener, Ildefonso Piazera, Renato Pradi, Enéas dos Passos, Wigando Voigt, Isolmiro Oorria.

ro embate. Merecem, por
conseguinte, os ,nossospa
raben�: A luta porem não
está finda, expreciso não
esquecer, continuará, será
eterna. Eterna, através dos
filhos, das gerações que se
succederão. Lembrem-se
que «gerações sem cont�,
cuja origem se perde na
noite dos tempos, se con
catenam atraz de nos, cada
uma com 'as postas sobte
os hombrós da que lhe Terminadas as palavr'lS do sr.
sucedeu, recebendo e trans- Arthur Mueller. o Irmão Daniel,
mitindo a corrente magne- director do Collegio, de novo

tica destinada a ligar, por
fallou para agradecer ao orador,
as referencias feitas, e apreuma serie .não interrompi- sença fie autoridades e convi-

da de ações e de exemplos, dados a primeira festa que lhe
O passéio mais longinqua era dado realizar em Jaraguá.
á posteridade mais dis- Ouviu-se o Hymno Nacional,
t t cantado pelos alumnos. AQS ,pre-an e" . ;,. sentes foi offerecido. _ em uma

das salas tto pavimento terreo
do collegio, um ealice de vinho.

Notas alcançadas pelos comple'"
mentaristas de 1940: .,

Wandelina Buzarello - 75
Arno Bertoldi - 60
Arno Enke - 80

,

Ercllio Silva Junior - 95
,Orestildo Tomaselli - 8(}
Otacllio Ramos "- 75
Sebastião Araujo :- 8(;)
Valter Lutz Lucce - 95
.Oervasio Zamowsky - 80'
Valburg Hasse - 8ft
Olavio Cardoso - 7S
Antonieta Co deiru - 7C,
Maria L. Neves ...:. 85
Thesita Roédêt ...:,. 85'
'Jurema .Ratriot ...;. 65 !""

I
sincero e grande a minha deu. Vencerã«il sempre os

satisfação, porque sei dar mais cultos, os mais sabias.
valor aos arroubos da mo- E quem diz cultura diz

As cerimonias de encer- cidade, por saber quão ex- riqueza... : .

ramellto do anno lectivo pontanea e puro são os Citar-lhes hei um velho
neste educandario tiveram seus sentimentos� as suas exemplo historico, aprecia
iniCIO, dia 30, com uma vontades e as suas aspi- vel ainda em nossos dias
missa votiva resßda na Ma, r,,'ções. e que ouvimos do ines-
triz pelo vigario padre Ar Meus jovens amigos: quecivel Miguel Couto.
bertojacobs, que ministrou Venceram voceis uroa e-, O Judaismo: grupo so-

a Santa Communhão ás tapa. A primeíra etapa da cial que não chega a for
alunnas que terminaram o vida escolar. O primeiro mar uma raça nem uma

Curso, fazendo·lhes tarn· degráo marmoreo do hall nacionalidade e que só em

bem, do pulpit,o. uma pra- magestoso e hnponente do torno da fé religa os seus

tica cheia de ensinamentos mais belo e' precioso pa- membros esparsos pelo
e palavras de fé. Em segui- lacio do Mundo: a casa Universo, o judeu, escor

da no confortavel refeiterio do Saber, o edificio das raçado de toda a parte,
do Oollegia, foi offerecida Sciencias.... como o Ashaverus da Len

pelas Irmãs professoras' a Muitos e muitos outros àa, perseguido e martiriza

primeira refeição do dia á� degráos, porem, deverão do, não so resiste ha de-
alunnas complementaris- voceis, ainda dagora em zenas de seculos ao ani-
tas. diante, de alcançar e trans- quilamento, como e sobre-

Jã então no patêo do por..... E saberão voceis tudo impõe aos seus per
Collegia notava se a pre· que é interminavel, infini- seguidores a submissão

sença de autoridades, fami ta,' sem fim, a aurea esca- de lhe obsecrar a esmola
lias de alunnos e pessôas dá do conhecimento hu- no momento amargo das,
do 'meio jjJ.raguaens9, e, mano? Sim, e vo(;:eis ape- apertur,as. Porque? Por

pecialJllente convidadas. nas começaram a anteve-, que o judaismo exige o

Pouco depois seguia�8e la.... Apenas, somente. estudo como um preceito
Ó progra,�ma da ,; ��le�n�. F4at luz:�., e .a I\úz se fe� �engioso e nenhuq1. judeu
dade, ,,?rel:l. ididä pelo sr.

I
e a. luz. !hes fot dada: E �Ietrado (se conhece.:.. ,�

Drasio Cunha, Inspetor aSSim, Ja agora maravllha- Judeu pobre e quasI um

escolar: desta ,zona, com o' dos e seduzidos ,pelos in- pleonasmo..•.

COLLEGIO «DIVINA
PROVIDENCIA,.

Grupo Escolar
"Ahdon Baptista"

Meus amigos;
Nesta Casa tiveram to

dos vocês a supremà feli
cidade de aprenderem tam
hem a amar a Deus sobre
dEste estabelecimento realftouto as as coisas. Pois bem, a ua festa á tarde e á noite. "

q'u-eele,queDeus ()nnipoten� A's ,16 e meia 1101�as, com a

�re/Ite faça recair sobre suas ca... ' sença de, autoridl!des. e familias .

beças as . benção",s,,',>,�..

dos de alumna�,., o, Prefeito,Munick
,:._c pa.l f.ez .0' hasteamento, da Ban.,

'o • '\::.;, ",.)

GRUPO ESCOLAR
«ABDON BAPTISTA,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BERNARDO MEYER & elA.
Endereço telegraphico: CMt'yerber- Caixa postal, 310
Rua José Loureiro 541.;, 5'53 ..... CURITYBA

, ,

IFilial: J!RAßUA' ,

Estado de s. Catharine
A COTrniss!o.

"Guia do Estado de S. Calliarina'"
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Não· hesite' ein.
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A. Elite Jaragua..

efi�e,.pode�á co�pra,
A'5 classes ruraes

de,.ica.�,os as mer"a ..
'

darias 1 de l.a quaU..

'

dade, a �itul0 depro ..

paganda, offerecendo
a melhor occasião de

'�dª$ mai. linda.'" If�" compras vantajosas�
_ drqnagens, ' sendo de ,VeJam o nosso formi..

Icada typo um. cêree, SÓlDe���t pOr pOUCOS, dias para davel stock de
por preços; das fabri- . 'FAZENDAS Ii�·. �dar quasi de graça mais de

_ •__

100 Contos de Reis, -de teeid�s d�- todas as qualidade� ___

(
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"
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I
•

D
o'f "r:,
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a

Sedas

.
-

.i�ra�4e_ sortí"é�:to r�eJ f;ASEMIRAS á preços reduzidíssimos !
�.!-&pprov�item. comprar na_mais baruI,heDta�':LiqU;-�dação, em Jaraguá, realisada pela

RU8J!;!d::.iIIO C ,9 S· ",', ,
.• ",., .11

:
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Predio Leopoldo
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D... Muniz de

Queiroz> ,

�.t
J
'f

Commercial e Industriel de
novo presidente

Dr. ArnoHoeschl A Associeção
laraguá tem

Em concorrida sessio de Assembleia Geral e em disputado pleito eleitoral, foi eleito
presidente o sr. Waldemar Grubba, figura de destaque no alto cOUlmercio local

I Conforme. convocação tende, porém, antes, o I Rodolfo Fischer (reelei., esclareceu á Casa a sí

que vinha sendo publí sr. Presidente esclarecí- to); 2.osecretario: Heinz tuação financeira da So
cada neate jornal teve do á Assemblêe os moti Marqu8rdt (reeleito); 1.0 ciedade que, como nos

lugar, segunda feira, p. vos que o mantiveram a. thescureiro : O:Hh� Mey aonos auteríores, apre-

p., día 2 do corrente, áR tastado do exercicio da (reeleito); 2.0 thesouret- senta uin apreciavel sal-
20 horas, no Salão Buhr, Presidencia, motivos es- ro: Werner Gosch (re do em Caixa.

gentilmente cedido pelo ses que, no momento eleito). foram postos á dispo
seu propríetarío, a Ses·! actual, eram os mesmos Conselho Fiscal: Rodel- aíção . dos ínteresaados,
são da Assembléa Geral. que díetavam ainda a to Hulenuessler, Leopol· pars exame, o livro de

A ordem do dla era, lsolicltação que órn fazia do Reiner, Hans Schrei- eserípturação bem como

como se publícãra, cons- no sentido de não ser ner. . todos 08 documentos e

tante dos seguintes 90n- auttragado o seu nome Em seguidaá apuração, contas reíerentes ás ope
tos: 1. EleiQão da nova. na eleição a se fazer. ° snr- Arthur Breithaupt rações effectuadas.

directoria; 2. 'fornada de Em seguida, distribui· proclama eleitos os re- Tudo' submeUido á a

contas da gestão ante das as cédulas, proce- feridos senhnres I precíação dos presentes,
rior; e 3. Diversos. deu-se á votação e, re- Com a palavra o snr. foi, por.unantmtdade, ao

A' hora marcada, o sr,
colhidos os votos, verí- WalflemRf Grubba dirige ceíto e approvado..

Arthur Breltbaupt, Presto Iíeou.se o seguinte re- um agradecímento á C8- feito isto, em seguida,

dente, declara aberta a
sultado : 88 pela honra da con- inicia se a terceira par

sessão e, verificada a e· Presidente: Waldem�ll fiança nelle depositada te dos trabalhos que,

xístencía de número le- Grubba ; vice.presidente:
e termina assegurando ° como se publicára, cons

gal de associados, foi I Frederico F. Moeller (re
firme proposíto de dar o tava de

dado inicio aos trabalhos l eleito); 1.0 secretario: O.
seu esforço psra o des- Diversos
envolvimento da Associa-
ção.

HAEMATOGEM, DO DR. BOMMEL Sob 08 epptausos dos
presentes foram recebí-
das essas RaIavras que

ANEMIA, NEURASTHENIA, CONVALESCENÇAS
ecoaram admíravelmen-

nova directoria tendo,
nessa. oecaslão, o snr,

Waldernar Orubba pro
posto um voto de agra
decimento e louvor à

antiga directoria prese
dida nele snr. Arthur

Breithaupt pelos rele,
vantes serviços presta
dos á Associação duran
te a gestão 1939-40. Por
unanimidade foi aoceita 1'4

e approvada . essa pro- Os actos oíflciaes desta
posta. semana trouxeram uma
Em seguida, nada maís surpreza para Jaraguá : :..._

havendo a tratar 'oi en a remoção para Tubarão
cerrada a sessão. do dr. Manoel Lobão Mu
O sr. Waldemar Orub. niz de Queiroz, promotor

ba offereceu 80S presen- publico da comarca.
tes um cópo de cerveja Acostumados já a vêr

t�ndo 08 associados man- no iIlustre representante da
tido, durante algum tem·t opinião publica [araguaen
po, uma oonversação cor se um espirita que se apri
deal entre.corta�a sem· mora pelo estudo para as

t
Entre tOS vhari08 adslsumt�· pre d08 auspteíos slnoe- árduas tarefas defensivas
os, nes a p ase seu 1· ros de muito se produzir d

.

d d b· di
dos um pela sua impor

a socie a e, e sa e IS-

tan�ia interessou sobre: durante o período social tinguir o ditficil papel da
.' .

d
.1940 41, relativamente ao imprensa em centros ainda

�aneira aos pas�O�tIa MS. desenvolvimento e pro de recursos escassos sobre-

i qluel °d SfJ' re er o u- gresso do commereío e todos os aspectos, é com
.

n c pa e aragua, num da Industrla b
..

gesto acertado e gentil,
. astante pezar que 'vemos-

enviou á Associação °
o seu afastamento da co·

officio n.378/40, de 2 do Parabens, minha senho,
marca e desta tenda de

corrente, pedindo sug trabal�o, -: onde fora,!,
gestões sobre o cProje- ra! A sua cutis éideal. Ve· sempre mUlto bem acolhi

cto de Decreto:t que a-
das as proc!ucções do seu

companhava dito oflicio.
jo que teve bom gosto, pre" talento e a� .

bondades do

Tal projecto s,e refere ao ferindo o sabonete GUSAt. seu cav8:lhemsmo.
horario de ábertura e

. Seguindo agora para

fechamento do commer-
desempenhar egual car�o

cio atacadista, varegista,
- na comarca de. Tubarao,

escriptorios commerciaes INSTITUTO ROCHI lOURES que. está de .p�,:abens pela

e pharmacias.
.

Exclusivamente para mo-
optima acqulslçao. que aca·

Visto tratar·sa de as· lestia8 de olhos, ouvidos,
ba de fazer, a�radeceiT1Oef

sumpto de grande inter- naris e garganta. a� prezado �mlgo dr. Lo·

esse para a classe. e, Dispõe de aparelhos os mais
bao de Queiroz as provas

por iS80 mesmo, neces- modernos para exame de de leal camaradagem que

Isitar
de um estudo acu·

sua especialidade. comnosco manteve e faze

rado afim de que bem PaI. Richlin. Rua do'Principe m<?s.lhe vot�s de todas as

venha a consultar ° in. Fone, 334. JOINVILLE fehcld�des, Juntamente.com
teresse de todos, foi pe.

sua digna esposa e fIlho.

lo sr. Presidente consti
tulda commissão que e·

xamlcará devidamente o

a,ssumpto ..e aPl�8entqrá
as suggestões que julgar
necessarja8 80 snr. Pre
teito.

Completou dia 26 de no
vembro o SEU quarto anno
de juizado nesta Comarca,
° nosso particular amigo
sr- dr. Arno Pedro Hoeschl,
eujas credenciaes de recti
dão e de oultura [uridíca
fazem·n'o figurá de remar·

cado relêvo na magístratu
ra do Estado.
Durante os quatro an'

• nos de permanencia em

Jaraguá, distrfbuindo [us
tiça e conquistando amigos;
os seus lidirnos attributos
de juiz e de homem de so

ciedade se fizeram sentir
de forma a não deixar du'
vidas. da maior ínteíress e

do melhor cavalheirismo.
Tendo requerido licença,

para tratamento de saude,
que lhe foi concedida, o

. dr. Arno Hoeschl, seguiu
esta semQna para o visinho
municipio de Rio do Sul,
onde repousará algum tem'
po em companhia de sua

axma. esposa e filhos.

na

é insubstituivel.

ESPORTES
19 x 15; Brasil - Oym
nasio 13 x 9.Brasil S. C.

Penultimo domingo o

Brasil S. C· proporcio..
nou aos nossos adeptos
do Gsporte bretão outra.
sensacional partida inter·
municipal, enfrentando
a sua equipe principal
á aguerrida turma do
Gremio Sportivo Joinville.
O jQgo, que foi m0vi·
mflntadissimo, finalizou
com a victoria da equi
pe do Brasil pelo score

de 5 a 2.

Em reunião rea1isada
semana transacta, na

qual se tratou de impor ..

tantes assumptoB que di
zem respeito ao ainda
maior de·'§:envolvimento
dos eaporteR em geral,
bem como ao aperfei.
çoamento de seu campo
á rua Marechal Deodoro.
resolveu a directoria do
Brasil S. C., para anca·

rar 80S obstaculos finan·
ceiros, elevai' li 2$000
a mensalidade (;' 10$000
a joia, ,tcando os socioli
liV.l8S '(}Q J}ag�e:llto de
entrada em caso de jo.
gos.

Ouvidos . Nariz .

Garganta � Olhos·

Dores de cabeça rebeldes

ainica

Especialisada

Dr Sada'lia ,Aml'n de����:dOg:�t::r�é:�����
• l'e.eebldo, o- Bta'sU "S. D.

rez excursionar para Rio
Negro um quadro da
secçäo de bola ao cesto

que naquella cidade r-8a

lizou tres jogos, contra
o Gymnasticos • Rio Ne

Consultas: 15 de No· gro, pery Mafre. e Gym
nasio Rio Negro, verifi
cando se 08 seguintes Ie
·sultados:

,

Brasil - Gymnasticos
x 34; Brasil - pery

S,:�: .YVlJ!t/;.iJ.mpl" Or,qbba
novo pres'I,d!!1f:te da As'
sociação Gommereial
e Industrial de Ja-

Continua em

Joinville
raguá

.
I Novos socios pro-

te .bern. Passou.se, a se· 1 '. postos
gUlr, para a segundß '.

parte da ordem do dia I Em seguida foram pro

Tomada de contas da. pÓ.stlJS para sócios 08 no-.

gestão aterior·
. jmes dos SlS. João' Mar·

I catto, Roberto Mauricio

O sr.' Ca. rlos Mey, the- Horst ·e, Alois Stüber; .A .

soul'eiro com a palavra acceitação dos mesmos
, 'para particjpantss do

---------------- quadro social, foi unani·
I
me. Em seguida proce·

. deu se á classificação da

cathegoria a que ficarão
pertencendo ditos nego
ciantes.
Finalmente, prestes a

.
serem encerrados os tra"

I balhos,
foi dada posse á

Estrella F. C.
Em Retorclda domin,

go ultimo l'eIlllzaram-se
jogos amistosos entre 08

quadros do Estrella e do
Estiva F. C.,' de Joinvil
Ie. Na preliminar venceu
o Estrella por 3 a 1 e

Da principal registrou se

um empate de 4 a 4.

Levamos ao conhecimento de nossos

amigos e conhecidos a triste noticía, que
a 21 do corrente deixou repenfinamente
de existir minha saudosa esposa, nossa

boa mãe e' minha querida filha

Liselolle _Mecklenburg Czerniewicz
e, profundamente sensibilisados externa.
mos os nossos sinceros agradecimentos
por. todas as dem?nstrações de pezar re

cebidas por occaslão do rude golpe sof ..

frido.

vembro, 580.

Residencia :

Abdon Baptista, 180. 15

Ernesto Czerniewicz e filhos
Roberto Mecklenburg.

Jaragua, 29 11· 940 .

5:0'

PHILIPS
.'.A. maior e mais antiga fabrica
de Radios em todo o mundo

Radios
para uso em zona rural, com baterias. Longa garantia.

Radios
de todos os typos e mal cas, desde 800$000.

Peçam demonstrações e informações, sem compromisso, a

José Emmendoerfer " JaraluáPrefiram a farinha fabrícad'a pelo
'N INflD,'JDINYILlE

•

oga 'Ia e
-

•
"

>, .i '/'

'"

".'! I·':·!· .," .
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-
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APPLICAÇôES T-ECHNICAS
EM PINTURAS DE CASAS.

• _ MOVEIS, pisos. TELHADOS.

Exportarões' para BARS; HO�ITJ).ES. FABRI.
'S , CASo CAFES, AUT01YIOVEIS.

a França OMNIBUS. ,CARROSSERIES.
CHASSIS. FOGÕES. ETC.

}

- -"' �
.

