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o REGRESSO DO SR. INTERVENTOR FEDERAL DR. NEREU RAMOS. DEU OPlPO��.fUNiDADE PARA QUE LHE FOSSE PRESTADA N,,�ttl. ,PH!��HS��)IFrr.
CATIVA MANIFESTAÇÃO POPULARo tM RECONHECI�ENTO AO MUITO QUE, VEM'fAZENDO PELO ESTADO EM SEUS CONTACTO� M-BS--PÇ{Of:RfS
CENTRAES'.DA REPUBLICA.

)C��lClII��IC.�C:::«IO!C!liQlIC.'C>1Ir.::::::.�\CIlQI"

I O gBDoral Mei�a agra�eco I'� á Imprensa do Paraná e Santa Cat.arma, O
O aos Qrgão� :de cooperaç�� na 'tarefa de Ö
111

.

civrsmo e brasilidade O� O

� Deixando o Comando da Região devo significar Ov" á Imprensa dos dois Estados e a todos que cola- O Director e Gerente: HONORATO TOMEUN -:- Rua Pries. EpUado Pessêa N!umero avutso 300 rs.
boratarn na . tarefa de soerguimento nacional, na O 8R batalha de civismo empreendida no correr de quasi O

Anno XIX JARAGUA -:- Sabbado, 9 de Julho de 1938 -: .. S. CATHAjf.U!�A - Num .. (9�
Õ um ano de trabalhos, OS meus mais significativos O
O

reconhecimentos pelo estimulo que souberam des- O Ch
.

d [ltomenaçeados o. sr. Interventorl D Al '�pertat na alma dessas populações. O
I r-oruoci a

'r exan rrnO Enaltecendo :JS 'datas das jornadas gloriosas de O Semana federal e Director do Dep. ,I, lú
.,i o nossa historia, revivendo esse brilhante passado de

� G'
(

O gerações que se sacrificaram �a�� nos legar um pa- A sernána começou com bons] de Educação uttl'orro''00 trimonio de incalculáveis possibilidades, despertando dias , .. Um pouquinho de frio
ilJ Ihe, para não fugir ao habitual,

no coração da juventude a chama do civismo, fa- .

O falta de assumpto. Aliás, o ;t�. A Escola fstadoal da Es- patricío e Interventor Federal
O zendo renascer na alma de veteranos, sentimentos 1'1 sumpto, como o dinheiro, anda trada Nova, localisada em em nosso Estado e Prof.Luiz Regressou nesta semana,

B adormecidos, alterando o povo para a cruzada da fé Ö escasso mesmo. Não se ouve Tres Rios. neste município, Trindade, Director do De- da sua viagern ao Rio de

� em nosso destino, venceram a batalha do futuro, O
nada. E, como. nada me ehe' realizou domingo ultimo a partamento de Educação, no Janeiro, o sr. Dr.. Al�xandlre

fazendo a derrocada da rnentalidades acomodaticia, O
gass� aos ouvidos, pus-me a annuncíada festividade esco que diz respeito ao mérito Guttierrez, Superintendenteconsiderar umas tantas cousas, .

R d d V' P ..

O indiferente à con911ista �ranca premeditadamente ar- O de pena em punho e um mo- lar, compareCefl�? .

as a�torl- que fizeram e continuam fa- da e
.

e e dação arana-

O ticulada nos bastidores internacionais. O desto cLiberty' curto á bocca, dades do murucipro e mnu- zendo pela Instrucção Publica, Sta. Catharina. _' ..

-�
.

Foi grande e de incaleulavel merito essa luta O Lá de dentro, da copa, a voz mera� _pessoas gra.��s. Salientando as personalida- S.S� em declarações a HU-

de Inteligencia" que deve prosseguir até que o senso

�
d� empregad�:. .�. Iniciou-se a festividade ·pe-. '

. prensa da capital. paranaense,
.

volte á conciencia obliterada de pregoeiros de irri -

- Tres ''.1111 e OItocentos reis, Ia manhã, discursando lon- des illustres dos dOIS ho- demonstrou' s<!itisfação em
custa um kilo de banha' .