&C««t_««»BJ)__•••_BiJ

I
I
I
I

I
II III

. "

Bolsas para serihoras
MAL..AS PASTAS

Val ises

Malas pára cabi nas
'c

1 Estofamento de MOfeis
II

I

..... ,•.•••••••••••••••••••••••,•••,•••.•••••,••••• ,•••,•••••••.•••••••.I��t.'.'••r

rUCHS
-

I

Tel.596Rua 15 de Novembro, 367
J.OINVILLE

,

. .:

•

HOTEL BECKER
Rua Oel. Emilio Jourdan Jaraguá do Sul

Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-á
vis á,Estação ferrea. Dispõe de optimas aocomoda
ções e offerece o maximo conforto aos srs. hospedes.

Banhos quéntes e frios.
HYGIENE -

_ CONF�RTO PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis.

Proprietario : Carlos Albus.

IPoma�aMinancora

•

CONTINENTAL:
a ••rle completa de maohln••
para .Iorlplorlo

CONTINENTAL
machln•• de esoreve, portalela
CONTINENTAL
machln•• da eacrever .Iandard

CONTINENTAL SILENTA
machinaadeescreverallencloeas

CONTINENTAL RAPIDus
machlnaa da escrevar para
contabilidade

CONTINENTAL
machlnassammadoru.aaldado
....a e autamatos deoan·tabllldade

Su� _010,1.1108:

WANDERER

qualidade
WANDERER

cOlllflança

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHOENAU
Agentes exclusivos:

CARLOS HOEPCKE S/A . Matriz: Florianopolll
F I II a es: Blum.nau, Cruzeiro do Sul, Jolnvlll., Lagei, Laguna,

Sio Francllco, Tubario

I

" " ,,'" '1 I" I l·" ,. " ": '. ,

• �' _ • �

, '�I '-. I I,. • 1 _,
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. Capital autorizado. •.. • • • • • 3.000:000$000
600:000$000

11.000:000$000

(

Matriz:
Blumenau ·ßua15 de Novombro

Filiaes Bill:
,

JOÍnvillo, Jaraguá e Hamonia

Alencia em Mafra ,. Correspondentes nas maiores praças do País ,. Agenda em Mafra

Reservas ca. . . • . . •. • . . •

Depositos e saldos em C/C.:. . . •

I'al todas as operações bancarias no País, como cobrança�, descontos e caução de titulos de exportaçlo e outra.
.

.

-. operações de credito; passes para as principaes praças do Pail, mediante taxas modicas

----------...----------

·Va.�,.Sa.-já "-abriu uDia "CONTA DEPOSITO' POPULAR" no Banco

Agricola e COlDercial de Bluanenau.? Se ainda não o fez, procure. ,
.

ilDediataanente nossa "Seção de Depositos" que Ilhe dará pronta.-
Inente todas as infortnações desejadas.

--------------

Não laste as suas ecoDo�ias inutilmente. Deposite 'ae menos 10$000 por mez

conta popular no BANCO AGRICOLA E COMERCIAL DE BLUMENAU e verá as suas

�ias aumentar progressivamente, conforme. po"erá verificar pela seluinte tabela :

numa

econo..

Em I ano 140$000 mais os juros de • • • . . . •• 5$87%
Em % anos 480$000 mais os juros de·,,·;. • • • . • • %1$'05
Em 3 anos 710$000 mais os juros de . • • • • • • . 51$637
Em 4 anos 960$000 mais os juros de • • • • . .. 90$609
Em 5 anos 1:100$000 mais os juros de •••••.. 144$171
Em 10 anos %:400$000 mais os juros de •••..•• 616$75'

Além da conta "Deposito Popular" (Depositos iniciais a partir de .10$000, subsefluentes a partir de 5$000), para a

qual são abonados juros de 4,1/1·/. a/a., o Banco Agrícola' e Comercial de Blumenau mantém aindaas seguintes contas:

A disposição,. sem aviso, com' retiradas livres para qua�quer importancias • . • • % %

._ Com aviso previo (retiradas com avisos conforme a importancia. a retirar •••• 40/0
Pralo fixo de 3 meses e depois 1 meses de aviso para retiradas . • • • . • • • • 5 %

Pralo fixo I ano e depois 1 mes� de aviso para retiradas • • • • • . • '. • • • 6 %

. Os juros &lo paIos ..
ou capitalizados semestralmente

Rua Coronel
Emitio Jourdan rlLI lJ Caixa' pestalI5S

End. tel. 'Caixa-

HORARlO: Das 10 ás 11 e das 131/1 ás IS ,. Sabados: Das 10 ás 111/1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Lloyd Brasileiro
Potrimonio Nacional

� End. telegrapbico .. AGENCIAS: Naveloyd .. DIRETORIA: Dyoll �

, Séde: Rio de Janeiro �
.� �

,

III - D

I Linhas diversas • Serviço de carga e PassageiroS � I
. � Europa, .

. III
� .00
II Estados Unidos, III ,

III Rio da Prata,
III

m m
'II Ati- doS I :1
iii '

rica u,
II

111 e para todos os portos do Norte e Sul do Paiz '11

III :'
� ,-

,
,. L 'i

, III
II

J." � ffl. >. on" , , ".
. - IiI

.� Trapiche eArmazens na PontadaCruz •

" ;,

.'. l<

.��
-�.�.:

.

"

.:.- �.

Informações na Agencia de São Francisco:
,

Rua Cornte .. Cabo, s/no

, t,

fi, "

.,.. . ". ..

, ,

, t

Pelos
menores

preços

,

Os
-melhores

CL\LCL\DOL
,

p#,

GO/CH IRMâO/
. , I °

Jl\�L\GU.l\ � fL\NT.l\ C.l\TL.\RINL\

Exijam 'sRlTIprS para 'seu' uso' os calçaoos marca "IRO�"
Grande stock, na Fabrica, de.TAMANCOS, CHINELLOS

e SA�DALIAS de diversos typos
!

.

., .

,
'

Telefone, 14 Rua Abdon Baptista
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PorlDenores sobre os' ultilnos
factC)s politicos ein'França

Vichy. (fiavas. agencia da pejo governo é a po
f!'anceza) - O livro que- lítica lteyoaud Churchill.
acaba de publtoar o SDr. Ireis' reiniciai a ii favor
Jean MontigDY sob o tí- da partida. para a Arrics?
tolo «Toda 8 verdade 80- Não vos reconheço o

bre o. mez dramaneo de direito de fazei-o sob pro
nossa Hístorla-, eselare- texto algum.s
ce os acontecimentos que «Não será deixando a

se suco "deram ;na Fran- França, prosegulu o snr,

ça, entre os dlas 15 de Laval, que se poderá
Junho e 15 de Julho, servil a, Se deixaea esta
Um dos cepítulos maís terra de França, nunca

emocionantes é, sem du' maís podeis regressar.
vida, o que mostra 8& Sim, quando se souber
eendtções em que a Fran- que eseolhestes para par
ça viu-se obrigada a pe- tír, 8 hore em qua o nos

dir armísttcío e a loque- so paíz conhecia a maior
bran;llvel vontade do. ma provação, uma palavra
reehal Pétain e do snr. virá em todos os labíoe,
pierre Lavai de salvar, 8 de «df3serçäo., talvez
eustesse o que custasse, uma palavra maís grave
tudo o. que podia ainda ainda, a de «traIção •.
ser salvo. Foi o supremo appello
Eis as condíções em

que o. Minlsterio Paul
Reynaud encontrava-se,

. quando se sentiu ns con
tíngencla de pedir de
míssão : «�o dill 15 de
Junho, o. governo che
gava a Bordeus e, ape
,Bar da situação militar
desesperadora e do pe
dido feito pelo general
Weygand para que c Mi·
nísterío tí-asse as oonse-

quencías da' situação, os
srs. Paul Reyoaud e Geor-

. gas Mandel haviam r6,

sDlvido Jnstallar o gü
verno além.mar e deixar
B Françll inteira entre

gue á invasão. Entretan
to., no dia 15 de Junho.,
percebendo que lhe fal
tava a maioria no seio
do. Cünselho de Minis,
tros, o. preside!lte do Con
selho entre'gava o pedi
do de, demissão do Oa
blnete ao. chefe da na·

çãü.
O marechal Pétain oro

ganisava o nüvo governo
ti pediu o. armistício,»
O autor prosegue: «A

despeito. dessa decisão
irrevogavel; o presidente
da Republica, üS presi
dentelöl do Senado e -Ca."
ml.\ra, Brs.Alberto Lebrun,
Jules Jean�eney e Edoard
Herriot, fizeram ainda

pressão para 8 pörtida
do. chefe do. Estado.. do
Governo. e das AFlsem'
bless sem levar em con

tá a attitude nítida do
marechal Pétain que es,

tava resolvido a nAo dei·
xar a França .•
«Qual a situação 3a'

quelle mümentü? No dia
18 de Junho o. sr. Albert
Lebrnll confirmava 80

marechal Petaio sua ln
,tenção. de partir no dia
seguinte pela manhã e

pedialhe SUa acquiescen.
eia. Q grande soldado
respondeu lhe: «Sabeis
que resolvi ficar, acon

teça o que acontecer».
O soro Alibert interveio
ldim de retardar, pele:
menos, a partida do sr.
Albert Lebrun..

.

O autor explica em se.

guida a acçäo do. snr.
Pierre LavaI, então se

n"'dor . W,,'71 lõ'!i'1'.i!
t6. �!.'-:--4';� ��
cO sr. LavaI, pür seu

Ja.dü, agia. Pela sua acção
pessoal junto. a numero

sos parlamen�ares, COD'

seguiu convenceI os que
seu dever era comparti·
lhar das provações da
populaçAo.
No dia 21 de Junho, á

frente de uma delega,
ção de setiadores e de

deputados, o. Bnr. Pierre
LavaI tinha com o chefe
Ode Estado uma entrevis-
ta pathetica.»

O autor lembra os de- A Serie "BROaDWAr' inclue ounos mo-
talhes dessa entrevista delos inegualavels .. _ apparelhOlt de ba&eda •••

historica: «Não podeiS e radios lie corrente universal (.4.C-nO) ... f.-

nãQ deveis partir, decla mldaveis radio·eIectnJIaa. .. emfbD, todas ft..

A b
carão maravilhadoe apreciando OB -

rou ao sür. I ert Le· "BROADWAY". Rep_tam os vaJÔ1'eS ma-

bruln. Não acr6ditare- ximos em radio... Oll moveis mais eJeganta.••

mo$ que, por eS8a atU- o mala lDIIderiIo fI1IO se 011_ até hoje.

tud!" quasi fraudulenta, o Mais de 350mühöes dUlrll'lllllM RCA têm sido

governo 'VA proseguir na comprador ,elos posswidor,s de radios. ,
"

Africa um cümbate que
Para maior satisfação de possuir 1lD1 bom' '-: Peça .uma dem� do Modelo

i
I

d
radio é in�veI o1l1!lr as estações ID-

8SS gura' esde já .como ternaeionaes da RCA Vic&or-NBC WRCA.'
BROADWAY Q-Z2 ao AceDIe "BCA

im ossivel. \VNBI de liIlIa Yo$. ,1,�'.v VlC'l'OR maJs prosImo. Terá -

A � �il:f; &eil !ai' um praza mulmo por ..

'-I presidente (la Re WRCA • -,' •• ,21.630 tes. - 9670kcl. ". "

'preço mma...

publica, levando. üS seI WNBI,,;�.. ".780 lI:cs. - 6100 kcs. ,-!-oot'J 5:;;'-'-[ 'r:

;���t:�"s:�:::�:i��:�: �"C-�t �j.
, �a41/íd4t,�

.,

::;�r da politica fraDce-
_ i DílOt)('jes: H. ORDAM � elA.

:�"oEnlretaD,toF,hJl�U!D,�, pO�o,,' ,._ �.,/.,-; ''';,. o' \, "l ....... ......_

,,! 'Jiti"lÍ-: cltte'�foiY cOÍídemnã;' :JÂR;&GUA;" . (.�';"" ,'}w,

Su�ensa a instata/{açiol'Il�OD�O��OD�DD�DO�DO�OO�DO�OO�aO�QO�OD�OO�DD�ue novas es çoes on
. -; rro

�M� x:::::lI
�

�����o������;::n;���� -IC:X;�OO�
.

MAR �ATT � 'IRM'A
......

� � cn:c�,�,as autorisações para insta-
_

__

lação e funcionamento a

novas estações de radio-di-
fusoras até que seja apre- :;5 g
sentado ao presidente da 00

ex

República o. ante-projeto IC:X I 00

�!��r�:��:J�f.:Yiui�� ;oOoD Fa�rica �e �banéos �e Palba, :0°°0esta data.
_

P
________

o----------� x:::::lI ex

M I
Premiada cüm Medalha de Ouro na Exposiçã'J Municipal �

ao de Joinville, 1926 e na Exposição Farroupilha dê 1936 ao
lC:lI JCIf
c:x ex

00 00
laossen Breia. g Jaraguá do Sul - Santa Catharina �

P did 1 t 1 h M Endereço Telegraphico: «MARCATTO· M
e I os pe o e ep O· c:x o:::::l(

ne n. 53, ou na Casa 00" , Dr
May Bt Fischer. .g00:500g00g00g00g00gDOgOOgDOgODgOOgOOgOOgOO�-

fornece a domicilio

que devia decidir o. snr,
Lebrun 8 não deixar o

paíz. E antes de partir,
o sr. Laval pediu, mals
uma vez. ao sr. Lebrun :

«Não deis ouvidos aos

conselhos dos que 'con.
duzíram o paíz ao abys
mo. Ah! por cue durante
tanto tf:�mpo "võs os se

guístes ?
O sr. Lebrun respondeu

com voz sem timbre: cA
Constüuíção impunha- oie
este dever •.
O sr, Laval, levantan

do. a VQZ, declarou : «O·
deío-os a todos pelo mal
que fizeram à França>.
Foi depois desta en

trevísta que o .sr. Lebrun
desístíu de partir.•

Lenha picada

Dissolvidas' varias organiza...

ções francezas
Diplomata brasileiro

Vichy. (T. O.) - O bo industria siderurgica fran- condecorado

latim offieial francez com' ceza ; 2. Syndicato Central Quito. _ O presidente
munica, com phrases lapi de carvão de bulha de do Equador condecorou com
dares, que foram diss�l\Ti França; 3. C,�mfederação a Oran Cruz da Ordem do

d!s numerosas, orgarnza -Geral de �at:.oes; 4. AB Merito o ministro :do Bra
çoes írancezas, q�e, no tres org�m�açOe5 centraes I sil, sr. Acyr Paes, que se

p.as�adC?, .exerceram mflue� dos ope: arl_?s fra�cezes: ausenta definitivamente do
era decisiva sobre a poli Confederação Christã de paiz
tica da !França. Trata se Operarias, Confederação

.

das seguintes entidades: Geral de Operarios f! Con
--------------"-

1. Comité des forges, federação dos :Syndicatos .Bronchite asthma-
administração central da Profissionaes francezes. tica de 6 annos

Casa Emitia

Santos - Sr' Eduardo C. Se
queira - Pelotas
Em cumprimento de meu de

'ler, não posso Ideixar de mani
festar o meu reconhecimento pe·
la maravilhosa cura que acaba
de me fazer, pondo-me radical·
mente curado.
,Saffendo, ha 6 annos de bron·

chite asthm�tica, sem esperanças
d� ficar curado, taes eram as

grandes quantidades de drogas
que tomei, desanimado comecei
a faz 'r uso do vosso precioso e

poderoso .Peitoral de Angico
Pelotense •. E qual não foi a sa

tisfação que tive tomando ape
na!> 2 frascos e ficando radical
mentE'! curado,
Penhorado agradeço a v.por

tão maravilhosa descoberta, da
qual aconselho, li t{)dos que sof·

St
· frem lio terrl\'el""mal a·, fazerem

ein·, qso do' cP'eiloral de Angico Pe
lotense •.

Do amo. e cro. admor.
Francisco da Cunha

'Confirmo este aHestado. Dr.
E. L Ferreira de Araujo (Firma
Qecolhida).
Licença N. 511 de 2611e Mar·

ço de 1906
Deposito geral' Laboratorio Pei·
torai de Angico Pelotense

Pelotas, Rio O. do Sul

Vende-se em teda a parte.

ASlu_ptos a serem considerados
pelo Congresso argentino

Búenos Ayres. m. P.) - dos politicos; outro auto
O Poder Executivo baixou risando a collocação de um

um decreto ampli; ndo os .monumento .ao general
assumptos que o Congres- Francisco de Paula San
so deverá considerar em tander, em Buenos Aires
sessões extraordinadas. monumfnto esse doado pe�
Entre esses assumptos lo governo da Colombia

figuram: um prej cto de e outro sobre o tratado d�
lei sobre o enriquedmento -commercio com o Brasil,
iIlegitimo dos funccionarios assignado em Buenos Ay
publico;; outro sobre a res ao!' 23 de Janeiro de
regulamentação! dos pai ti 1940.

SECCOS E MOLHADOS - CONSERVAS

Generos alimenticios __
LJUÇAS MIUDEZAS EM GERAL

S. FrBRf:IHe d. Sul

MODELOS BROADWAY )��;'-c.�
A melhor offerfa ... radio, jamalsi} f/iJ � ,.
cfferecida no mercado '_/'j;J4; .

brasileiro. ,
o campeão .ta Dota e seDSaCional Seria

"BROADWAY" é o Modektq.zz. RCA VICTOR
offerece esse receptor de seis vaIvuIas com

o aperfeiçoamento teehnlco mais Dotavel d'es-
'

tes ultimos tempos "DBSDOB�NTO DB
FAIXA".

DESPEf�TE Ia BILIS
DO SEU fiCADO
Sem Calmnelanos-E Saltará ..

Cama llisllost@ Para Tilde

Seu fígado deve derrama)", dla.tie.
mente, ..110 eatornago. 11m litro de bUla.
Se a bilis não cor re livremente. OI

alimentos não são digeridos e apodre.
cem. Os gazes incham o est.omago.
Sobrevem a prisão de ventre. Voe'
sente-se abatido e como Que envene

nado. Tudo é amar2'O e a vida é um

mart:v.r.io.
Uma simples evacuação não tocar'

a causa; Naäa ha como as famosaa
Pillulas CARTERS para o Figado.
para ulna acção cert.a.. FaRDl correr
livremente esse litro de bilis. e voeI
sente-se disposto para tudo. Não cau

sam damno; são suaves e contudo são

mlLravilhosas Pllra fazer a bilis correr
livremente_ Peça as PilluJas CAR"
TERS para o Figado_ Não acceite
imitações. Preço 3$000_

Com o seu uso, nota-se em

poucos dias :

1. - O sangue limpo, de im·
purt:zas e bem estar geral.

_

2. - DesapparecimeQto de es

pinhas, Eczemas, Erupções, Fu
runculos, Coceiras, Feridas bra-
vas, BÔba. etc

,

3, - Desapparecimento 'com1

pleto de RHEUMATlSMO do
res nos ossos e dôres de cabeça.
4. � Desapparecimento das

manifestações syphililica& e de
todos os incommodos de fundo

syphíIitico.
5. - O apparelho gastro-intes

tinal perfeito, pois o «ELIXIR
914. não ataca o estomago e

não contem iodureto.
E' o unico Depurativo que

tem attp.stados dos Hospitaes,
de especialistas dos Olhos e da

,

Dyspepsia Syphiiitica.
Vidros duplos

Já sé encontrllm á venda con·

tendo o dobro do liquido e cus

tando menos 20 % que dois
vidros pequenos.

ELIXIR DE NOGUEIRA
O r':medlo que tem depurado
o sangue dc uc. geraçóes I

empregado com exilo n.l:

Feride.
Eczem..

.1I1a Ulcere.
Manche.

II�_. Oerthro.
Espinhes
Rheumetismo

Escrophules

,IYPhilitic••
SEMPRE O MESMO I •••

SEMPRE O MELHOR I •••

EliXIR DE NOGUEIRA
Grand. Ospurltlvo do Sangue

�D__Ba'U6���7Zl;I!l,��7J2;S§'*,"'ir4E7Zl;7J2;;?ll;_

I End. Tel.: �OROMAIA.
Codigos:
BO�OES, RIBEIRO,

\ \ ,I

Mesmo sendo de ouro •••

Não ha cartão de visita
que proporcione aptesen- ,

tação mais lmpressioname
que um

Trajes elegantes, bem confeccionados
só na

Alfaiataria -'To r�rens
Rua do Principe 460
lOINVILLE

Palace
de M A R TIN S J A R U GA
Rua Barão do Rio Branco n. 62 ,

Todos os quatos e appartamentos, com agás
corrente quente e fria

Elevado.,.' ,_, Fr/gorifico o Cosinha de l.a ordem
Salas de amostras para os srs. vúJ;antes

Automovel na Estação
CURITYBA PARANA' BRASfL

I!1RrliEllmfimlmrOOElllImDmmDQlm

INSTRUMENTOS DE MUSICA
•

E M O E R A L, es p e c i alm e nt e :

Harmonlcas
simples; semitonadas,

cromaticas e a Piano das
afamadas marcas

Hohner, Sartorello, SIradella

BaadooeODS
ALfREDO ARNOLD (AA.) - OS ME,LHORES
Além disso: Orgãos e Harmonios da co o

nhecida mdrca BOHN Pianos Essenfelder
bons e" baratos.. Instrumentos para Banda

I e Jazz-Band - Cordas, Palhetas para Cla
. rinetas 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

[llllJJnmngfOOli1raili1li1filmlrillliltt11l'JDmtOOm1lrl

CAIXA POSTAL n. 34
Rua Manoel Lretlrenço

de Andrade n. 14
TELEFONE n. 155

Orontesmaid
REPRESENTAÇÕES

DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS
EMBARQUES

SÃO FRANCISCO DO SUL Estado de Sta. Calharina, Brasil

,I'
'. '.:,;.,,�/.

." � •

0\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Não é exagero dizer-se Contráriamente, a polítí- al, No tempo de Vasco da
que Portugal e Espanha ca colonial da Inglaterra e Gama, os hlnous ainda go
ccoRstruiram nações». As da França nunca deixou zavam de relativo bem es

duas grandes potências co de ser - mesmo nos tem- tar, Hoje, andam pelas ruas

loniais do passado não se pos modernos - uma po de povoações miseraveis a

limitaram, apesar dos erros litica meramente ímperia- esmolar uma mão-cheia de
praticados por àalguns na- lista de exploração dos arroz. Bombaim e Calcutá
vegadores ambiciosos a ex- oprimidos em favor dos são os simbolos de um

pIorar as terras descobertas opressores.' A Inglaterra e imperialismc do ouro que
por Vasco da Oama, Ca- a França nunca construíram- explora sem piedade os in
bral ou Colombo. Fizeram nações. O exemplo dos dianos para que os agiotas
desde logo, sobretudo os Estados Unidos não vem possam jogar na Boláa de
portugueses, bôa politica a proposito, posto que to- Londres para que os Lords
economica no moderno dos nós sabemos que a possam viver na fartura e

"sentido da palavra. Afonso grande união norte-ameri- na abastança. A Inglaterra
de Albuquerque não foi cana não deve a sua eman deu a India casarões de
"apenas o conquistador de eipação politica ao elemen cimento armado mas dei
Ormuz. Foi lambem um to inglês, que ,se limitava xou o povo da grande pe
dos maiores genios colo a cobrar rendimentos, mas ninsula na miseria e no

nizadores do seu tempo. a um amalgama de coralo- primitivismo social., Não
As cartas de D· João III sos trabalhadores de todas obstante os decorativos
,80S governadores da India as nacionalidades - sobre- bastidores Bombaim, as
constituem ainda hoje, pa- tudo alemães. irlandeses, estradas de ferro, os aviões.
ra quem as lê, ínteressan- franceses e holandeses - otelegrafo e o telefone (tu
tes elementos de estudo que' exploraram o pais des- do isto aliás exelusívamen
social, cultural e economi de a costa do Atlantico te por ser util 'a finança
eo. Espanha e Portugal até á costa do Pacifico. britânica), a India encon
trabalharam para o futJ,Jro As possessões inglesas tra·se: hoje numa situação
,;das terras autrora ignotas. que se' encontram mais ou mais deploravd do que há
lu suas antigas colónias menos desenvolvidas são 400 anos!

. da América, não eram, ver, hoje.dominios administr::t- Nas colónias francesas ó
.
1adeiramente; consideradas dos por governos afectos estado de coisas é ainda
.como tais, mas sim como a corôa britânica. O exem- mais desolador. As unicas
prolongamen.to das mais pio da União Sul-Africana possessões que progredi·
pátrias. Na época em que é edificante. Ao rebentar a ram algo são as do norte
se emanciparam, todas elas: guerra actual, a Inglaterra da Africa, e isto mesmo ----------

estavam mais ou menos I teve artes de impôr aos porque á ,França as consi,
preparadas para essa eman·' sul.africanos, que na maio' dera como a sua charta.
cipação, para a independen- ria desejavam conservar se situada á porta da casa.

cia politica. Todos nós sa neutros, o governo angló- Quanio ás outras, nenhu
bemos que o Brasil ao filo de Smuths o qual, cum· ma delas se compara se·

proclama:- a sua indepen prindo as ordens recebidas quer com a pequena ilha
dencia em Setembro de de Londres, se apressou a de S. Thomé ond.e os por·
1822, eslava pedeilamente declarar a guerra aos ale- tugueses, em menos de 50
.em condições de viver se· mãis. Não há um \ unico anos conseguiram fazer um
parado da nação cujos goran dcminio britânico. que pos prodigio de politica colo·
des homens a descobrir am sa pensar f; m emancipar nLtI, aplicando nela todos
li custa de muitos sacrifícios, I se �eriamente, porque os os modernos ensinamentos
dh;�anciados da pa_tria por

I
SeUS potentados são homens m�dicos. sociais

.

e econo,

mUItos meses de viagem. . às ordem. da Inglaterra, co micos. A Inglaterra e a fran-
Hoje mesmo, a politica' mo a maior parte dos

ra'l
ça nunca podem construir

eolonial portuguesa em An jás da India. nações porque sua politica
Bola vista sobr atudo a fa Os grandes arranha ceus e a politica interesseira do
ler desta Rossessão afrita· de Bombaim são talvez uma ouro: Quizeram ambas ar

'la um ltltur ,< taÇi���iin,�:7 �e;T?ns tr LIçãO '�;dp�. p�flerio'f,gaf!1as'�at, :$ô,�.i������9:.:s,;a!,i':;..
pmdente de

.' ',t�ra poH�
.

,ijo� ouro. mas Jámsls uf!11 cerces,"1:los s��{J�. '�!J1peE'os"
gu�sa, frontel,ro ao Brasl!. ref.lexo de progreßso SOCI-; Mas o' Ouro e meta'll%mole

. ,

A Casa de �pecialidade� .Alimenticias

• � acaba de receber •

o Inaior e Inais variado sortilnento ein �rtilos para as testas "e natal
Chocolates, Nozes, Avelãs, Vinhos Peras,Maçãs, pecegos,

em tabletes, em figuras, em Amendoas,

FRU�TAS:
Figos, Ameixas,

caixas de fantasia, Abricots, Passas,
I Bonbons finos' (prali .. castanhas, brancos e tintos Tamaras

Noz e s america-nes) Massaplo Licôres PASSAS E FIGOS
em diversas figuras nas em pacotes

I Completo sortimento Goiabada GELEAS de Sardinhas nacionaes e
Marmelada C

"

�EDIDOS em coaservas
.' &JU ext..anceiràs ENTREGABananada Marmelo

pelo Maçãs Pecegos Peras Pecegada Petego Aspargos Couve-flor Azeites na- a

�ONE 53 Tutti-frutti Figos Mamão e outras Abacaxi Azeitonas Chucrut cionaes e ex DOMICILIO
Ameixas Abacaxi Goiabas . mais Goiaba Petit-pois Pepinos trangeiros
Coco Carambola Laranja Pó de pUdins «Dr. Deltgers» . Palmitos Feijão Camarão

VisiteDl . a nossa Exposiçio! ,Visiteln a nossa Exposição!e

AUenoão! ����m:a;��7:�bc;;�������� ormll ave
I •

Lmbll.1HS í lUsa �Iienlella �ue esIa �lIIidIÇiO. COll GRIIDfS BESCOIIOS. rep�'11a 1111..
. I . U I çaoOpportunídade unlca p. compras vantajosas __1_. _

fazendas em geral, Chapeus, etc.· etc.

Silva Monteiro
Ocrrresponiknte da U. B. 1., em Berlim

c O 11 S t ,r u i r Nações
que não serve de betão. E
é talvez por isso que os

dois imperios começam a

desmoronar se pelas sUQS
bases.

<fi E' um Iperigo· c;::

amortecer a Tossei
Trate-a, sem ,narcoticos

.0
MHOPf

,

SIUJJJE
---'-�.I PlISÄo DE VEtITU

UIDIGES'l'CliS
MAO HALlTO

Uma das sensaçõc s mais I ACIDEZ �

agradaveis da vida expe .sol da M�
rimenta se com um simples I���h��te PEJAS, usado ao ��rl"h"m em v,dro de 3 ramanh .. '.

Em Kera., � reDle-d,ioe r.ODt.ra a toaee.

eil) ..es de tratarem o �I. ináenai
bili:&am o organi.mo. E' o erreito dD
narcolico .. No emtaDto. é preciau fa ..

zer de8apparecer a toase. que cjae

«" quasi sempre. á. pejores «to

aequencia.. E até hoje, para o tra

la'Jll�nto da toaee continuam a prr

«alecee ('erl.a plantas. muito conhe-

cida. da tnedicina caseir,,: a grindelia�
a lobelfe , o rhum de Jamaicil. o

.

Rum.co "', sobe.. tud,o.� agrião. F." o�••((S,oe:«C(U(__�que explica a erClc.-acla do Xarope� ��

To•• ., ('uja formula é a .m�i. feliz 88- 81

a Ii!)ocip..çiio deeeee plaDt••• TO.8 não faz. V... uerraapenaa., parar a tosse, 4:'OIl'1 uma ou

Iduas doses. Tees vidros haetam para > •
o. tr�.!amento completb. E"perinLentr

.

. ,.,

�:::: i:f:" á:o::::';�::: =::,�i��::':= Contra a Especulaçao r
eiahnC"Dte indicado para a. crt'anças.

sentou agõra, uma. má, De go.to muito agrada."I. Pr�ç<> do

quina que possüe 46 té·· .Idro: 5$500. Em todasaapharmuciae.

I t orrerta especial: recorte este annUD-

C as, com uma comu a cio e mande-o com seu "ndereço para

ção dupla, de modo que c, ", 687. Rio. para r"""ber. gratie.

138 caracteres podem lindo Ihrodo historia. par.. creaDçá•.

ser utilizados. A mäquí
na é construída pelo sís
tema de tirante de Impe
lir. é ê fornecida para
08 maís díversos fins,
sempre com os teclados
correspondentemente va

tiegados. Existem tecla,
dos puramente matema
C08, . matematico qulmi·
cos, técle.dos matemati
cos com desenhos de
perfil pafa 8 construção
de pontes e de obras em

ferro, em geral.

Maquina deacre
, ver para enge
nbeir.•s e mate..

. maticos

-

NÃO TUSSA! TOME O
XAROPE '

(ONTRATOSSE
U�ADB IA 25 AIIOS - I MELHOR E D MAIS BABAin,

Serviço Especial da
ROV - Na eomposícão
de trabalhos eí sntltíeo
técuicos, sempre se nota
8 !alta de uma máquina
de escrever que possüa
todos os caracteres para
formulas e stnaí que se

usam na matemattca e

Da téníea-
Uma Iírma alemã apre-

Milharas de aUesladol comprou. o seu valor,
------------------------------j

LUTA CONTRA OS ESPECULADORES
QUE SE APROVEITAM PARA ELEV1\R
EXAGERADAMENTE OS PREÇOS EM
PREJUIZO DA ECONOMIA POPULAR.

"AVence�ora" ELIAS
\

quer cm tempo de paz, quer em tempo de
guerra, segue sempre o' mesmo methodo: kr

grande stock para vender o melhor e SEMPRE
PELO MESMO PREÇO. - A guerra é labia
dos especuladores. Não se deixem enganar-

I
rsse negocio de guerra é potoca velha

que. jánão pega - as ttcidos são nossos e bem nos,
sos. Cuidado ao fazerem sua!" compras, �

VfSITEM' 'a cA' VENCEDORA,.

�
Vendemos sedas a preços de

al-,�godão. e EtJgodão quasi de graça.
Venham ver os nossos preços.

Escritorio de advocacia

UMA IDE'A DOS' PREÇOS

I
Seda

estam.pada,
cores modernas á 2$000

Façoné de todas as cores ã 3$500
Sedas· �stampadas .' á 4$500
Sedas xadrês á 4$000
Seda mongol á 3$500
�c.mem de todas as cores á 7$COO
Lamê de todas as cores á 3$500

Devido ii falta de espaço deixamos de mencio
nàr Os demais artigos, mas garantimos o que
V. S. desejar, encontrará, sómente visitando a

"A' Vencedora"

Dr. Marinho
Diarimente atende-se neste escritorio para servi·

ços fudiciarios e administrativos.
I '.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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9;0:630$700 I237:732$700
--'------------------------

�i!!!êl!!!!!!.'J!!����" Hildebrando A. Gomes,
7.988:530$570 III I lai. descobeta III82:227$330 �

'I S 1.- "'" .- t a d o r7.113:052$200 �I para a mui h e r I O.,
1�.!��:���:�gg III FLUXO. II provisionado pelo Tribunal de Apelação, registro n

.. 236, e_devi
....�

..
. �, darnente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secçao de

�·��t:j�����g �I SEDA.TINA II S. Catharina, com escritorio em JARAGUÁ, onde paga os devi-

.:
� II dos impostos de SOLICITADOR DE CAUSAS, oferece

.

os ser

2�315.735$220 O REGULADOR VIEIRA
viços compativeis com sua profissão a quem deles precisar.

1.472:100$000 A Ih - ff
/

3.600:982$865 II mu �r r:ao so re- �I986:687$310 � ra dores II

59.219:843$545 11 Alivia as colicas III -:;:.-;.;;-;;.,..-;;;;;;;;;;-...----------------,

II
uterinas em 2 horas III As CR-EA.NÇAS QUER E lt11

1.200:000$000

I Emprega-se
com vanta-

III PROTr-CÇA....O450:000$000
gern para combater as Iii

572:953$350
00 Flôres Brancas Colícas II50:000$000 .

I
•

5.409:500$685 Uterm;�; ������� e a

4.086:918$360 II E' poderoso calmante, e .11
13.803:552$070 II Regulador por excelen l!

. �i cia.FLUXO-SEDATINA'll'9.146.893$970 mi pela EUt' comprovada I17.551 :544$900 III . ." .

-

3661:244$180 It' efle.acla é receitada. por III'674'060$000 �l rnats delO.OOO medicas,
: �'I FLUXO SEDATINA IJI1.472.100$000. encontra' se em toda i�'

1.1_41 :076$030 III parte. iii59.219:843$545 !
x.!!!!!!�!!!!�.!!!!!!!!!.�)C

Correio do Povo

o rythmo ascendente de Importante
instituição bencsria regional

Venham ver

Brinquedos
.

para o natal
Em edições anteriores havemos fixado o desen- tos, resultado da crescente confiança que vem inspi

-volvimento incessante da importante organisação ban- rando a importante instituição �ancaria.
.

�
caria intitulada: «Banco Agricola e Commercial de l . Para melhor attend�r aos tnte�esses da_s zonas de S
Blumenau» " E se assim procedemos, é unicamente operações, houve necessldade da tns.t�lIaçao. de uma

orque acompanhamos de perto a marcha segura da Agencia na cidade de M�fr�, e na �lstnha cidade de

feferida instituição a par do progresso da nossa com- joinville, �a rua do Pn�Clpe, esquma da ru� 9 de

muna. Março, esta em construcçao um sumptuoso predio des-
Nunca é de mais resaltar as realisações trabalho- tinado á filial local.

.

sas nascidas de iniciativas sãs e constructivas; - e �elo ult��o balancet� ?a Matrtz, Succursaes e

a orga!1isação a que nos referimos é de vulto a me- A.genclas, verificam-se os
.

índices reaes do desenvol

recer não sómente a nossa attenção cerno as de todos vímento das

operaç.
ões ate 30 de Outubro do corrente

Ios que, directa ou indirectamente, estão lizados pelo anno.
_.' I Iinteresse da collectividade em transacções commerciaes Os numeros sao mars expressivos que os com-

ou particulares. mentar!os que se fiz7rem a respeit.o do_ renomado es-

Como estabelecimento de reconhecida idoneidade, tabelecimento bancan<�, .e, com sahsfaçao,. �a.ra horne-I
inatacavel lisura e solidez comprovada a par da mere- n�gea� o _esforço admlmst�ativo que 'posslblhtc� essa

cida confiança que vem impondo nas praças commer- vlctorl� tao conc�eta, publicamos abaixo o movlmen!o
ciad, industriaes e bancarias do paiz, - o «Banco do activo e passivo em 31-10�40 como demon�traçao
Agricolâ e Commercial de Blumenau» de exercicio a eloquente. da marcha progressiva do Banco Agncola e

exercicio augmenta consideravelmente o volume das Commercial de Blumenau :

Isuas operações e as suas reservas technicas, confir-. ACTIVO ,

ma,ndo a. invejavel situação qu� �esfructá. I Letras Desc<:>ntadas 7.804:394$570
Sociedade An�nYn:a conshtu;da em

.

setembro de Letras e Effeitos a receber, por conta
1927, sob a denom1Oaç�o �e. «.Calxa Agncola. de Blu-

propria do interior
menau S. A.», com capital inicial de Rs. 100.000$000, Letras e Effeitos a receber em cobran-
soffreu profunda modificação em .1936, com a reform.a ça do exterior

.,.

. dos estatutos, p�ssando a denominar-se «Banc.o Agrí- Letras e Effeitos a receber, em cobran-
cola e Comrnercial de Blumel!au», com.? capital e_Ie- ça do interior
-v�do para 1;200:000$000,. e, installadas filiaes em Jo1O- Valores em liquidaçãoville, Jaragua e Hammom�, todas. em 193.1. . . Emprestimos em contas correntes

. .