O bli di
.

ti cta h ido-realin dentismo, .' '.' Era questão de ecón()�ia in. gamente a professora na. mens pur IC�S; a .l� tn a�er .

consegui o -rea I�i!' os
O O destino da Pátria não pode ficar á mercê dos terna, que S� debatia, felizmen· Isabel Batschauer. a qual te- oradora, terminou solicitando objectivos .da sua viagem,
,O que vee!D. aqui negocia-la, transmitindo par!i o exte- O te longe dos velhos tratados ... ceu elogios .á actuação do ao sr. Tenente Leónidas C relativos a assumptos de sua

O nor ".ObCI3_S c.om que no.s p._ret�ndem depreciar, crean- O
Mas não deixei de apalpar a Dr. Nereu Ramos, eminente H b t d' . P f 't do administração 'junto ao'Mi·

�
d d d t ' algibeira. De facto, consideran- . .

.

er .s .er., Igno re el o o. ·nl·sterl·o da Vi2ça-O.o lssensoes. porque e 3:, vIvem.. O d b
- J � .... P

.

M d B.

h b· I "cl d· o em, nao e so em ans' nmclplO, escerrar a an-
.

AcoHudQS com .nossa a ttua .g:eneimsl·a 'e, m·
O· que a vida é cara. Aqui lambem, . A VIAGEM dei ra Nacional q.ue encobriaterpretam·na como smal. de fraqueza. ,

�
Os generos. chamados de cpri-

O
.

O testemunho de virmda�e fOii dado nestes 'm�ira necessidade. estão sllper· DO CARDEAL D. SE- os retratos. d S. Excias. Por
� recar;tos da Patri.,a onde contimaãrei aH�lado na coorte'

a
vilorisarlos ... Os jornaes, et�r BARTlãO LEME occasião do aeto solemne os

�
dos bandeirantes. que ressurgem, n.os P?'!'ta 'vozes das lamunas

atum.nos da refer,·"'- Ascolacollechvas. debalde recorrem a Uö "

Grato por tudo, O tintas carregadas quando des cantaram o hynmo nacional
30-\)-38. GENERAL .NlEIRA. o crevem o panorama da vida de é foram· demoradamente ap

�.. (Tnm�Clr!pto d'«O OBA» - de Cudtyba). � .. ho�� providenciàs �ão ch�gam plaudidl?si pela ... ,\mpressão
Xc:>It::::a-::u::::oilOlICRllCAiIClIlIC.\'(�CU:::X'C.:l!lC'f�rc::z:IlCxcn::,"::O::QC ;l ser toma�as Otl sao em parta, rtIagnifi� que' deixaram aos

apenas, FIca sempre uma por·
tinha aberta aos f!speeuladores... presentes.
Os "i)aganteslt pfejtldic�dos

.'
� fest� popular", f.qi abri -

'.

abrem um côro de final de opte· Ih fad I
.' ..

b' d JA construçjQ de carll'os frigoriiicos para servi'r as zo- fß buffa, _ para Encher a see-
an· a pe o J__az7:· ,an .c. a-

nas productoTas de lacticdnios na ou "fazer fundo" ao dUI!-Uo l raguá,;. t:ealizandp..se á noite,
A Age C• :�:r.,�· �s lJ..1·lt·d,·..3 .."Ge O' r I'nd .;' 'o �o d05 ....0r()�40'QnisUl's_) T.e;r.fré näoJ ""'0 5...1·<:'...• -rtl-!�rl.:\.��'Ut·n .a 1''1",:... ,UI - U àIU!\.. uiC ,'':' . tl.Ci·

d�'o res.ol,ve, c;.mu se diz na mar·! 1 "m'J!..n·loL'i'h1Vd'a'"'m�esrmV".,,' ':'·::0.,....·m5'u'mtrihuio á imprensa, nos ulti· progr mm;;l d.e melhori:l I
'- "" ,...'"

t I Ih d':
chmlia.· .

mos mas, o e�egramma se· appare amento as VIas aer� E a' vida vae continuando, baile con�orridissimo.
�uinte: reas lIa acqu�sição ou cons- desafogada para uns, apertada

,

"Ao seu coAega d:a Viação trucçãc de carros fFigoriiicos para cutr�s... He")ío 'Hoesch I res o fato deJ_-g��d���",b i1n!�.
O Ministro da Agricultura para servirem às zonas pro. Na. �aplial vo�am,.a fal�r d,?

._ ,

.

.

centestavdment� ,�; t�'t 'odBrasif'
solicitou examinar a possi-. duelorali de lacticínios. pilo'mlxto, O pa�-mtxto. COß�I- Complebt amánhi, o �eu pri. �a�da.dg par� rua dfffsa das
.------���--'c-----.- derando bem, sena provld:encHll meiro anno de vida o menino I mstlfutçoes vIgentes, um �olda.

I t topara
as classes que não pôdrID H é 1 i o , esuemf'cido

.

filho: do �e cad� �anto de 8�U ..men.;I ,. comer pão só d9 tl'igp. E!'\tou
do, iIlustre casal 'H'ilda e. dr. so e prodlglos� t&.rrllo!'lo. f.

.

lD,or. 'ao es IDnOYa�Oes'
que o\'etho conselheiro Accacio, Arno Pedro Hoechl, integro 'Juiz' e��!s sol��dos, n�llos na �uar·se ainda existisse. consitleraria

de Diréito da Comarca. mçao, ma§ {perÍel!amente mie·.
como eu· E isto porque a nos· S. E. Cardeal D. S�bastião leme A. g�lânte creança que é o grados com a

_ fd,�a e () sel'!ti-sa producção do <grão -dívino.
justo encà·nto de seus paes, vê men,to ,de �f-iJrIa,. \uraMm e l.?J-está ainda em en::l3 ... io. De' res- RIO. - A bordo do <Au-
passar a sua primeira etapa,. a•. ran�o �entlraQ1, Ije�f'.:d�r ,<? ber.dt?, outros �T�jgOS, que produ; gustus» seguiu com destino brindo para a vida os p�queni' ç_o �m. 9-�e 9,as.ceramj aln�a com

zIrnos,. s?bem d� preço quasI á Europa o, cardeal d. Se· nos olhos innocentes ·as mão. o sa,C�IfICtO da' proppa VIda.

qU��la:lamentete que bastião Leme O arcebispo sinhas em gestos v�gos como CÓl1fbrta-nos; .reahnenté, &'

't
uv �

f lum mtPbo II fm 'to do Rio de J�neiro além de procurando éritre os brinque' verificação de falOs des,Sa ordem.
mUl

.

.() se fi ou em a e ,amen +
•

.•
.,

dos proprlos da sua idade o Enchem·nos de s'atisfa'çio e
MuIta gente, que s�be quanta tratar J_unto de S.S•. o �apa brinquedo lindo do futuro "ber. orgulho o ,acontecimento desse
custa a carne, o ass�\car. o 3_r" .de varIOs assumptos de )�t�· Í':} diante dos seus primeiros caráter.' E! sobretudo nos dio
roz, o caf�, a. banha: o pa� resse dos cathohcos' brasIlet- passos..·.. u�a perfeIta e agradavel sensa.
d� �ada dIa, ahrou.:e !. etoT. ws, irá a· LOurdes, visitando Hélio r-eceberá amanhã os, be!- '�ao de segurança e, de tranqu:üclda , esfregando a_ maes. fa

t b A" p
.'

P J·os e os abraços de seus ami' hdade porqlle S� pode perceber
zen"do calculos E a ctorcl·da' 3m e.m 5SIS ompela;' a·. J. I" E' 't

. •

.