Pouco tempo decorn.do, mais amphtude fOI ven- Valores caucionados
ficada !las carteiras e mais uma vez houve augment.o Valores depesitadosâe capital, para 3.000:000$000, de reservas e deposi- Matriz e Succursaes

Correspondentes do interior
Titulos e fundos pertencentes ao Banco
Hypothecas
Caixa: em cofre e outros Bancos
Diversas Contas

Grande sortimento de relogios e

udgos de ourivesaria

Beüos artigos
para presentes

Relojoaria Walter Hertel
Avenida Getulio Vargas

; E.rIas preeiBa·m"'de
Kolynos. Limpa seus

dentes melhor e com .

segurança e destrée
os germe-s que ata
cam-os dentes e cau..

PASSIVO
Capital
Augmento da capital (parte realisada)
FU!1do de Reserva
Fundo para prejuízos eventuaes

Depositos em conta corrente com juros
Depositas em conta corrente limitada
Depositas a prazo fixo
Depositas em conta de cobrança, do

interior
Titules em caução e em deposito
Matriz e Succursaes
Correspondentes do interior
Valores hypothecarios

I Diversas Con�as

•

Linhas ,de passageiros em omnibus de luxo
.1
r.

l'.,

PARTIDAS:

Florianópolts
c,
,

j - I

a pto. Alegre ,
..

De Florianopolis ." nas segundas,'quartas e sextas ás 3 hs. da lDanhã
,De Porto Alegre "nas segundas, terças e sex�as ás 3,30hs. da lDanhã;.

florianopolis a Curityba
De Florianopolis
De�Curityba

" passa por Jaraguá
" passa por Jaraguá

diarialhente às
diariaDlente às

11,01 horas
11,41 horas

1

Blumenau a Curityba
De Blumenau ..

De' Curityba ..

passa por Jaraguá diariamente, exepto aos dómingos,. ás 6 boras__
passa por Jaraguá dia..iamente, exepto, ao� domingos, ás 19,11 boras

!

Informações e venda de passagens na .f\Iencia Jaraguá, á Avenida Getulio Vargas

• 'i;." .. ::}Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital de ata§lo de Souza. 4&. L�uroGthI.lllllmlllllJl2IlBIIlillillBllll1l1JlIIl21l21llilllflljiJlIIlIlliIlllllllllJRlllilfillII Edital de seguDda Edital de segURdade Réo ausente �:à tl����� J���:à: 9�� I' li]
. .

-
. . III praça e arre- praça e arre",

o Doudor Arno Pedro novembro de 1940r •
Ass) iii", .

't
" '. III mata§lo 'mataçlo

Hoesoht,Meretissimo Juiz Man�el Lobão MUDlZ de llil �O IDPre seus ar IIOs na III o Doutor Arno Pedro
de Díreíto da Comarca Q�eIroz - Promotor Pu- III '. III O Doutor Arno Pedro Hoeschl, Juiz de Direito
de [araguá, Estado de bllC.o. E, hav:endo sido III 121 Hoeschl, Juiz de Direito da Comarca de Jaraguä,
Santa Catarina, Brasil, designado o dIR dez?ito li1 !XI da Comarca d.e jaraguä, Estado de Santa Oatan,
!la forma da lei, etc.

. d? dezembro proximo III
IXJ Estado d.e Santa Oatarí- na, Brasil, na forma da

Faz Saber aos que o vindouro, as 9 heras da
lÃ)

III na, Brd81I, !la forma da leí, etc:
.

presente edital com o !Dan�ã, pa�a ter lugar a IXJ IIIIei, etc.
. . Faço saber aos que o

prazo de 15 días virem, lD�uIriç.äo das t.estemu 121 li1 Faço 8ab�r 808 que o presente edital de se,

que pelo doutor promotor nhas aouna me�CIonadas, iii III presente edítal de segua- gunda praça, com o pra.
Publico me foi dirigida 8 e não tendo SI�O eneon. III iii

da praça, com o prazo zo de dez dlas, virem
seguinte DENUNCIA: trada a denuneíada Ade- lXt �

de dez (10) dia�, VIrem ou dele conhecimento ti.
J:;xmo. Snr. Dr. Juiz de lia Cerutti, por não ter ca IX! ou dele oouhecímento tt- verem que, findo esse
Direito da Comarca: O sido. �ncontrad8 neste iii 111 verem, que, findo esse prazo, ha de ser arre-

Promotor Publico da Co- MUnIClpio, e em. lugar fiI III prazo ha de ser errema- matados por quem mais
marce, abaixo assinado, incerto e n�o sabido, por III iii tado por quem maís der der ou maior lance ote-
no uso de uma das atrí Isso man.del passar o pre- III !XI e m�}I)r lance oferecer recer, DO día 17 de de-
buíções que lhe são ccn- s�nte edítal, pel? qual !XI I � no día 17 de desembro I sembro do corrente ano,

: feridas por Lei, vem, res- �lto e chamo a dlta Ade· IXJ IX! do corrente ano, .
às .14 .

ás 14.50 horas, ás portas
peitosamente, perante v. lína CerutU, pars compa- !2i IJJ h�ras. äs portas do EdIfi J 110 Edificio do Forum
exota., fundamentado no recer no día 18 do �ez III 111' oro do Forum �estß oo desta Comarca, o saguín.
Ioquerito Policial, anexo, d� dezemb�o proximo III III !Darca, o seguinte bem lte bem imovel penhora,
denunciar Adelina Cerut. víndouro, aíím .d� se ver III iii Imov�l penhorado a Oar I do a Carlos Richter, na
te, brasileira, solteira, processar e aesísur a for- IÃI e lanhe UIß "Pont."a'c" IgAO lÃ!

los �lch�er, na ação exe- açãoexecutiva fiscal que
com vinte e tres anos-de mação de culpa, sob pe ca • ca cutlva tíscal que lhe mo- lhe move a Fazenda. do
idade, não sabendo ler na de revelia. E, para it1 a:; ve a fa�enda Municipal, Estado, a saber: -',
nem escrever e restden- que chege ao conheeí- IÃI -ratis' IX) a saber. 1. Um terreno SItO no
te nesta cidade, pelo fa mente da ré, se paseou IXJ .,.

I iii 1. - _Um. terreno sito lugar Ribeirão Oaetída,
to criminoso que passa

o presente edital que se- III 121 !lest.a cidade a rua Ben-, com 8S confrontações de
a expor: O Sr. Renato rá afixado ás portas do iii Procure conhecer as bases deste colossal sorteio que vos offe- iii JamID Constant, �61�eLldo direito, com a area de
Saos, funcionario pubJico, rorum e publicado pela 121 rece como Brinde de Natal a msis acreditada Casa de Artigos fi] frente com a díta rua, 20.000 metros quadrados,
residente nesta cidade, Imprensa local.

.

Dado e fII pare Homens no Estado. lÃ) fundos com terras de Ger. cujo bem constante
com sua senhora d. Nair. passado nesta .cldade de !XI

ca mano Harbs, de 1!m l�do do auto de avaliação e
8ans e uma filha menor J�raguá, aos vínte e trez lIf iii com terras de Joao TIed. penhora de folhas des.
do ca8a1, tinha como em· dIas do �ez de novem· IX! "airados fl"nos p'arahOlDens III ke e do. outro coma81de tes autos, serà levado
pregada de serviços do· biO de mIl novecentos e III � � iii Max Hlendlmayer, com em segunda praça com
mestlcos 8 denunciada quarenta, Eu, Neyf�anco III e senhoras lt1 ti ares de 8.000 metros o abatimento legal de
Adelio& CerutU. Com a escrivão o subscrevI. As· til III quad.rados; 20 (l/o (vinte por cen(0)
chegada desta alguns ob .. sinado) Ar.no pedro. H�e8, IXI

.

cUJo bem co�st8nte do sobre o valor da 8valia-
jetos de uso familiar de. chI - JUIZ de Dl�eIto.lI IX! III auto de avalIação e do çäo, isto é sobre 400$000
sapareceram fazendo·os Está con.forme o orIginal, fII EstoiOS para pr.esentes III 8UtO de penhora de f�· (quatrocentos mil reis)
desconfiar da denuncia- do que OOU fé. III '.I li] lhas, dos 8UtOS �a referI, sendo em segunda praça'
da, sem, todavia, dar alar. Jaraguá, 23 de novem· IIJ riI da lição executIva, será arrematado pelo valor
me. Tendo porem, d. Nair bro d� t.940. '111 0111

•

Ih t" t lX1 levado em seg�nda pra·, de Rs. 320$000. Assim
viajado até Curitiba,o.o O escflvão, NeyFranco IÃI

'

alor e IDe orsor llDen o cc ça com o. abatImento de será G referido bem �a.r·
dia cinco de setembro Edi I d' C' ..� � d"

� 20 % (vIOte por cento) rematado por quem mais
do corrente ano, ao vol. ta e Ita�o l2J . e calDlsas e -ravatas iii sobre o valor total de der e maior lance ofe-
tar, uma semaoa depois, de Reo ausente fi! ., III 4:0�O$OOO, sendo com o a· recer no dia, ,hora e ló�
110 dia doze. deu porfal· O Doutor Arno Pedro l2J a preços sem egual III batImento de 200/0 o to· cal acima mencionados,
ta de numerosos objetos Hoeschl, Juiz de Direito iii IXI tal de 3:200$006 (tf.es c�n. podendo o mesmo ser

•

que deixara em casa, da Comarca de Jaraguá, IIJ
CIO tos.e duzentos mIl reis). examinado gor quem in.

inclusive peças de rOll· Estado de Santa Cat8ri· lX1 �aDlI·sarl·a Prl·nCI·�e
It] ASSIm será o reterido teresse tiver, no local do

pa, o que 8 fez inconti- Da, Brasil, na forma da IXJ A que II) bem ar�emat8.do �or, mesmo, em Ribeirão Ca-
Denti, despedir 8 denun- lei, etc: 121 melhor serve � quem malS der e maI.Gr 'ciIda, neste municipio.
cia.da 6 dar queixa á po- Faz saber 80S que o III sua clientella III lance oferecer. no dIa, E para. que chegue 8.0' #
1Icia local. E esta, após presente edital com \ o 121 AI h�ra e lugar aCIma men- conhecimento de todos,
algumas diligencias, coo· prazo de 15 dias virem, IXI

IX! clOnados,podendo os me�' mandei passar este edi-
seguiu efetivamente apo· que pelo doutor Promo· � JOINVILLE til mos bens serem .examl tal que será afixado no
derar·se. das cois.as re· tor Publico da Comarca '(] II) nados por q�em lOteres· lugar de costume e pu.
'clamadas, encontrando' me foi dirigida a denun· III ' ,III se, .neB�a Cidade a rua blicado pe1li imprensa
'as em poder da denuncia· cia, digo a seguinte DE- 12II11I11l11I1lfllli1l11l11l11l11i'IIIßt1IIUIIIII[II(fJIllIllIi1fJ1f11fflfiifllllllllfllllJ BenJámm CODstant.. on, local. Dadb e passado
da, conforme descreve o NUNCIA: cExmo. Snr. Dr. ' , ' '

. ...L_.. de l3e acham IOfia1I8ad?� nesta c\dade de Jafeguá,
auto de busca e apree,n- Juiz de Direito da COlJlar. sim procedendo haja o I Manoel Lobão Muniz de Edital de Citação os ditos bens. E pa.ra que 80S vinte e oito dias do.
,säo de fls. trez e que fo. ca: O Promotor Publico denunciado cometido o Queiroz - Prtlmotor Pu· chegue ao conheCImento mez de novembro do ano

l'al)1avalladas em 289$500 da Comarca, abaixo aS8i. crime previsto pelo art. blico. cE. haveodo sido O Doutor. Arno Pedro
de toddO�tf Imandei , PãRsssf r de mH nOV'ilc,sDtos e qua-

(lls. 6), duz e n tos e nado, no uso de uma das 3ao, § 40 (trezentos e trin designado o dia. 17 de H h O
este e 1 a que ser

,

8 i· renta. Eu, Ney Franco,
,olte,nta e nove, mil e atribuições que lhe são ta, paragrafo quatro) da dezembro proximo vin- °cC I, Juiz, de irt>ito xado no lugar de costume escrivão, o subscrevi.
quInhentos reis). A pro- conferidas por lei, vem, C.' L. P., oferece a Pro- douro, BQ 9 horsB lia ma, ��tad�mJ;cSa�: �:�:I��:: e publicado pela impren (aEsignad.) Arno Pedro
-prie. denunciada, aliás, respeitosamente, perante metoria Publica apresen· nhã, para ter lugar a ln. Brasil, na forma 1a leiíetc. s�'. Ddaddo e JPaS&adOá nesta Hoeschl, juiz de Direito
confessa have.las subtrai. v. excia. fundamentado te denuncia que espera quirição dS"R testemunhas CHIa e e a�agu, aos da Comarca, Está con·

do para si e cootra a no Inquerito policial, ane· seja receb�da e afinal acima mencionadas, e Faz saber aos que o pre. vdinte e Oibto dIas do mes lorme o original, do que
vootade de seus respe- xo, denunciar Orestes iulgada provada no sen· nã!) tendo sido encontra sente edital com o prazo

e nOVElm ro do ano de dou fé.
tlvos don.os e isto duran· Simplicl0 de freitas, bra. tido de ser o indiciado do () denunciado,Orestes de trinta dias virem, ou miltnovecenNtos Fe qua- jaraguâ, 28 de novem.
te a auseocia de sua pa· sileiro, castAdo, com qua ,punido na8 penas do re· Simplicio de Freitas, pc.r dele noticia tiverem ou in ren�. Eu, ey ranco, bro de 1940.
troa, isto é,' entre os dias renta e quatro aoos de ferido art. de lei penal não ter sido encontrado ßscrlvflo, o subscrevi. O escrivão: Ney Franco.terressar possa, que, estan as) Arno Pedr H eschlcinco e doze de setem· idade e residente nesta citado. Nestes termos, neste ;Municipio, e em '. 0. o -----------

bI'O do corrente aoo. E,. c.idade, e
. nS:o sabendo pede·se que autuada, es lugar incerto e não sa. ��rteseda PF�����an�uJ�� - Juiz de DireIto da Co' Cuidar do asseio para fi-

.

como assim procedendo. [er nem escrever, pelo ta e o processo de ins bido, por isso mandei pai a execução contra Adria m�rca, Está conforme o car bonita, o recomendao a

.]1ajá a denunciada come· fato criminoso que passa tI'ução policial. anexo, passar o presente edital
no Ballock e. tendo o Ofi- or�ginal �o �ue dou fé. vovô. E quem fizer assim,

tido o crime previsto a expor: O denunciado, sejam procedIdas aB di Que será afixado ás por· daI de Justiça certificado b ardagu9, 2 de novem- ha de gostar do sabonete
pelo art. 3:Jo § 4.0 (tre· oa madrugada do dia !igencias legais neceesa· tas do Forum e pubUc!! não haver encontrado que

ro e 1 40. GUSAL, o producto N. 1
zenlos e trinfa paragra· quatorze de agosto, do rias, á competente for. do, digo o :presecte edi-

se encontra em lugar incer.
Oescrivão: Ney Franco.' da fabrica PEJAS.

lo quatro) da C. L. P., corrente alio (148-1940). mação de culpa, e espe- tal, pelo qual cito e cha' to e não sabido, cito e cha.
oferece o Ministerio Pu. tomava cerveja no Bar eialmente que, citado o

I'
mo ao dito Oreste0 Sim,

mo o a virem digo chamo-
blico da Comarca a pie· Benetta, nesta cidade, em denunciado, para se ver plicio d-e Freita's, pdfa o a comparecer ou fazer
seote denuncia que es- c{)m�8Dhia de Adolfo K!n. processar e julgar, sejam comparecer no dia 17 se representar no prno
pera seja recebida e afl· cer e CarlosHanermann notificadas a8 testemu- do mezjde dezembro pro- de trl'Ilta /-30) dl'as para'

I' I d d N tt t d t d h b i 1 d
.

i d 9 h (. (sob inspeção federal permanente)11a JU ga a prova a, no e o, ornan o·se o 08 n 8S B ti xo arro a 8S, xlmo v n ouro, 8B O> virem assistir a conversão
sentido de ser a indicIa- os tresinconvenientes, a para Bob as penas da Iej, ras da manhã, afim de do sequestro em'penhora. Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
.da punida nas penas do ponto de terem sido con- virem depor em dia e se ver processar e jul- E para que chegue ao cc. Rua Com. Araujo n, 176 - CURITIBA - Paraná
,eferido artigo de lei pe vidados a deixar o bar, hora previamente desi ga!' e assistir a forma. nhecimento de to1os, man-
:Dal supra mencionado. pelo respetivo proprieta. gnados, ciente esta Pro- ção de oulpa, 80b pena dou lavrar o presente edi Estão em pleno funcionamento as aulas de
'Nestes termos, pede-se rio. Ao sahirem, foi Adol· motoria Publica. Hol de de revelia. E, para que tal e outros igual teor pa. admissão á 1 a. serie do Curso Fundamental
,que autuada esta e o lo Kinder acompanhado testemunhas: 18. Adolfo chegue ao conhecimen. f d I
,processo de instrução pelo denunciado que.:; o Kinder, residente em to do réü, se passou o

Ta serem a Ixa os."o ugar Nos mezes de Dezembro e Janeiro a� aulas deste

·policial. anexo, sejam abrsl'!ava de modo 8US. Lontra, Comarca de Rio presente edital que se-
de .costume e publicado pe· ,

-

curso são GRATUITAS. E
y Ia Imprensa. Dado e passa·procedidas as diligencias peito e logo após assim do Sul. para onde deve, rá afixado às portas do do nesta cidade de jaraguá, Faculdade de Comercio do Paraú

)egaisnecessarlas á comp passaram pela garage de rá ser expedida a preci- Forum e publicadO pela aos vinte e oito dias do (ESCOLA REMINGTON),petente formação de cul Felippe Frenzel, a Rlla so. Carta precatoria (In. imprensa local. Dado e d b d
pa. e e.specialmente qUß, D. Pedro II, num desses formante).2.Carl')sHarter. pasado nesta cidade de

mfS
•

e novem· ro o ano • fiscalisada pelo Governo Federal
citada a denunciada pa- longosesuspeitososabra' mann Netto. 3a. Angelo Jaraguá, aosvinte e trez

de md noveceRtos e qua· CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au-
d i d bt B 4 E i h G· d

renta. Eu, Ney franco, es· '1· d
,.

I t t E t t1'a se ver' processar e Qoa o enunc f.l, o su ra· enett8. a. r c ruo dIas do mez e novem- criváo o subscrevi digo Eu, XI lar e comercIO. n erna o e X ema o.

'julgar"sejam notificadas he de um dos bolsos de nert. 5a. RuyFrenzel. 68. bro do aDO de mil nove· Jacob A. EmmendoerfeT,
"lS testemunhas abaixo Kinder a carteira de di· Paulo NeUzel, 7a. Luiz centos e quarenta. Eu, escrevente juramentado o
'·arroladas, para, sob as nheiro que este trazia Zanella, soldado da For, Ney Franco. escrivão o subscrevi. Está comfórme
penas da Lei, virem de consigo, com a importan. çr Policial, digo Força subscrevi, Assinado) Ar· o original, do que dou fé.
'por em dia e hora pre· ciú de trezentos e vinte Publ1ca do flstado. 8ft. no Pedro H06schl - Juiz Jaraguá, á 28 de outubro
viamente designados, de e seis a vinte e oito mil Mina K.lnder (Informan-' de Direito». Està conror- de 1940.
tudo scieote esta Promo· reis, segundo declara a te), Com excepção da me o original, do que dou
·toria ,Publ1ca. Rol das vitima, ou 250$ conforme primeira, todas as de· lé.· O escrevente juramen. Consultorio e residencia: - Rua Marechal Deodoro
.t1stemunhas: la. Nair S. o original, ou cauto de mais residem nesta cida. Jafaguà, 23 de novem· tado' Jacob A Emmen-
Bans� (Informante). 2!l' ava.liação� de fls. J8 ver· de. Jaraguá, 14 de novem· de 1940.. " j doerier.

.

Onelle Horst, 3a. Mana 80 tnquerIto. E, como 88· bro äß 1940. Assinado O escrrv·fl·o Ney franco i
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Ginasio Parthonon ParanaoDso

Dr.Wal4emiro Mazu..e�beD
Medico

Iltende chamados a qualquer hora do dia ou da aDite

·R��i;I[;IiI�l;iI��IiJ[;iJIiJ[;iJIIiJ[;iJ�Cii�[;jjjIIIiJ[;jjjIIiJ!;iiiJ(;jjiIliJ[;iJ�[;iJiiJ[;jjjIIiiJ[;jjjI�[;jjjI�[;iJ�[;jjjIiJ[;jjjIIIiJ[;jjjIIliJI:;iI�lÃ�[;iJ�[;jjjIiJ[;iJiJ[;i[;jjjliiJ[;jjjIlliJr.t;illiiJ[;iIiiJ�[ÃIiiJ[;iIiiJI:ii���
� Cervejas: Ouro Pilsen - Catharinense Nova - Malzbier �

� Vinho brao�MoseIe" Caxias MAI WIL H E L M
Vinho �:'ti� e "SOVIS" �

'� Vermouth ti Çognac JARAGUA' 'DO SUL'� Santa Catharina IMay�le", Dnderberl �
lliii!mttmm'tul!ii ·"""��I!fll$��tiJ!!!����,��IIl'l����IIl'l�Il!!l[!�llIr!1ll1l!!Jfl!ImrJl!��tJl:!.��.I'!l�tt����l!!!JtiEi�!l o

'�: ���!:li?;;{'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Orçamento, municipal" 1----Damo. a seguir o parecer D.406, do Depor I PA RA O NATAL -ill!!!!!!II'tamento Administrativo do g.tado approvando o
II!I���

'_�_�;
I';;;;;

orçamento muntcipal para o exercicio de 1941,
_� _com 11IDa previsão de receita de Rs, 500:000$000

e despesa fjxada em igual quantia:
'

. cAlóra o restabelecimento das tabeiss dos im.
postos e taxas vígentes no atual exerclclo, que

A C B d G bbde modo algum .podem ser alteradas, sem prévia
'.

asa, ernar o . ru a
'

offerece:
'autorisação do exmo. sr, Prealdente da Republíca,
I,

������� �u�:c:�!:�açlio temos a propor no que Castanhas do 'Pará '" Nozes americanas
, Quanto' á Despesa, em face do parecer do D,
A. M., com o qual concordou o eXIDO. snr. Inter,
ventor Federal, devem ser feita8 as seguintes al
terações:'

.

,

1.0 .: O subsídío e representação do' Prefeito
"devem passar a 10:800$OOÓ e 4:200$000, respectí
ii vamente;

2.0 .;_ Os vencimentos do ealmoxarlte» deve
,'rão ser de 3:6008000 conforme projeto de decreto
'lei 'aprovado por este Departamento Administra
tívo fto inves de 4:800S_900 constantes deste projeto;

3 o - Não consigna a proposta dotação des
tínada á cSociedade de Assistencia a08 filhos de
Lazaros. e Combate á Lepras (Titulo Segurança

I p.ubUca e Assi,stencia Social - codigo 8.284). Es.
'sa dotação deverá ser de 1:500$, em conformlda
de com o calculo feito para os demals Municipios.

4.u - A' contribuição para o D. A. M. deve
rá ser elevada de 10 contos para 13:370$000, de

• 'acordo com o deeretoleí n. 480, de 7 de outubro
ultimo, da Interveotoria Federal.

'

, t 'D8s alterações, acima retertdas, resulta uma

: diferença de 5:470' que propomos seja diminuída
da dotação 8.80: ,

" Assim, teremos como classificação final a se

.gnínte �etfi,rminação :

I' 'I ' RECEITA
1 ' Ordinari8,
Impostos

I
Taxas
Patrimonial

.

Receitas Díversas

Artigos de t.a Preços modicos
BICYCLETAS·

Fábrica del.atas
para -productos seccos e liquidas

AFFONSO MEISTER
Rua Bom Retiro (ant. partic- Eisenhut) jOINVILLE

LATAS com tampas pressão, LATAS origi ..
naes e com tampas pressão para fermento em pó,
LATAS para : CONSERVAS, CANElLA em pó,
PIMENTA em pó, TINTAS de 1/4, 1/2, I, 2 .e

5 kilos, GRAXA de 1/2 e 1 kilo, COLlA FRIA
de:I/2, 1; 5· kilos COl_11 tampa pressão, BALAS,
CAFE' e para muitos outros productos

, . 473:400:000
14:000.000

Passas argentinas especiaes
Azeitonas

DOURO
1

Az;eite portuguez
COSTA DOURO

Amendoas Fita
abaixo do preço do custo, sâmente até o Natal;�iiiiiiiiiiiiiEE"".'I.�;.�ªP.-.;;...ij.iiii"iiiiii"""..iiii.al das afamadas ,marcas:

.

.

..

I d 1)C e:::3E:3M Condor 450$000
Navios para o L 01' III Sangue· Sangue· Sangue III R�yal 480$000

Brasileiro
..

III SANGUENOL m �.!a�==
Washington, - O Bnr'lmil toneladas "J. S. Oneil"

II III que sao as melhores. .; Visitem a conlzeclda
Mario .Castilho da Silva t:,« H. C. Fotger= á «Atlan· II (Formula allemã) II C E B ' ,J, Idce�€stlno. delegado bra", troo R�f1,n.ing .Company» III Unico fortificante nomuq-II asa,. IOSIe

<8�leiro á Oonlerencía Ma de P.hlladelph16, e outro do com 8 elementos toni-
rítíma, declarou :an cor- de OItO. mil )�neladas. 111 cos: Phosphoro, Caleío, 111 mesmo sem compromisso de compra.
respendente da United O delegado brasíleíro Arseniato, Vanadato� etc.

Press que se propunha fez Dotal' que oBrasíl é ,'II Com.o
seu uso no firn de

II

I
U

' ,. , 20 días, nota- se : Icomprar nos Estados nl a segun?� gr8n�e pote�· ,
' 1,. _ Levantamento geraldes novos ns vioa psra o- ela IDBI111ma pan 8inel'l-1 �I das forças e volta Imme- I p"et'ro II' n'a' M

.

n nco raLlcydBrasíleíro, porém, cana, sendo superado só' II diata do appetite.
.

' I. a '

não dias? quantosd�arcoB mente pelos Estados Ubi� II p�'r co2pi:t�Pla:r�ô�:nJ� I O Tonico capilar �or excelencíacomprana nem e que dos,
, I' cabeça, insomnía e nervo- I487:400.000 typO.... i sismo. , Destina-se a manter uma higiene perfeita do

.

700.000 Acorescentou o Sr. Ce·
III

3. - Combate radical da

I'4000,000 Iestíno que 08 navios Irregularidade no depressão nervosa e do couro cabeludo e embelesamento dor cabelos,
Q

, .
•

'
,

II
emmagreelmento de ambos

"
.

.

492:100.000
c ueen» e cTen-,

. CUl� serviço de encom.. I os sexos. I Evita a QUÉDA DOS CABELOS e des-
compra pelo Brastl rOl

d t I 4. - Augmento der pese r" ê7:900,000 anuuncíada, opereríam men aI pos aes 'III variando de 1 ·a:3 kilps.
," I . troi a caspa, por -rnais.rebelde que seja. J:. um

500:000.000 entre a Argentina e o
R'

"

A I"
.

I O SANOUENOL é um'i
II d'

'

beri
. I.

t toda e qualquér
.

Brasil. Disse que recen- I? - po reia e� }n- III grande descoberta scienti;: reme 10 so erano con ra
'

104:001.200 temente havia comprado q�ento a�erto ,_pof solicita- ,II ca, - opinião do Dr. Mil! '

J\FECÇÃÇ): �Q CÖlJRÖ: CABElUDO.,�
36:960_000' os petroleiros de dez çao d? dIrector geral dos 1111 noel Soares de Castro. III ' '".,

20'11630c>
'

, ',CorreloseTelegraphos,aca-, É�:'toda's �s Fa�maéias, Drogarias e Perfumarias.

.,' . - ba de apurar a responsa-,
, i , ABORATORIOS MINANCORA44:1/0.000

• bilidade de funccionarios Producto dos l
.. . �.. ' ,

9:.200.000 Entrada Irre�ular daquella repartição,em frau- E S F
· ii, joinville. '" . t ..

3:40°0°.000 de extrangearos de praticllda no serviço de m • ranCISQO ' ,

4.1 .000 '

«colis- posteaux» o que
'1 '

9:697,500 Rio. - Está em sua fase vinhaacontecendo ha varios o melhor HOTEL é Í)
218:69.0000 (final o inquerito instaurado annos. Dóis funccionarios '

,I
, 49:059.000 n�. Primeira Delegacia Au- daquella secção encarrega CENTRAL"
500:000 000 xlhar para r esclarecer as dos de receber as encom-

. ,)e ,

Nestes {ermos, propomos á deliberação u� atividades d� perigos� qua mendas para o exteridt, lPrpços modicÔiJ·"Biaria-
Casa o seguinte Prpjeto de resolução: drilha que agia simultanea- adulteravam os canhotos mente peixe ou camal'âó .

.0. Departamento AdElinistrativo do Estado 6- mente nesta_ capital e no das respectivas encommen- Rua Rafael-Pardin.ltO.prova, com aí! declaraço6.t! conl3iantes deste pare- Esta�o de Sao P31ulo, con, das e embalsavam as so
cer, o.projet� de ler orçamentaria da'Prefeitura segUIndo pm m�o d�do brns corresponden�s. O ���������������.��������������
MuniCipal de Jaraguá, que orça a receita. em Hs. cumentos falsos,. o regl�tro recibo após ter sido passa-
5°0:000,000' e �jxa a despesa nll mesma quantia, de ca�tas _de cldadama e do na forma legal, era alte-
Pa!a o exerClclú de 1941;, na�urahsaçoes par� estran- rado no destino da merca-

"

'

ge:ros entrados lrregular- dorl' 'stada para umS. ��, em FlorumopolJs, 27 de novembro de 1940 ',' a, regI
, .,

A

• mente no BraSIl.
. . ponto qualquer onde a taxajéu liu"des dR Fonseca, Relator.1I A fraude, como lá Í1ve- fosse mais barata. Com essa

. , .' . . . .

mos oportunidade. de infor- pratica conseguiram elles
V. S. Ia expenmentou os delzcIOsoS apentzvos no mar, assum� grandes pr?- lesar a União em cerca de

B Fl "{t.
'l � porções, pOlS pelo que lá 300 contos de réis. Um dos

ar' .tnHI a r está positivamente apurado responsaveis, Arsenio AISi
, V'"• , nada menos de cem estran- des confessou a sua res-

Ex:perimente e
_

torne-se fre.O'uez. O A VEN/DA geitos conseguiram, por in- ponsabilidade.:5' termedio de dois oficios dae o me{l, o seu ... o '}-ÇJsso BAR, olferecendo op audaciosa organisação, le-
---....,....------

Umas bebid(1s, sandwIchs e tendo a disposição galisar suas situações em . .

de seus eszimados hospedes bem montad(! nosso pais. �egóclos na Capl-

S.
' ,,' No processo quasi con- tal Federal

a rão' ,.,n bl'f110�ns c1uido, figuram como acu- -I. U� li/ • �, sados nada menos de 90. Informaço�s sobre a mar-

, ,

. pessoas.'
- cha.de pro ...essos f":J�n·Proprietcrio: Tufrt Mahfud - Av. G�tulio Vargas d�mento nas< ReparfIçoes I

Públicas. If2IliJlllffjrlllf.llB2lllJlilliJliflil���l.iIl§]liIlid2lifl2l[iJ�f§lliJlillilli1� Escritório de In!OI '!Iaçõ�s IlÃ1 Can por Corresponden::la Cal·

iii ÕC:Il::::lC:::..:::::"::xr:::::xcxC:XICXr::::xIOlJc:::JII::::n:::n:::xCXICXICX�CCX::::U::x::::xC:XC:Xc:::xx:::xeI _IX! xa Postal, 15 (Lapa) -

111 O
O iii Rio de janeiro.

; � " " �O ti Ter u:r. lindo rosto é só
CIiJ O

� o que desfja�? Isto só :on
� O � 'ª seguirás com os sabonetes
IXI [21 da PE JAS. (PEJAS é uma
III O '

III abreveatura de: Perfumaria
121 O .

R � jasmim)

II � O CAFE' de, insuperavel' o 111--,----III o
, I-d d

'

o iii Peixes e IIII O qua I a e 'o iii Camarão�O D� I

I � O 111 encontrarás diariamente

-i � ��:: II �:f:,E�eCff�/ß!;
í§] O recomrnenda - Fa- O ��u 0111�o· 0111[tI,O brlcação es'merada O liJ�o O�III n '

��JZtI:m;�B7Il:'ZIÃ'1E7IZ'?Zt'Jn$í"'Jv. O l§1�o _

���o, �
;� BR UNO M,AHNKE (I
I �

. �� Presidente Epitado Pessoa • }lirapá � I
I§)a��c>-=='\I
ltJl2llilll1r11li1ltlli1fBi1liJli1li1lt1i1l11li1lfJliJl2lliIlilfllLIIlBiiillill2lliJlil'

,:�izt,J'Ji,"'"
' ' .

.,,' '" '
'

. . ,

I
�

.

Receita Extraori:Unà.l'ia
: e-

,
, � ,

" r ,00, ,. DE,SPESA
,.Admini'stc,8Ção Ge�çl
� Exação e

J

fiscalizaçfi,o fin�nceira.
�:Segur!lnça P4'blic8 eLAss. Social
I �dúcação �upli,<?,ai ".' ,

'

,

,Saude P�bhc_a- 'i " . r

Fomento'· ,

� Seryiço!, IIidustriâi�· -:� ,

DiVIda Publica .

Serviço� de Ut{lid'â<Jé Publ1ca
'Encargos pfversoB DR. LUIZ, DE SOUZA

",- .!' ,

ADVOGADOt",
.. ,

Escritorio � �Aveniâà Odulio VaI:gàs,
Telefone, 34 '

I'

� .' .tiJ_' ,.. ,. � .,_. �. .- IJ oã'O··O. M (lJre:r
) ...

- n" "'" � '1'" 't,..· � �

kua Maf.echàl' Deodoro - Sta. Catharina
, )

Caí�a postal,. 9 - Telephone, 24

Casa de'Secéos
.

e lol�ados
com grande sort�mento de geDe��s ..lim�nticios

Fazendas,Armal'inho,Louças,Ferral�ÍlS
.

-

Engarrafador ge
Vinhos Naciones

"

>'e da afomado
J""

AGUARDENTE
,marca

«TRAGO»
Depositaria do

Vinagre Especial
"

Exportado.r de Cl.re·aes
'Depnsitario de Gazolina «Caloric» - Pan-Am.
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S
·

M
·

I
· mano Wisniwski. Rudo Ferdinand, Carl Krueguer, Adolfo Ri- Classe de .1910

e r V I ç O I I 't a r beiro, Severino Murara, Sigfried Brandt, Salyro Loureiro, Satur Antonio Miranda da SilV8, Antonio Soares, Alfred
nino da Silva, Sebastião Venancio Gonçalves, Teodoro Neu- Sehmenke, Alfredo Ehlert, Apoltuarío Leonardo Pellens
bauer, Teodoro Virtuoso, Teodoro Hornburg. Ulysses Spuner, Artur Hottmann, Alberto Langer, Bertold August Herman

Edital de alistamento de 1940 Ulbaldo Dias de Oliveira, Walter Ruhn, Walter Maas, Walter Carlos Castelini, Celeste Prestíní, Chílíano Murara, Damt;
Stein, Walter Germano Paupitz, 'Walter franke, Waller Mar ano Vagenowsky, Domingos Murara, EmHif' Uecker, Er.
quardt, Walter Albrecht, Willi Albert Carl Liesenberg. Will i nésto Sehuetze, Frederico Poerner, Franz Stremer, Fran,O tenente Leónidas Cabral Herbster, presidente da Junta Heinrich, Vitor Schmauch, Waldemar Mabl, Waldemar Oruetz cisco Oirolla, Guilherme Marquardt, Germs,llo M( kwado Alistamento Militar, faz saber, que estando concluidos os macher, Walderriar Wuerz, Waldfmar Bertoldi, Waldemiro Gustavo Otto Alvin Welk, Gabriel Martim, Henrique Ko�trabalhos GO Alistamento HO corrente ano, vão ser os meSDlOS Melchert. ell, José Fortunato, José Butler, [csé Manoel da Sllva, Joãoremetidos a 'Junta de Revisão é Sorteio Militar, na Capital do Classe de 1921 Geraldo, João Fernandes Dlas, José Darós, Julio CorreaEstado, séde da 16 a Circumscríção de Recrutamento, acampa- Alindo Rosa, Afonso Borchardt, Bento Garcia, Fritz Fuck, Oswaldo Berlanda, Stanlslau Huebner, Tito Rosa..

•

nhados de todos os documentos e reclamações apresentados Gu-nercindo Silva Horácio Uber, João Osziska, leão ferreira,pelos interessados. E para que chegue ao conhecimento de to· José 'Nunes, José Alves Rosa, Lauro Hento de Sousa, Manoel Classe de 1909
dos, manda afixar na perta principal do edifício da Prefeitura Agostinho Dias Reinoldo Rosa' Vigant Zeefeidt Solano Lo

Antonio Oleg,ario d: S Santos, Adolfo Hupka, Alísio.Vai.
Munic.ipal cartorio do registo civil da séde da comarca onde .

Z
. M' dus'

, latt], Angelo Spezie, Alexandre Haake, Antero Peerout. At.,
. renzi, acartas a e '

f d Mill lf AIr d H tAt Z kAtfuucctona a Junta, Intendencia Distrital de Hansa. e publicar Classe de 1920 .

re o n z,
,

re o<. ora,
.

r ur em e, ugus o Gerent,
na Imprensa local a relação geral por ordem alíabetica e classe Xlf::l Z II Alf do Rei k Alf d Stei I' A August Stut, Alcxllndr.3 Avanci. Bernardo Wuerges, Berna,- ré o e a, re o em e, re o eier em, rno do Carlos Dans Ervino Scbneider ·E tlí H h EI' D'des alistados. Aqueles que tenham reclamacões a fazer, deve- Dallmann, Arno Nagel, Anibio da Veiga, Antonio Luy, Alindo ' .' .', ,m 10 u n,

.