... ,
..

_ gumhos e dos amigos de l)eu� c�ramen.e,. �ue o Lxe�Ol ö,.guar.acal?ou murcha co�o. na tarde dua, Casta e Ltsleux, demo
dignos paes, a quem «Correio dIlo �agmflco da mlclonahdade,do J?go .e?": �� lt!lIan?s .. , r�ndo·se tres mezes nesta do Povo. sente-se satisfeito em se ennque·se. com s�ple�ento�MaldIto JUIZ. • m�" afmal, o vIagem. felicitaI, desejando as �venturas de homens dJspostßs a,' 'coma

homem t.arnb�m qUIZ f!zer a
todas de que são dignos. I aqueles que alt. �á se C'chavam,

sua .. torc1d8lt, A no�sa nao deu
" " .. _ .. . defender. a famJll8, 8. --!?oeiedadecerto ... Vam,?s contmuar esfre· Reporia.em I

.

d I e·a patrla.� D�fe,�dêla.s, ·de_fenf
gando as maos... fazendo cal' '. ,. 1 uraram e e.D- dendo as mshtu.ções respeitlR�
,culos ... c�l�ll;Jos sobre' as nos· Receben:lOs ° numero F�lClal der a Pafria ' veis d�. çstado N��o em qUI!
I sas POSslblhdades... do magazine semanal

.
e fllus' todos tem seus Irglhmos diren-

i • 9�ando a gente fala em pos' trado, .rR�portagemlt, que se edi- (Çl01!yrigt da. U'/}'ião J01"na· tos assagura�es dentro das 'Sa�
1 slblhdades enche a �OCC3, bate ta na capJtal par-.naense.

.

l�stzca B,-as.",lez1·a Ltda., dias 'normas do respe.ito e dá
bem as syllabas. e fIca li olhar. Contando com eleme�tüs ,vl\ para «Co"",�w do Povo») dignidade humanas. '-..

futl.lfO.3 dentro. Um certo or gorosos em sua redacçao, dos Mari·. IIv8S de Pal'ilalb, Vive·se no ß.rasil por as 'mg.ulhosmho nôs toma pela pon, quaes destacamos os nomes de . li". .

' SI
.

ta dos eabeHos. . .
' Percy Wendler e Astolfo di Pino, Informam despachof, de agen. d,�er, uma nova VIda. Um 'So-

A verdade, pcrêm; é que pro" v�teranos e experientb p�nnas das telegraficas que. no Rio de pro de,' renovação passa de en,.

nuzimos muitos �rtjgos de ne· de imprensa diaria curitybana., Janeiro, precisamente na Vila tusiasmo. Ha. em . todos um
ces�dgde e que estes, m�smo cRep?riagerr.::t, - e_!Jja feição Militar se ha ,�ealisado, e?m .a desejo de reforma. De rt'fortn�
paTa nosso consumo. nos fIcam te�hßl�a e' redactorIal do seu po�pa do estI!o, a .cfnmOnlll completa. De processos e deDelo:; olhos da cara! . . . prImeirO flumero se ap.resenta do Juramento a bahdelra peJos ".

O café, o arroz, a carne suo impeccavel, - está fadado alrecrutàs da OU&l'nição da la. costumes. Parece ate que os Cl·

bicam de preço. A banha está ter vida longa e proveitosa. I Brigada de Infantaria, tropa dadãos procuram se renovU'
pelo custo da manteigea colonial. felicitamos a victoriosa reda' constituida de sortéad<'Js de va· psiquicamente, higíenisando o
O «muss» vurgarissifi'tQ� burguez· cção de cReportagem:. p�la idéa rios pontos dO' pais. espirito. Fazem bem. O Brasil
mente á granel, osciIJa entre feliz da fundaelo de original Na presença do General fran· precisa �e todos nós t espera
mil e mil e duztntcs réis. � magazine ;;upplemento, desejan· cisco José Pinto. chefe da Ga· que cada um saiba bem coIBi.
isto desde que ficou �ujeito ao do ao musmo a maior e mereci· sa Militar do Snr, presidente da pr;' seu dever de elemento
imposto' de consumo. A ise lção (d� ilcceitação do publico ledor, Republica, 08 novos soldados constitutivo e pr.odutivo da so.
que I'Ilcançou d�pois em nada .