Ias las,
rã? apresental as competentemente documentadas a esta [unta Rosa, Bernardo Polmann, Bruno' Krutsch, Benjamin Vogel,

Frederico Leítzke, FredGeriCo Stflro.skl; Francisco St,tmfacher,
ate 30 de novembro do corrente ano. Eu. Arthur Mueller, se Dorvalino Koch, Dernhanda Voltolini Emilio Me1chert Fran- Germa�o Bosehamer, ermano Siefert, jo�ê �elle�, Joäo
cretario lavrei o presente edital que assino e vai pelo oresi .

K h I F d' B t I' f
.

d J E' h'
Lorenzt. Leopoldo Borchardt, Leopoldo Prim, Líuo Bíanchí,, CISCO oe e a, ernan o er o mo ernan es, orge rsc mg, .

H Shü t H
.

V btní H
.

dente rubricado I
,

do Esnirit StJ é P d L
.

J ã E
.

d I m, ermann uze, eurrque er nrnn, ermque Wen.,

.' ose o spm o an o, os e ro armn, o o Spin o a, d !r N' 1 J ão d M d O d P' . L PJaraguá 20 de Outubro de 1940 Arthur Mueller J
-

d Soo J
-

C "1 J
-

J
•

S
.

d Sil J
- orrrv : rco au o I. e ace o, scar e ar va opes, IiU., ,'. oao a euva, oao arnu o, oao ose evermo a I va oao 'lo Verterleín Pedro Sehwlnsky R b t M'I't R d IfLeónidas C. Herbster, Presidente.

. Dias Soares ,Leopoldo Lemert Leopoldo Richter Leopoldo I.
.• , , o er o I n! z, u o o

Classe de 1922 - Antonio Oias Antonio Linzmeier An -I C lOk' M noel A t,'h 'O' M ti R' Otaciti Hmkeldey, Rudolfo BOS8P, Rucollo V08�erau Rícardrf nun,
.

K' b
' ,

. ar os op e, a gos In o 12S, a las osa, IiCIIO ker Ricardo Krueger Siztnr G'HcI'a 'w lter Mlllnítztomo itz erge,r, Antonio Ventura,. Antonio Trapp, 1\ntomo Soares, Oswaldo Hein, Roberto Willwock, Santos Anversi, -, ',).. a .

Scheuer, Antonio Raymundo, Antonio Haterrnann, Antomo Mar- Santiago Machado Vladjslau Cieply. Clafse de 1608
timt Alfred<? Pschei�t, Alfr�do Reese, Alfre,do Bosshamme�, :Al

'

,c'lasse de 1919 Adolfo Guethll, Aéulfo Strelow, Alexandre Belinski,fíedo HenrIque Alvlno Stemert. Alfredo Kelser, Alfredo l'l'hlmtz, Marcilio Estevo Rabelo, João .Justjno de Pinho, .João Alvim. Paulo Al?erto Neuman�, Alvlno Bahr, Antoni't� José
A�fr�do Larsen, IAlfredo Jorge Rahn, Alfr�do Holler, Alfredo Marcos Ventura Frederico Freitag Eugenio Teixeira Ferreira, AntoDlo Barós, Alvm Latzke, ßertoldo NIcolau
Elchmger, Alfred.o Marquardt, Alfredo Pert;lra, Alfredo Lopes. Constantino R08� Avelino Estacio G�brieJ Angelo Maria' Schmidt, Carlos Bischsl��dt, Danieno Breinack. Erich �ell,A'fre�o Wt"hrmelster, Albert Hérman� Julius Wolter, Alberto Atilio Beletti Anton Waldrick AUredo Larseo Querin� Erich Butzke, Estefll.oo Sikorske. Fl'anclsco Völz, Guilher�
Henrl.que Vasel, Alberto Lux, Alberto Oallmann, Alberto Sbar- Ponticelli, ��ulo Francisco Dias, Inwald weege: Guilher me S,�hioch_?t, Gustavo Líckfeld, Gu;ta:ro Hlerling. Germa••delattt, Afonso Langer, Alfans"Leopold Vogel, Afons.o. Gla!z, me Marquart, Estanislau Gumbowsky, Ewald Schmidt, A- no M?l!er, üermano Pava�ello",HeInrIch Tallmann, JoséAfon,so Clemens Wendvrff, Afon,o Gessner, Afonso Emlllo Fntz

lexandre Pezzato Augusto Lorenzzetti Antenor Zancanel, MaUfiCIO Veloso, Jose Per3Jra, J,-,�é Muckan, João Holler,Behlmg, Afonso Germano Bertold Konell, Afonso 6o.rchi:trdt, la, 'Fomaz David 'Borges. Pedro L{,ren�o de Lima, I João Batista Fúsi, Jorje Ribeiro, Kurt Ba.umsburger, Leonar.Afonso Pe�g, Afonso Hanemann, .Afonso Konell,. AlVIm Mar, : 1
. t do Vidal da Cunha, Leopcld() Rueckert, Leopoldo Kupas,qu�rdt, AlVIm Fernando Lange, Alvm Maurer, AlvlDo Cardoso,. .Classe de 19.8

. _ Manoel Luiz Gaudet Otto Eiert Otto 'P..obert Osrar Keise.;.Alvinó Welk, Ahim Hermann Carl Bertran, Alvin Prust, Alvin VltOl Maas, S?ZlDO Estevo, Rodolfo Gorls�h, Otavla. Osmano Breinack Qsorio dB S�uza .Paulo Todt Perfeito
Geisler, Alvino Klitzkt, Alvino Paulo Krueger, Artur Greffin, no d?8 S9n:06, �elDz P?erner, �arlos Bagglo, Alfredo Dalli, Pedro Eng�], Rudolfo Klabun'de, Rudolfo Maes, TraArtur Klug, Ar,tur Boldt, Artur GI:euel,. Artur. Witthoeft, Artur i SChalhf� Alvl�O. ZZID,Jte, ReInOldOol'b�ellaMckelrI' LeLonardjo DLe jaoo Ballok, Will} Hanisch, Wolfgang Armio GünthEr Aliders,Gustav Carl Lmdemann. Artur Wlily Plechowlack, Artur Gustav mar.e 1, Antuu:o Imermann,

, � 10 ue er,. orac o .u Wllfrid Wiedermann, Alvino Toewe,
Qtto Baier, Artur Rech, Artur Kuester, Artur Schuetze, Artur I.1elh, José, �elchi, José VoltolIm, Valent Paslesppky, GlU. .

Classe de 1907
Cogrossi, Artur .Planinscheck, Arn(_)ldo Hruschka, Arnoldo seppe AIOl.SI, Georg RadQl!: Eduard� Schutz, �rnestl) . H'D:' Avin Borchtlrdt Alvin Rove Artur Bortolini Artur To-
Schwarz. Arnoldo Milnitz, Arnoldo .Wiedemann, Arno Schmidt, k�ldey, Encb .Kuehl. WadbIau T�?IIS, �ran'�rcOrMI�attJ, ro, Alfredo Klug, Ba�ilio Peclrotti, 'Bertoldo Eichst�edt, Ben-'Arno Mueller, Arno SeIl. Amo GuIlherme Selke, Arno G:.i1Iher J:ão Be�n�rdu tugusto, Arnaldo 1 va, raSllO IVeIra e

jamin Stein Carlos Augusto Fredf,rico Wendorff .Cristiaao
me Siewerth, Árno �ruelzmacher, Alfxandr� !Jaul, Alex&nd�e SIlva, ErlC Sc warz.

Cla d 1 7 Juokes, De�doro Coelho Vieira, Emilio HorIib�rg, EmilioOomes., Alexandré RICardo Bruoh, ,Alex Hermger, Alex �hell· Bse e 91. Descher, Emilio Guilherme Gernan0 Marquardt, Emitia
atk�r, Alex Hormburg, Haty Augusto Radu9nz, Ary -Remke, .

Leopoldo Ittne�, José . L�opoldO, Mar�m, �ullh6rme BehUng Esteranio Finta Erich Poerner Frederico PiesKeAdolfo Hormburg; Adolfo Fontana, Adolfo Adam, Adolf Emil 'Fr!tz Koeg�er, FrancIsCo StellelD, Alfredo W!llzLUlz Berner, Frederi�o Alv�B de Siq�eira Fritz Kra.;se Francisco Colo:
Wilhelm Ober tUN, Amaro Wisch, Albino Feldeman, Alindio Pel j"l�he�m LICkfejdt'éLKoPOldO �orc�ef L�OP�ld� ze:�� batzki Francisco Kreutzfeldt' Guilherme 138ss8n; Guilher..
lens. Abilio Gadotti, Alvaro B�'rtholdo" Albano Raduenz, Amaro oa:>' es�ner, os aczorowa y, e mut

!

na e, flC Skal.'o�ky Hermann Gruetzm'acher Hugo VOlkri;ann Hel.
Jo�o de Souza; Agenor da. Silva, Alindo Floriani, Augustinho Ittner, LU.lz Rodrigue�, Leopo,ldo Pellense, He.muth Lemke� rnuth Lui� Duwe. lsaia s Chave�, josé Rosu, Carlos G�rent,Witkowsky, Augusto Belett, August Borcbardt, .A.uguslO Leber, JOãMO G�rentNEle1onarlO Horrmann, Waldo Krutz8ch, Ernes

José Houx. Joäo Judachewsky Joaquim Oalpra Mathias
Amadeo Clerici, A��ury Pia�era, Andlé .Rach'a, �Ibrecht Horm· to, art ns, ata Pezzato.

Kanzler, Milthias Felipe de So'UZ8, Oscar Albe�to Dams,.burg, :,.A!precht GUlrht;rm� LIs,chka, AloiS Gressmger, ft:ffonte ..
Classe de 1916

..

Otto Siefertt Pedro José Garcia, Pedro Guilherme Carlos
Bertholdl, .�ngelo Jose Mmattt, Bruno Vogel, �runo F.lscher, . PolIc�rpo Stachewsky, Paulo qroSS,glagS,. Pedro Dias, I Muellcr, Roque Frederico SlI.bioo, RIcardo Weingratz, Ru-Bruno Emlho Mahnke, Bruno Krueger, Bruno KI�bunde, Ber LUlz JesulD� d� Souza, João. BehnskJ" José Berna�,dQ, d_olfo Schwuz; Walter Brosowsky. • '#
toldo BarteI, Bertoldo Kluge, Bernhard Johan Wtlhem �hlert, Schmldt, HelDrIch Br�n.dt, HeD.rlque Fug�l, Con�ado Klemtz, Cl cf 19 t

.'

Bernhard Hermann Albert Kleuz, Bernardo Prezysezny, tBarto·. Adolfo Wackerhage, RIchard Vierbrant,' AUredo Hansen, ..
.

asse e. 01
.

Jom�u Schmidt, Belarmino Garcia, Bermo Mueller, Carlos Szla- Alfredo Honorato da Silva, Alfredo Mueller, José. Garcia, .

Artu. D�maslO, A!fredo. Rtcardo Po�alskJ,. Alfredo
ch1a; C?rlos Adler, Carlc� Reicher, ' Carlos Hernacki, ,Carlos I' José Fernandes, Vitorino PeUeIlse, Oscar Carios Baggens- ��lg8ter.,AlvlD Krueg&L' �IVlD Ree�e, Avel.mo LUIS Ba'S��
Augusto A.iolfo �ahm, CarIos Murara, Carlos Pomerening, Caro toss, Erwin Böldt, Alberto Keske, João Correa Netto, .Rei- m, AJ�erto Gue�ty, AntoDlo. Franc.lfwo DIemon, AntoDlo
los Merbacb, Ceslau Place, Conrado R3ndig, Conrado Hordi, nhold Schmidt, Alfredo Kampke.· Muchalsky, Chrls.ostomo KleID, DaVId. Ruda, Erlch Germa-
Carlito Bayer, Claudio Godorich Curt Nunes (.urt Luiz Gaed I C1Mse de 1915 noEDgelhardt, ErI�h Spredemann, Enco �chwarz, Ernesto
I..",·C t lt dO' I G' O··' D· I;' --

.., :,. .. JIaer�hen, ErederIeo Schwertner, Frederr-oo Wakerhagen,,..�, ur. a unz,. al.ls au ornes de 1.lverr3,. eoc !ClO ....o! .

AntOnIO Kochels, -AntoDlo LUIZ AvanCl, AntOnIO
. �eo Germano Feter, Guilherme Schuenkel, Hugo Wilhem Carorea, Dante! Dal·RI, ErIch ç>ldemburg, EI�ch KaIser, Enc� Gu�· nI, Arno Krueguer. Alberto Becker, Alvino -flor da Silva, 'Siéber.t Il1tlgcio Ramos· João KasorowEky João DaDß Joäotavo Hennque Konell, ErIch Schuh, Ertch Krueger, Ench RI August.o Borgmann Aloisio Zipf Basilio Pezzato Cid fer. KrJ"e k" Jo- T f

.,

é R H' . . th' Berd K' tE' h Z'l E' h S h h E
.

Ub E .,F' '. '. '". . J E y, ao u ec, JOb OS8, Jorge else, jacm o .

car o u�s er, ne I z, rI.c. cu, unco er, nco er- reira .dos Santos ConcilIo Catarmo Erich Kuehn EOOlho ti M 1 J é S M' I P t M' 1 '" H k Mnando Alfredo Gotfwàld; Erico Carlos, Emilio Hoemburgj Er

lp.l".eiU Erwin Vi�rgutz Fernando'Jo'äo Cottlied' Pief!ke !
1a,r �nuBo:, t °ouf,a, "\re, : ryd, R

Igu� "'Ot�D M'
a·

vino Herberto Schmidt; Ervino Pia�etzni; Ervino Adam; Ervin' Gulth�rme Augusto Aichstaedt Gerhardt· RadoU Hug� ��eO o o Afbl!l:, C lU;PO V.8�e � °0 o8a�o, r o M·ans-Ku'oll Ervin Roweder; Ervin OaUmann; Ervin Gessner ; Ervin Bruch 'Henrique TIBSi Herma.n'n priebe Vitor Augusto d
'

d sCo&.[v ,erRo. a� oSH fIfe ran zR" scdar Sauhs ll�o k·1rsRl!-Jacobi; Ervin Rauke; Eugen Karl Lichtembarg ; Eugenio' Francisco K!1nitz Ric�rdo"LoreD�o da SÚva Ped'ro Floria a A-e G
I, elIrà'R' lCard °L °kmaDRD'b Itcar RO. c1d8 lDRs Ib; tI.S h d . E

.

M' h 1 . Ed d O 'ih GI'.. Y '.,. CfU<IO 1 ele er, !Car o em e, o er o emo, () er o

T� ro� ��' UdgfnLo blc d� �sÊ' T IllU� �I �I �J!l1e er·�a�� 1 no, 'Max Lem.ket JUliO Rlt�, Joãú Krueger, �llh KrIS!lnsky, Hulzke, Salvad')l' Afonso Alves, Sebastião Murara, Wilhelm
S::;d1egs 'A mutn °v lkom ar � 'E m1dlloL .el ebr, h. Egarld SUl hamt , Rudolt BlaeslDg, Oscar �ur, Leopoldo Nelt�el, Leop,?làO Luebke WHU Horstmann Wald-emar Oscar Auerhan.'- gar ugus o o mann, wa ueSem ac ,wa c ue -

Hass Octavio da Silva José Vicente Gomes, Pedro Edel-' ,

Je; Egom Douorawa; Ernesto Gallizzi; Ermsto Gessner; E-I berto' Gerent, Silvino Freiberger Jeranc10 Pinheiro, Joset Classe. d� 19ö5
. . .

duardo Kers�h€r; Frederico Ramthu�; Frederico Alberto Po., Klombowky. Artur, Hof, ADgel,o FlorIam, Adolfo TrentIDl, AludiO
rath; FrederiCO Koehler; F r a n c I s C o Günther Gnsta- I João de LIma, Alfredo GermaDo Rudolfo Mueller, Bemar-
vo ..t.erenstein· fráncisco Fodi' Franz Günther Gustaw Be.[ Classe de 1914 dó Wacholz, Bernardino Freiberger, Carlos Nase, Estevam
renstdn: fran�cisco Klug; fre�mond Grimen; fideles Mau' Afonso Heringer, Af�nso Kuehn, Alfre�o Çlrabner, Lu�e.li, Erich Mueller, Eruch �chmid�,.Eugenio Schneid�!,
r-issens; Fredolim Horongozo; Faustino Scheuer; froener Alfredo Triebess, AmbroslO Tonon, AmbroslO Carvalho, f..m�110 �ermann DeUe! Kroemng, Emillo Erne�to qescher,
Oaedke ; Felipe Soares; Guilherme Hass; Guilherme Jorge Alberto Augusto Germano Raasch, Alberto Franz Muellei", fel.lx ,W!esneweky, Gociofredo Gaertner, Glovan; R<!_sa,
E:nestu Hillbrecht; Guilherme Ignacio Hrushka; Guilherme Alvino Zipf, Bertoldo Ziele, Ewaldo Tuebel, Felix Warús- Hemrlch Carl August Schuenke, I:ielmuth Robert Roeaer,
Neitzel' Guilherme Emilio Piske; Guilherme Afonso Scheibei, chinowsky, Franeieco Belegante, Gragcrio Klein, Guilher- José Pansteio, Lu:1ovico Kazorowsky, Ludovico Werner
Junior,'Gustavo Mathedi. Gabriel Oeschier, George Bolduan, me �onell, �u�lherme Otto Werner, Her�ann SChID:i<1t, Loter Anders� Luis S�h�achjk, Miguel ,Wi�nek, ,Ma�,uel To·
Oermano ZeUmert Germano Adrat, Germano Betel, Germano liilarlO FloriaDl, Helmuth Holz, José Geraldl, José Schles· mas �e AraUJO, Maurlcw Fernan?o DIetrich, OdorlO Jo�é
fr,itz Lens, Germano Lickfeld, Germano Karger, Gerhardo Sell, sel, José Scheuer! José Morretti,. JO,äo Silvestre Ju�ior, Ju- GarCIs, Os�ar. �telnert, P�dro �lDter F�lho, Pedro Correla,
Oregorio Hoepfner, Harry Schünk�, Harry Leopoldo Müller, venal Soares, LUiZ Augusto FrederlCo Schwarz, LUIZ SchaU, Pedr o MaXImilIano PerfeIto, RICardo Ricardo �eioold, Ru,
llany Schwerdtuer, Hany Max Hiendlmayer, Hàrry Raduenz Leopoldo Spl'edemann, Leomdro Tonsn, Miguel Fischner, dolto Be_cker', Rudolfo Steten, WaltAr Bosse, LUIZ Bosse.
Harry Laube; Harry Geier, Harry Giese, Harry Persch, Hel' Oscar Meyer, Oscar Emilio Guilherme Winkler, Pedro Classe de 1904
l1)uth �rueger, Helmuth Klems, HalIQ.uth Patzsh, Helmuth I Veloso Relllhold Passold,. Rudolfo Hafemann, Se�miro qe. Adolfo Siefert, Alberto StasRun, Alfredo Kohls, Ange-
Manske, Helberto Gruetzm"cher, Herbert Willi Oskar Jzkcb I marchi, Urbano GEiudenmo de Fonseca, Wendellno' Stem, Jo Senets, Arnoldo Sunait, Ervino Vogel, Ervin Krutsch,
sen, Herberth jacobst:n, Hugo Brandt, Heins Alvino Bonifado' Virgílio PeUeoEe, Francisco Machado, Guilherme Schuenke. José Bockor, Jo-
Wulff, Heinz Maihias, Henrique Hass, Henrique Bolduan, Hen Classe de 1613 8é Kazorowski. José Bento de Souza, José Gonçalves, José
ríque Kuehne, Henrique Boeder, Henrique Marcos, Hilario Alberto Alves de Siqueir!l, Afonso Lan-ghammer, A Junkes, João 'Glitscher, João Fodi, Moises Tissi, Oswàldu
Ropelato, Hilario Schmitz, Honorato ferrazza, Helio Saldanho dolfo Rantke, Augusto Kuehl, Antonio Bernardo Schmidt, ZeHz, Pedro Mathiß� Martim, ltudolfo Leber, Rudolfo Au
de Aquino, Harold Nagel, Harold Hass, Hartwig Viktor AI- I Antonio Feruandes, André Pinter, Alfonso Paulo Matia"1, gustc Germado Quost. Roberto Tiem Rlc1il'do. Porath, Vi
berto Gaulke, Hermes Nogueira, Ingo Blumk; João H(lidem, Alfredo Gessner, Alvi.Do Jantsch, Bruno Beckel', Carlos cente .JorgE'! Mueller, Virgílio Suhneid�r, Walter Kurt, Groe·
João Adolfo de Oiiveira, João Mokw!!, JoãO Schrauth, João A· Bolduan, Donato da Silva, Oorio Adolfo da Amaral, Erico ner digo Koerner, Walte! Koster.

.

velino, João Alex Verbinen, João Benkendorf, João Maria, João Gaertner, Francisco Panstein, Francisco Jimezis Oarcia,
I Classe de 1903

Kochella, João I:.ecowicz, JOãO Martins Silvest�e, Joäo Lemert, Guilherme Guilhow, Hartwig Konell, .José Judacewsky, Antonio MueIler, Antonio Ka�azak, Artur Floriani, Al·
João Modesto Junkes, Jóão Dias, João Paulino êe Brittó, João José Ramos, José Cordeiro, Jose Ottembueilt, João Jg!!6- vin Wer.dorlf, Axel Hjalmat Guilherme Otto Anderson, Ben
Martins, João Steilein, José Bragat Jo�é Clemens Muéller, José cio, Luiz"-Cipriano Correia, Luiz Schumann, Lauro Tomliz jamin Tomanini, Carlos Mohr Junior, Catlos Dorow, Edmun·
l.apella, José Engel, José Bork, José freiberger, José Henrique, de Araujo, Ludovico Bodo' Gebhard Ar:tders, Leopoldo do SpUter, Emilio Otto CarlúB Lemke, Gregorio Pereira,
José Lino de SOUZl, José Venancio Borini, José· Artulino Cla- Guilherme Alberto Lemke, Max Schieme Junior, Oscar Guilherme Dumke, Guilherme Manske, João Vicente dn SI1-
sen, José Mayer, Jorge Hausen Harthug, Jorge Meier, Jacob Lewien, Ricardo Butzke, Ricardo Richter, Walter B'.3ckel' va, João Fortunato da Silva, João Leopoldo Pe ggau, José
Maximiliano Rau, Juvenal Borini, Julius Karl Friedrich l(obler, Cissse de 1912

'

Mliria. de Sena, José Dalri, Jose Winter, José! Kliokoski,
Leopoldo Koch, Leopolào Trapp, LeopoldO Toewe, Leopoldo Krisch Trimer, Leopoldo Kazorowski, Luiz Berti. Luiz Gon.
Ballock, Leopoldo Hadlich, Leopoldo Wischral, Leopoldo Lier- Augusto Sarti, Augusto Meier, Augusto Antonio Zac, zaga AiroBo. João Gombowski, Leopoldo Antonio de Souza,
mann, Leopoldo João Nichelatti, Leopoldo de Borba Coelho, zorowsky, Augusto Strebe, Alvln Glatz, Antonio José Gar- MariaDo Vitkoski, Norberto Francisco Prim. OttoWendorff,
Leopoldo Seiler, Leopoldo Millnitz, Leopoldo Zilsdotf, Leopol cia, AUredo Gaertner, Artur Baumgaertel, Carlos Oirolla, OUo Lipinski, Paulo ßrosowski, Robnrto Albert Frederico
do Kamen Luiz Oonati, Luiz PeeroUi, Luiz Brasanini. Luiz Oaniel Furlani, Euclides Viera Garcia, Friedrich Hinkel· Milnitz, Remig10 Vicenzi, Rudolfo Gruetzmacher; Teodoro
Lorenzetti, Luiz Prestini, Luiz Gonzaga Ayroso Sobrinho, Luiz dey, Guilherme Hoert, ,Guilherme 'Rudolfo Engelhardt, Todt, Walter Po'ener, Wilhelm August Carl Wendorff. Ar
�ilva, Lauro Voltolin,i, Lauro Emilio Grubba, Lauro Germano Guilherme Olbamberg, João Carlos Stein, Jovino Leite, tur Baumgarten.
Otto Harbs, Linu� Gorges, Leonel Lemos. Lourenço Ersching, Curt Tubei, Leopoldo WendorU, Marciano Murara, Pedro Classe de 1902
Leodoro Lunelli, Lucio Sarti, Matias da Silva, Matias Panstein Jaeger, Ricardo Schumann, Ricardo Alberto Waldemar Alberto Guetha, AJvino Volkma!.lo, Alvin Carlos Krue-
Max Paul, Max Lemke, Max Zirr, Moysés Moretti, Marílio Kruege,r, Ricardo Ratunde, Rudolfo Engel, Rudolfo Engel, ger, Bruno Koster, Carlos Marcos Julio Tuebel, Domingos
MaurilSsens, Maniho ManodMartíns, Martim Bauk hardt, Manoel Victor Isaac da Silva, Willy Zietz.

.

Vieira, Emilio Butzke, Emilio Butzke, Ervino Ooege, Ervin
Schwartz, Nady Soares, Neslor Hoepfner, Oldemar Borges, Osny Classe de 1911 ,Wilhelm Reinhardt, Francisco Holler, _Francisco Wintrick,
Pereira, Oswaldo Hass Oswaldo Wacherhage,Oswaldo Ersching" Fulgencio Abelino, Graciano Barato, ,Justavo PUes. Gusta-
Octavio flOtiani, OUo Volles Junior, OHo Hauck, Olavío Rech, Alfredo Ge\"mano Mundstock, Alfredo Ferdinando Gui, vo Maa8, Germano Acgusto Ricardo Groener, Germano
Pedro Valerio Baggio, Pedro Atanasio da Costa, Pedro Belitz Ihe?me Boeder, Alfredo Wackerh8g�, Andreas Papp, An- Koepp, Guilherme Bast, Guilherme Ohf, Hermann Maas,
ki, Pedro Trentini, Pedro P!iulo Weber, Pedro Agostinho Zim- gelo Per�ir8, Alberto Bolduan, Anselmo Alegri, Arnoldo Henrique Schlegel Henrique Hornburg, Hugo Roeder, Joio
mermann, Pedro da Rosa, Pedro Buccio, r-aulo Reuta, Paulo Alfredo Staehelin, Antonio Angelo, Domingos Chimelli, Ed· Staufacher, João Thomaz de Araujo, JoAo Mathlas Martim,
f:nrichetoni, Paulo Kaczorowsky. P.aulo rLop�s Cörrea,' Paulo I mundo Bayer, Fortunato Pedrotti, Fermlno Catarina, Ouso Jose Howart, Jose Fusi, José Olska, Leonardo Klein, Lidio
,Matias, Paulo. Pomerening, Reinoldo Hafermann, Reynoldo Au-I tavo Weber, Gabriel Gesser,' Herbert, Neuber, JaciQta Marcos da Cunha, Orestes TecHa, Reinaldo Soares, Rudol
gusto Oermáno Hass, Reinoldó"Fern-aríd·o 1 Al6erfc)' Espig, Rei· Be�to Roddgue8t João Dal):U, Julio Olska, José Finta, Jo Zick. Raimundo Baggio, Severino BerU, Teodoro Manoel
nold') Gonçalves, Reinoldo Tuebel, Rll'doJfo Larsen, Rudolfo: sé Agostinho RodrIgues, Leopoldo Randig, Leopoldo Fodi, Ribeiro.

.

Fey, Rodolfo Melchert, Rudolfo Klitzke, Rudolfo Gruet.zmacher, I Liberato 1'18si, Leonardo Chilomer, Oscar Péterson, Ricar· Classe de 1901
. �dolfo aack�t:" �aul MuelJer, RauL R�mpf;. Raul Rodrigues, I

do Pedr()ttI, .Rudol o, Reinhold, VltoriQ Klein, WilU Grúetz:, �otoni� Olego.rio do's Santos, 4.ntonio L:ufz Avanci,
Rudolfo Ro.ddgues Madalena, Rudo V qlg;· Rlcar'do' Raaseh,; Ro-' ,mach.er.. .

/

.

.. Adolfo Gessner, Adolfo Hoffmann. Adalberto, Hafner, Ber-.,L ...." .. , <.,'

, ',F.,
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nando BehUng, Carlos Wetngratz, Carlos Rutzatz ""I·tal I minados por quem ínte- III
'- .... I

, • ..-Carl08 Krueger, Carlos Hoert,. Constantino Wilke: DU
resse tiver, na estrada' 1'.....'•••,.,.,.,.,.,.,•••,.,.,.,.,.,•••,.,.,••••••,.,.'...'.'fI'•.•·•·• -

@8niel Michael Frinsche. Fanciseo Pangratz, Fran- De ordem do sr. Pre- I
Serra do Boi. distrito de :

cisco Krajieski,Guilherme Bolduan, Germano Krue. feito Municipal faço pu- Hansa, municipio de Ja· Ad I S h
'

ger, Germano Pieske,. Henrique Klemann, Henri- blico que até � dia 20 raguá, onde se acham O
.

ar c ( warzque Qtto Alberto Marquardt, Leonardo Stein Luiz d D' b d t locallaados os dítos bens.
Lorenzeti Filho, Max Quost, Martinho Ern{elino e ezem ro o corr!!n e

08 ditosbens. E psra que
Atbanasio, Oswaldo Buch, Oscar Carl Friedrich 8.no, todos os proprieta- chegue ao conhecimento
Mibratz, ouo Emílio Krueger, Ricardo Ehmke, se- nos ou ocupantes de ter- de todos mandeí passar
verlnú Nasato, Valentino Tissi. renas são obrigados, de] este edit�l que será afi.

Classe de 1900 acordo com a Lei n 53 .xado no lugar de costume
Antonio Hoetner, Antonio "Olska, Antonio de 24 de junho de 1937 a.' e publicado pela ímpren

Streit. Antonio L 'Teixeira, Augusto Vfebrantz Adol- l ' R t t
.

sa. Dado e passado nesta
to Enke, Adolfo Enke, Adolfo Dallmann, Arduino .

-

�ç�r as, e� a- cidade de Jareguá, aos

Pradi Domingos Pizeta Erminio Demarcht Emilio das - das vias . públicas t r in t a dtas do' mes

Mahs; Emilio Treis, -Fr'ancisco Gesser, G�rm8no municipais ria distancia de novembro do ano tia
Dtews, GuIlherme Keíser, Gustavo Braun, Geral. minima . de 1.5 metros mil novecentos e qua
d�o Julio' Vieira, Herbert Walter Ervin Anders" em arnbos os ·Íados não' renhi. Eu, Ney Franc�,
JoAo Manoel Coelho, João Nimet, JoAo Costa, Jo- sendo permitida capoei- escrivão, o subsereví
sé Langer, José Reínaek, josé Ptantschek, José

'

, . as.) Arno Pedro Hceschl
Wintrich,José Plebani,José Dàlcanale, Deodatoe josé ra em altura supenor a - Juiz de Direito da Co'·
Garcia, Marculino Mar yi, Max Laube, Manol sn 1,50 rnetros, marca Está conforme o

vtÜra da Costa, Nareeste 8,chiochet, Oscar Volk- 2' - Limpar as va- original do que dou fé.
mann, Paulo p.ornbusch, Rlcardo Wendorn, Rudol- Idas, drenas, sargetas, Jaraguä, 30 de novem-

lo Car�os\, ��lh0 Lange,' W18diBl�u Jablonskí, carregas e ribeirões, afim bro de.,194?.C188se de IS9?\. de darem escoamento Oesorí vão. Ney Franco.Antonio Machado, Antonío Mal'lDo André, .

An! on t o dos Santos,' Adão Ftllipp, Andréas as aguas, Vais a .:
Fapl, Augusto Bolduan, Bertoldo " Reínk, Carl Ru- 3' - Derrubar as ar- .

.

dolf Mi�lke, Carlos Belhtng, Ervin He.nríqne Max veres fr�tif�ras, uma vez S. Francisco? IKlueger, Ernesto �e88mann, Er�e�to Heerehen. que prejudiquem a pro· Queres comer uma boaFerdíuando Freueneo Lange, Felíeío Zlm,ermann, l'eção do sol nas estradas ',J -

Gustavo Guilherme julio Gädke, Guilherme Drä.
. petxaaa ou. oamarao,

'ger, Guilherme Viebrantz, Guilherme Fritsc,h, Her .

4 - Podar as cerc�s. não hesite é 'no
mogenes Mereíra, Henrique Sell.Hermenn Hertel. vivas em uma alturama�I·.

'

Joi\o Rosa, João Tezi1ta, Jose M8tias,Martim� José ma de 1,50 mekos. i Bofel Cenfral
Pangte�n, L�ur�nç.? Felipe de S01!za, Migu.eI Mau. 5' - Lançar, no mes- São Francisco.
ler., l\;[lguel Leler; Pedro FrauCIS.co frelberge�, I mo dia os detritos e �e�9Umtllio Rosa, Ricardo Wackerhage, SIlvi.o Pradl, '., :

Saturminb Vieira da Roso, Valentim Würges, Wal. getaes da limpeza, p�ra
demar Gregowisch. ..

. dentro dos terrenos nu�

Classe de 1898
'

I ma distancia nunca in-
Adão Mabs, André Anerbach, Augusto Carva· feriar a 2 metros.

-lho dos Anjos, Alberto Wendorff. AntonÍo Lesco, A metragem fixa será
� wi.cz, Bruno Reitte�, CarloR Latze, Erich Volkmann, de 600 metros por lofeÉrlch Zuelow, Eml1io Porath, Estevão Kanzler, d 'P f'

'

Franciscp Mamede do Rosario, Francisco Baade, sen o q.ue a. rr eltura
,
Tem sempre vapores em porto, carregando • ßrmazens proprios ., Desvio da Estr. Ferro

Frederico Döge, Germano Karstens, Guilherme subvenCIOnara pormetrQ ...

Augusto Lauge, Guilhelme Carlos Hass, Guilher excedente com 20 reis, . -Serviço garantido e rapido. - Préços modicos
ma Cristiàn Wacke.rh�ge, G�ilherme ?astrow,.Oui. quando de um lado e de IfJlu.,.,.,.i.,.,.,.,.'.'.'.l.'....'.,...,.,•••,., •.,•••'.'.'.'.'.'".,,.,.1••,.'.,.,lher�e SteUen,' HeInrich Helse, Henrlqne SteIner!, 40 reis quando de am- "

HenrIque ßprg, Henrique Kosta, Hugo Bruoh, jose b I d - __...... _

Erschiag, José fodi, João Demirqui, João Loren o� os. aos... __

_ zd���Re�LubSc�e��LMpoldó�Was q�ln��9d�d�I_�����.,Freiberger,

LeoPOldo.
Eger. Leopoldo Klein, Leo· p051çoes aCIma, serao

�
, :y;

poldo K�epp, Manáel Franelseo de OUvolra, Na< multados na importanei.�' "

... t:���:::�;��!��?i!:�Fo�::��I��::i���� �:d;�O$e�,5�d: .����1: m:A a n e·J 'i·O o n·�e'
-

'·8' ·m·
'

r lo Fernando Doercher, Reinoldo Rasweiler, �ta.nis· dencla; alem da Indem-
.
• .

lau Gumbowski, .Severino Schiochoet. Stefano HOB stlção de que trata o art. '
., ,

ser, ,!farcilio Dana, Wilbelm Greuel, VirgilinQ da 5, da sup�a referida lei. f :A:a .

. . .

Cunha, Augusto Greuel. Jaragu'á, 18 de l'To� �

o Classe de 1897 vembro de 1940.
. Antonio da Costa, Antonio Pedrotti Alvin I

- B R d If F'He-idorl'3. Alvin Schuetze,. çarlos Níoels. F.r'e"de»ico I Ji"'�ao'l (u o,
,

IS-
�Staudt, Gustavo Adam� Gustuvo Friedel, Gustavo ca ·uera- ..' ,

r
Krueger, Gustavo Kaiser, Gustav!:J Paulo' Eduardo '"

Weber, Guiiherme Melchert, Henrique Sievert,
Henrique Machado, Hermano SeU, joão Stenger,
João !?ereirá, JoAo Müller, José Meiring, Leopoldo
Kreutzfeldt, Pedro. ChiodíDi, Rudolpho . Prochnow,
Vel'gilio SatleI', WUli Pieske.

Classe de 1896 Q Doutor Arno Pedro Cure seus males e poupe seu bom dinheiro UlDa bo.A.a Navalha
.

Antonio Borges, Antonio Lopes, Alberto Ti· H.:oeschl, JuiÃ 4e Direito
.

'

.

. t
etz, Alberto Ut�ch, Augusto Giese, Alexandre sn. da. Comarca de jaraguá, comprando na

b t ;"
va, Arnoldo GrahI, Carlos Lindemann, Ceslaw Estado de Santa Catari· Ph

-

N compra..se ara o na
_ ,�:�:

PüDleanowsky, Eurico Enke, Stasnislau Enkel, f.r. na, Brüsil, na forma da ar.DIaCla ova
,

Casa Joao Doubraw,. -1vino Krause, Francisco Rosa, Fritz Fiedler, Her· leI, etc. d ROBERTO M HORST __

.

=_ _._.
.,

__---l

man Arndt, Henrique Krause. José Avelino, João .

Faço saber aos que o
_ . _

e
. .'. I!I�.!!!!!!!!!.�<�.-,. ,��-.!!!!!!!! <;-,-

Jupkes, Max Paul, PaUlo Sehiochet, Hicardo Wfln· presente edital de prlm�i. a que dlspoe de ,!,alor ,sortimento na praça e offerece III .

f I. 'f ( IIdQrff, Ricard:> Koepp Ricardo Krause, Richal'd ra praça, e

arrema.tação
.