-

'

, do Bl'asil fizeram o seguinte eiedade,
alterou os pret;os correntes... por ti, leitor amigo, Mas não eloquente juramento : cAo in.· De resto,"tambem n6s os ci-
E�ist(m aJg!lx:n�s fa�ricas de ha de ser nada. Calma. e um corpeil'ar-me ao Exercito 'p!ome- vis já juramds def�hd� a' I;?I"

queIjO nQ Munlclplo. Dn'ão qUIB pouco de esperança, pOlS que to defender com o sacrlflclO: da trfa, E defendemo·l� ae armas
o queijo não é �rtigo de <primei, só ena. em toda 'vida, disfarça propria vida a r3:,tria e as in- na mão, se necessario. Na ,az,
I'a necessidade», Será por ser a ptna de viver. stituições,", A seguir, em cQn· porém devemo& defende·la com.
de segunda que elle está sen· - S.bet; quem considerava tinencia ao pavUhão auri·verde todb' o entusia&mo santo do
do pago a seis mil réis O kilo? assim'? Ora, estou eu aqui a os ,ecrutas cant.ar::)m o Hino nosso trabalho honesto e do
Já l1ão quel'o blar do vina- pu�har poesia, leitor, para .arre� Nacional. 110SS0 respeito ás autO'ridades

gre que é azedo de m?!s para RJatar uma chronica 510bre pre' Foi, Bem duvida, uma bela constituídas.
o prtço, - considero apen!:ls. ços de generos... solenidade civica. Seu significa· O Q,rasil por iS!iv mesmo de.
i�tim�maqte.� .. segUl·andó. ,Q as: - Que .m�u .gosto! Teré'ré, - do .moral, por�m é ainda maior, ve e p6de, cont9r com Q cola ...

!lumpto pela (amt.... Considero I não achas?'... pois que enche de orgulho legi- boração de todos os seus bons
IA vWla �-me !p::I:S�I'dl, -, !)lor mim, M.ar;·(Jf1l (1,'Áub't,y. timo ,1 �odos os 00'"8 brasilf;li filhos.

, '.

OPIPortuna suggestão

DO Deparfameo'o de Admiois"ra
ção MUDi�ipa�

Noticia a imprensa
JoinviHe e da Capital, que'
seguia com destino a S. Paulo,
via teTãestre, o Dr. . Carlos
Gomes de Oliveira, digno
director do Departamento de
Administração Municipal� com

séde na capital do Estado.
.

Segundo divulgam os nos, .

sos coHegas,' a viagem do I �
Dr. Carlos Gomés de Oliveira, ....
iIIustre ex'parlamentar e' per· f :�K
sonalidade da politica estadoal, I ;;1':

J%l
o «Almitante Sal·

danha» em

Washington
Dr' Ca9'los Gomes de Oliveira

tem por firn contraetar de
. accordo com o desejo do
governo, technicos engenhei·

25.._ pessoas visitaram ws para a secção de enge-
o nosso navio e�cola nharia annexa áquelle De-

Washingto.n -- Ü Depéirla- partamento.
mento da Marinha declarou Ern companhia de 5.5., se
que 25 mil pessoas vifita- guiu tambem o sn'r. Ewaldo
tarn o «Almirante Saldanha) SChaeffer, director de. conta
nos dois ultimos dias em bilidade do mesmo Departa
'que esteve atracado ao caes mento, o quaI vae em missão
dos estaleiros da marinha de estudos dos serviços coo
nesta c�p�tal. O navio escoo generes do Departamento
1� .braslleIro esteve aberto á d:-q�eUe tstado, afim de pös·visita durante tres horas to· Slblhtar a padronisacão dos
das as tardes de su.a perma· serviços de contabi'lidade das
nencia -aqui. prefeituras.

Esta semana, 0'5 guarQas «(Correio do POv.o> faz a

marinh"as brasileIros visitaram ambos os votos de feliz e.
. iI: es�ia Nav�d de Araiapo. xito na missão que os lévou

" las , á Faulke!;l.
II

I

l.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitur
Movimento de Caixa

do día 22 de [unho de t938.
Saldo do dia 21- 6· 38

RECEITA ORÇAMENTARIA
;QeJ[Lda do día 22 de Junho de 1938

DESPEZA OROAMENTARIA
BALANÇO:

Saldo que passa para día 23·6-38
Dia 23,6-38

Saído do día 22-6-38

RECEITA ORÇAMENTAIUA
:Remada do dia 23 de Junho de 1938

DESPEZA ORÇAMENTARIA
BALANÇO:

. Saldo que passa para dia 24-6-38
Dia 24-6-38

Saldo que passa pars dia 23-6-38

RECEITA ORÇAMENTARIA
ReJlJH!ia �o dia 2"4-6 1938

. DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. a 'Bernard'o Grubba torneo. too ees cimento
'IVotoran" et. s/Dupl. No. 35/5173 vencida em

15·6·1938. .

Idem, Lor.tu Sonenhohl tornee. para o caminhäo
s/ 1I10ta no. 288.

'

BALANÇO: .

Sahfo que passa para o dia 25·6 38

Dia 25,6·38
Saldio 'do die 24 6-38

í'ECEITA ORçAMENTARIA
dlia 25·6·38

r DESPEZA ORCAMENTARIA
Pg. ao Agente da Estação Ferres. 6 pessegena 2a.
elasae fi São Francisco ao indigente Vergilio

, Miranda.
Idem, 2 rec. cont, 8, Hansa e Flol'ianopolis
ldem 1 teleg. a Florianopolis
Idleml te leg. 8 Rio de Janeiro

BALANÇO:
'saldo que passa para dia 21-6 Jt)

Dia 21-6-38
. Saldo do dia 25 6 38
.

. RECEITA ORÇAMENTARIA
Ren,da do dia 27 de junho de, 19SB �-

.'

fi Dia 28.6 38
,. Saldo do dia 21 !!e junho de' 1938
.'". RECEITA ORÇAMENTARIA
Rfinda do dia 22-6,38
;-...

• e,

urn crpa
E'DITAL

12:604$260

]3:2,32$860

i
oe

I I

,

a
c. R ..

Junta do alistamento Militar âa 9a. zona

Requerimenfos Despa�ba�os
94$100

13:327$560

, Y

13:234$86'(i)

1:171$5QO
15:009$3ó2

Dê ordem do Snr. Tenente Prefeito Munidpal, torno

público que, somente do dia 10. a 15 de cada mês, serão

628$600 efetuados pagamentos aos credores desta Prefeitura. - •

.

- •

13:232$860 Secretaria da Prefeitura unicipal de jaraguá, 24 de Edital de ccnvocaçao p_ara.o alistamento
Junho de 1938. O Tenente Leónidas Cabral Herbstar. presidente da [unta

Renata Sans do alistamento militar.
Secretário Municipal _

faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem

==:::::=::::::::==== conhecimento que nesta data foram instalados os trabalhos des
ta juntá e, portanto, convoca a todos os jovens que, no correu

te ano. completam ou ja, completaram vinte e um anos de ida
de Ce os maiores de dezasete anos querendo) e são domiciliados

MÊS DE JUNHO. neste distrito, a virem se alistar até o dia trinta de Outubro-
DIA 22 do corrente ano, e bem assim todos aqueles que. tendo vinte e

1.311 - Edujirdo Möller - Requer licença. para con- um anos ou mais, ainda não estejam inscritos nos registos rni-

struçäo de um raaosolêo - Sim. litares, como determiná o regulamento para a execução do soro