- seus artigos a ,-pr,eços vantaJosos.
III .. <J

•

,

para ·I�Klemann", Remold Mathias João RasWeiler Ver- com o prßzo da trinta
-

..

a· eusgUio -Chimeli, Waldemar Emílio Braun,' (30) di�s, virem ?u dele

F b
-

d F' III
'

.' �i·.

'

Classe de 1895 conheCImento tIverem, a rIca e uanOS' . h �
.
Hepriqu.e Fuck, Jacob Murara, Walter que,J.Indo esse prazo) hã<> .,. .

.

, III . OIDDDS 11BreIthaupt. de ser a.rrematadoB ·�or "Jara"ua'" 111
li

.) Iquem malS der e Jll8lor l':J. , '
.

T lance oferecer, no dia 7 .�
.

III recebeu e offerece a
;

I
.

Prefeitura M1Jnicipal de Jaraguá de Janeiro d� ano mil. de RICARDO BUTZKE II ( Inove'cen�OB e quarenta . • . III C
;

G bb 1
.

R
·

d um, ás Hf horas, ás por. Premiada c�m Medalh� de Ouro na Exposl.
, a·sa' ru a'

.

� equerl!"entos .espachados tas do EdificIo do Fúrum, çao Farroupilha de 1935

1111', :
.tl ,,,. Mer;: .de Novembro· _ Dia 20

desta comarca, os bens ...'
<

2.561 - Germano Br�� 22
Como requer. �:n:;��do:x�!��i�Ol�e;: Charutos .... 'Cigarrilhos .,'111' Uma nOVidade. para Jaraguá _. e

: 2.564 _. Páulo Papp - Comó requer. '

lbe move De�te .JUIZOJo-'
., ,)

2.567 -. Osmar Patricio da Silva - C. requer.
sé KGch JUDlor, a sabe:

..'. II/ para todo o mundo! f .

2.568 - josé pap�Dia ��mo ,requer. t9is/197�,mSi���e� !�tee�' Exportação em grande escala I!I' ���' _ P m_-i. ;;;;;;;;- _

. 2.562 - Angelo Rubini e Filhos' _ Como re.
trada Serrß do Boi, 'dia- ---..,...--'-....,.------.-------"'!

querem. trito de Hansa, neste mll·

G d E A' -' . .

'I- S A2.563 - ÖeIlmano Enke _ Como requer.
aicipio, entre 08 lotes n. ran e. . Dlpreza lDerlcan�po IS . •

2.569 - João Baptista Raux _ Como pede.
1975 e com terras de Do, -

I-

.2.750 -:- Adê:o Narosny _ Como requer.
,minio, contendo a arêa R�!dSe��d���eir6A�L�05 Direclor-Presid�nte : Dr. Allonso de O. Santos AIf::C����lh�iOr1i�l�n��rg 7

• 'Die., 27 . de 240.000 metros quadra· 8.0 andar fundada em 1921 Carta-Patente n. 32 2.0 a�dar
2 7

,. dos, fazendo frente com
��; ,

.5 1 - Otto Heuschel - Como requer. '.' 240 metros, fundo com240 Resultado da boteria Federai de),dia 30 de Novembro de 19402573 - Alberto Anibelli - Faça·se a trans- " ..

ferencia eolicitada. ..' .,

metros, lado noroeste x' �.. . ,� r

Dia 28 com 1,030 metros e' suo

2.$77· - Alex Belitzky _. Como requer.
doeste com 1.025 metros,

Dia 29 edificado com casa, ran

,2.576 - Paulino Freiberger _ Como llequer.
cho p Dlfiis b�nfeitodaa

2,579 - Anselmo, RQch& T Como requer.
que foi avaliado ém io

'

2.580 - Le.opoldo Jans'sen - Como requer.
tal Rs. 'S800$000,

2.581 - Frederico F .. Moeller _ C. r�quer.
cujos bem constantes d'o

2.584 - .André ,R.ote.mbe.'.,get.-, CO,mo requer: a.uto,," d� "ava_liaçäo e, do
S t d P f

..' 8UtO de penbora <Ie fo·
2 de' ������:ú �e f�4��tura MUnIcipal de jaraguã, lbas,deates autos da referi.

RENATO SANS, Sacretario. da açãç'. executiva, são
levàdos em primeira pra·
ça de hasta pub!ic8. e

arrematação, pelp valor
total de Rs. 8:800$,000 (oi·
to eoniôs Vê 1, oitocentos' ,

Cf

;:� • ;�\�
mit retst. Assim s"'êrão os Unidade'· 4 Isenção da mensaHdade de Dezembro

•

referido bens arremata···
I ",1.

(los, por:queni- Irlliii;jl der Total dos immoveis sorteaveis mensalmente: 785:000$000 - Os sorteios do mês dp Dezembro. ,tj.. ;, e maios lance oferecer 'I l

'no di8, h-ora e"logar ae):' . "
, serão reaHzados .com a Lot€r.ia Federal do dia 28. -, ... ,. , ,-

.

.'
I�nc\dÍlf]i�ÖS'; õ'(telr

,"""
'�

.... l:ri�amSêltl.�sótteiÓ"�$'ólÍ1(fuf(f 1ék� �r�slafui�t'ás q'u� pagarem suas p;est�Qõ�s 'á�; àciébTdc/ ���.. 'fi.jI�-."--�"--------_.I· o os mesmos' serem exB.·
.

regulaméi1'tb,' atê 'a vespern do' sort�iQ. '. ,. Affonso de Q. Santos, Dírector-Rresidente.
•

• -/
.

-'0
. '.' '.

•

!,. ",;" "

'0_' .'
�

.. ". �;:.

. Endereço teleg, "DOLAR" Caixa postal, 32

- Sta. Cafbarln8s. Francisco do Sul

Em�arqll8s - Despachos·
i

Navogação
VIAGENS DIRECTAS PARA O PORTO DO RIO'DE JANEIRO

Navegação entre Bunarein (Joinville) e

Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro,
directamente sem transbordo.

Encarrrega-se de classificação; medlçöo e embarque
de todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em t6ros, etc.'
Cereaes e mercadorias em geral, para qualquer porto do horte ou sul do

Paiz, bem como para o exterior.

Recebe cargas de importação, do Paiz
ou do Exterior, pa,ra desembaraço e

redespacho para as praças do interior.

IFerDlento Medeiros
Produto de alta qualidade para DOCES,. .:

- � .�. J
...�x . ",1'_ C

BOLOS, TORTAS e quaesquer
. PASTELARIAS'

"

..

PLANO MAONO
,

mensalidade 5$000

1.0 Premio":
,

"

l�o �emio:

1.004 '.It
N.os 1.0 P'!eI'l1io 004:

3.0 premio "6sö' loQ:ooo$ooo
1.911

9.686
.

IS�196

2.0 premio' 92f-
3.0 premio "'686,
4.0 premio 796
3.0 premio- �

20:000$000.

3�o Premio:

4.0 Premio:

50G 1Pt-emi�f:�' '19;904

10:000$000
j

5.0 premio 904
3.0 premio '686' �5:000$ooo, .1

Centena 004 100$000:- Centena 400·50$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Contribuindo para o maior
prestigio da industria local

Uma das industrias mais quartéis, clubs eto., onde Toda [araguã catholica
promissoras de Jaraguá é se tornam uteis e dão uma terá opportunidade de as

scrn duvida a fabrica de impressão de conforto mui sistir domingo prox.imo, dia Com os dias quentes desta semana - quarenta�e tanto�
15 na Egre)a Mat·lz o acto de temperatura exposta - desceram dos montes as primeiratvenezianas do &vr. José to agradavel. • .,

cigarras. Vieram encher as frondas da cidade com a sua eternaEmmendoerfer, a primeira O sr. José Emmendoer- solemne de ordenação sa
cançao. E pousaram aqui e ali, almas errantes, che�as de uma

patenteada pelo gover-no fer, que é elemento valioso
1 c!'�dotal do neo-sacerdote alegria contemfl!ltiva, deixando um pouco de emoçllo em:cadafeHaral em nosso Estado, do nosso progresso pois Wdly, da Congregação do eoraçao, a Cartela de um c�nto sem palavras em cada p-u�:

b Ih já h
'

. Sagrado Coração de Jesus. .

A cigarra que me vew saudar, cantando na lara1l{)elrae que tra a a a algu- mantem .ern nossa CIdade
A
..

I proxvma. de casa, trouxe-me o esquecimento dos pensamentos quemas dezenas de annos ma- ainda uma serraria e um a . .cerlmoma qu.e pe a
me torturavam a alma quando ella chegou.

nufacturando artefactos de fabrica de bonbons, tem pnrneira vez se realiza em Desejei poder apanhal-o, ter entre as mãos o seu peque
madeira e fio como corti- ultimamente procurado des- nossa cidade, terá a pra- ninho corpo "nest montagne", vibratil. e ardente, feito pera en

nas sob medida e em co- envolvor mais a sua Iabri sença de de S. Excia. Rev. cer:rar a al�a do oerao. Ella, parem, cantou duas vezes e lá se
•

"

O P' d f't d' [oi, nelo sel para onde. Talvez nao volte mais. Outras voltartto
res, tapetes e outros artí ca de venezianas, atten : 10 e. rei as, ignö em seu logar, e eu pensarei que este verao só houve uma cigar-
gos para uso domestico. dendo assim melhor a sua BISpO da DIOcese, além de ra, - aquella que me veio trazer um pouco de alegria para es-

Os artigos tem óptima grande freguezia e contri· diversos sacerdotes da mes- quecer a vida!

apresentação e servem não buindo de forma louvavel ma ordem.

s6 para ornamentar casas para o maior preetígio da
---------------

d t t t b .

d
.. Para teu ínteresse é bom que -'nn';v.rsar';ose rac o mas am em pa ID ustria jaraguaense. vejas: o melhor de todos e o n lo '" ..

ra repartições publicas, sabonete PEJAS.

Semana forense
Penitenciaria do Estado

Dos 275 condenados recolhidos em 1939 á Pe
nitenciaria da Pedra Grande, em florianopolis, o to
Iam como eutores dos seguíntes crimes:

Homicidio 107.
Roubo 40.
Furto 29.
Violencia carnal 28.
lesão- corporal 28.
lei de Segurança Nacional 15.
Latrocínio 9.
Codigo da Justiça Militar 5.

Mgeda falsa 3.
Subtração de menores. 2.
Extorslo 2.
Infanticidio 1-

Rapto 1.
Contra a Baú1e publica 1.
Dano 1.
Fálenela t;
Peculato 1-

Apenas um liberado condicional a ela tornou.
em virtude de revogação da sentença que lhe conce

déra o beneficio.
Das cinco mulheres condenadas e recolhidas á

secção feminina, em São José, uma foi posta em li,
berdade, por coclusão da pena.

A comarca da Capital, inclusive a vara de me

nores, deu' Penitenciaria o maior coeficiente de sen

tenclados, vindo em seguida Canolnhas, Araranguá,
Tubarão, Campos Novos, ltajai, Lages, Mafra, Tiiucas.
A Oomarca de Biguassú não teve até então condena
do recolhido ã Penitenciaria.

A maior percentagem de condenados é de lavra
dores, com 52,9'/., seguindo se lhes a de comerciarios
com 6,5'/.. a de jornaleiros com 4,7,/., a .de militareB
com 4'/.

foram feitos durante o ano 37 pedídos de livra
mento condicional, sendo concedidos 17, negados 3
e estando 17 em andamento e 12 pedidos de comu

t�ção de pena e perdão,' sendo concedidos 2, rejeita
dos 3 e estando 7 em andamento.

O peculio de reserva dos sentenciados deposita
do na Caixa Economica Federal, em cadernetas no

minetívas, somou,' ao encerrar se o exercido de 1939,
em 23:974$180 e o disponível, depositado no Banco
Nacional do Comercio em 8:695$400.

(Do relatorlo do Exmo. Sor. Dr. Nerêu Ramos,
dígnissímo interventor federal no Estado, ao Exmo.
Snr. Presidente da Republica).

O dr. Juiz de Direito da
Comarca condenou, em

brilhante sentença, o réo
Miguel José de Souza, des
ta cidade, a 5 mezes, 7
dias e 12 horas de prisão
celular como autor de fe
rimentos Jeves na pessôa d�
um menor.

foi julgada improcedente a

ação ordinaria de cobrança
promovida por Reinoldo
Rau contra Augusto Bats
chauer. Foi advogado do
primeiro o dr. Luiz de Sou
za e do segundo o dr. lo'
bão de Queiroz.

O dr. Promotor �ublico
discordou do valor dado
aos bens dos espolios em

inventarios de Adolfo Gess
ner e Alberto Winter, por
julga-los contrarios aos in,
teresses da fazenda do Es
tado.

O dr. Promotor Publico
ofereceu denuncia contra
Or�stes Simplicio de Frei
tas. acusado por crime de
furto.

foi pelo dr. Promotor
Publico oferecido libelo cri
me acusatorio contra o réu
afiançado Firmino Rebelo,
residente em Rio Molha.

Pelo dr. Juiz de Direito
foi pronunciado o reo Vi·
tor Pereira como incurso
no art, 304 § Unico da C.

O dr.' Lobão de Queiroz" l. P.
na qualidade de Represen
tante da fazenda do Esta- foi Julgada prescrita em

do foi requerido e deferido fundamentada sentença pe
que pelo espolio de Jorge lo dr. Juiz de Direito, a

Wolff Junior fosse pago, I ação de conbrança de ho·
antes da partilh a de seus

I
norarios promovida por Ja·

bens ora em inventario, a ão Bailone contra Jorge
taxa infração prevista pelo Hermann.
Dec. Lei n. 228 de 18 No· -

vembro de 1938, uma vez Pelo dr. Juiz de Direito
que por culpa do inventa- em longa sentença julgou
riante e interessados foi provados 08 artigos de li
ultrapass!:1do o prazo legal quidação na llção de exe

para a ultimação do mes" cução de sentença que Fran·
JUO.

'

cisco J. de Souza move �
Jorge Hermann e Bua mu·

Iher, bem como julgou o
ilustre magistrado improce
denté a reconvenção.

O dr. Promotor ofereceu
denuncia contra fjrmina
Corrêa Zielê, &lor haver em
Estrada Ano Bom, Hansa,
ferido com um cacête SUIl

vjjinha Paulina Wachholz. Registre seu Diplo-
-

' .

ma
Foi denunciado pelo dr.

Escreva para o Escrit6-
Promotor Publico o snr.

rio de Informações por
João Ferrari por estar clan· Correspondencla. Oaixa
destinamente aliciando tra·

Postal n. 15 (lapa) - Rio
balhadores deste Estado

de Janeiro.
para leva-IoB pará o Esta-

_

do do Paraná, com promes-
-

sas de melhoria. Pharmac:la de Plantão
Estará. de plantão ama·

nhi a Pharmacia Central.

o SABÃO

Ordenação
sacerdotal

Comprar na
Casa

Bernardo
Grubba

E' garantia lIe exito I

Sociar
CIOARRA

GIL VAZ.

Viajantes
Dia 27 de novembro fez Passou pcr esta cidade,

annos o sr. Oerhard Her' com destino á Hansa. on.
mann, oleiro estabelecido de foi pagar ao snr, Oer-'
em Hansa.

. I mano langhamer, porta-
- Tambem dia 27 com- dor da caderneta n. 9.371;

pletaram mais um anníver- contemplado com o premio
sario o jovem Julio Ferreira do sorteio ultimo do Ore
filho do major Julio fer dito Mutuo Predial, o .sr.
reira, coJlector federal, e Evanesio de Oliveira, es
Ruy Sprotte, filho do snr. forçado agente da filial de
Eduardo Sprotte, industrial Joinville. I

•

em Paraty.
- Dia 30 transcorreu a

data natalícia do dr. lucas
B.ehring, integro Juiz da2a.
Vara da Capital.

- Dia 3 deste mez an

niversariou a menina Vale
ria, dilecta filha do casal
Diva-Mario Tavares, tabe
lião de netas da Comarca.
- Dia 4 passou a data Estudantes que regres-

natalícia do snr Augusto sam
.

Montenegro, esforçado di- Da Capital do Estado, .

rector da Radio Difusora onde cursam o Oyrnnaslo
de Iuinville. Catharinense, regressaram

- Amanhã transcorre os jovens Ivan e Vanio de
mais um anniversario do Mattos, Artur' O. Mueller,
jovem loreno Marcatto, Derval e loreno Marcatto,
alumno do Gymnasio Ca' Ademar Grubba Rodge, Jo'tharinense e filho do sor. sê Euclides e João luiz
João Marcatto, industrial Neves.
estabelecido nesta cidade. - Tambem da Capital'- Tambem amanhã ft S' regressou a srta. Marilia
tejara a passagem de mais Paiva, alumna do Collegio
um anno o sr. Victor Dee· Sagrado (.oraQão �e Jesus.
ke, operoso gerente da filial
do Panco Egricola e Com- Noivados
merdal, em Joinville.

Em gozo de férias S9·

guiu terça-feíra para fio' -

rianopolis,com sua filhinha
a sra. Dyrce Bhering Pia
zera, esposa do sr. Edgar
Piazera e professora 1:10.,
grupo escclar Abdon Ba'
ptista.

Ajustou nupci8,s com a

gentil senhorita Olga Jan
�en, filha do sr. Carlos W.
Jansen, auxiliar da Empre·
sul nesta cidade, o jovem
Haroldo Ristow, guarda'
livros da fabrica dI! conser .

vas cArrebol».

Padre Luiz Gon ..

zagà Steiner

Seguio hontem para o
Rio de Janeiro, em cuja
parochia cParada do Lu
cas» vae servir, o revmo.

padre Luiz Gonzaga Stei Cl-ne Jult·anellt·ner, que por alguns annos
exerceu o cargo de coado (Salão dos Atiradores)
jutor desta parochia, re-

AMANHA- _ DOMINOOvellando zêlo e vontade
que o tornaram credor da
estima do grande numero

de amigos e admiradores
que deixa em nossa cidade.
O revmo. padre luiz te

ve a bondáde de trazer' formosa pellicula com

nos o seu abraço de des. b:llissimes musicas e can'

pedidas. que muito agra çoes e atfrahente enredo.
decemos. Que Deus o faça Como segundo supple -

fEliz na sua nova parochia I'
mento: Ufa'Jornal

sã� os votos que .de co- Reporta-ena da
raçao lhe fazem todos os .,.

que trabalham neste jornal. guerra na Europa

RODlance
eanVienna

Õ·=··=·C"='C'====lCII�
communica aos 8eus parentes, amigos e B
pessoas de suas '!'elaçÕ_('.s, o contracto de
oasamento com a senhorita

OLGA JANSEN,
filha elo sn'!'. Carlos Walter Jansen e D.
Afia Jan8en.

Ja,.aguá, 28-11-940.
."::U=*=U:::>I!IC:lC:llCJiC*C>II=:O=:'mao::;,. •-

Virgem Especiali·dade
',de WETZEl' &

.
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(Marça .....da)
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