13:327$560 DIA 23 teio militar.
1.309 - Heleodoro Borges _. Requer licença para Convoca também todos os interressados a apresentarem

13:327$560 construção de instalação sanitária ...:_ Como requer. esclarecimentos ou reclamações a bem de seus direitos, afim de

�DIA 24 que a [unta possa bem orientada ficar da verdade e dar as in-

. 1.312 - Gustavo Wengrt>tth - Requer licença de a .. formações precisas para esclarecer o juizo desta [unta digo da
705$600 bêrturs para uma olería - Como requer, pagos OB emolu'l junta de revisão que tem de apurar este alistamento.

14:'033$160 meatos respetívos. Esta juntá, para o devido conhecimento dos interessados,
DIA 25 transcreve os seguintes artigos da lei do sorteio: Art. 65-§ 10. -

, 1.315 - Carlos Hatermann - Requer vistoria e alva- No dia digo t O alistamento militar pode ser feito sern o
,

rã de -Habíte-se- de seu ·predio. - Como requer, de acor- comparecimento pessoal, na forma do ar t, 50, ou ainda por meio
1 :330$000 dó éom a' informação.

.

. de uma comunicação escrita: a} do próprio alistado; bJ a rogo
1.316 - ViUV8 Helena Becker - Requer licença para deste, com duas tetemunhas; c) por tres cidadãos quaesqüer;

81$000 construção de muro e remodelação do predio - Como re- d) por qualquer militar ou reservista de qualquer categoria co n

quer, si o requerente modílíeer em parte 'a planta apresen- vindo, sempre que possível, apresentar a certjdão de idade, os
.

.12:622$160 tade, procurando instruções a respeito na secção de Obras signaes carateristicos, o estado civil, a profissão, a condição de

14:033$160 Públicas.
.

saber ou não ltr.e escrever d_o cida�ão a alistar. Em qualquer
1.272 - Eduardo KeHerrn80n - Uequer baixa de im desses casos as firmas dos signatários devem ser reconhecidas

12'622$[n posto 1/ casa comercial - Como requer. por tabelião ou oficial do exercito- ART, 50-Todo brasileiro é
. 19 Dia 30 obrigado a se alistar, dentro, dos quatro primeiros- mezes digo

, 1.308 - Eugenio WeDsersky -' Requer baixa dos dez primeiros mezes do ano civil em que completar vinte e um

313$000 impostos sobre seu negocio _ De-se li baixa requerida. anos de idade; podendo tambem faze lo desde a idade de dezasete
12:9a5$169 1.310 - Bssílro Schiochet -Requer baixa dos impostos anos. Para se alistar participa por' escrito Oll verbalmente á jun

sobre seu negocío - De-sé a baixa requerida. ta de alistamento militar do distrito em que reside, ou á de
1.313 - Jacob Alfredo Emmendoerfer - Requt>,r baixa qualquer outro da circunscrição, - seu nome, filiação, profissão,

sobre .8 profissão de despachante - De-see baixa requerida. residencia e a data do nascimento."

55$400 Mes de Julho - Dia 1. Nos domingos serão afixados na porta principal do edifi·

3$400 1.321 - José Florlaní - Requer seis meses de lícen- cio em que funciona esta junta as relações dos alistados duran-

5$800 ça. Sim. Faça-se a nomeaçäo de Ve"l'8. Flortanl, para sub· te os sete dias anteriores.

11$000 stitui-lo enquanto durar o seu impedimento. A Junta funcionará tedos os dias uteis no edifício do car-

Dia. 2 toriá do registo civil, encerrando seus trabalhos no dia trinta

12:879$560 1.318 - Carlos Weege - Reqller vistoria da instala- de Outubro do corrente ano.
r

12:935$160 çäo sanitaria. Como requer. E para conhecimento de todos manda lavrar I.} presente e·

1.319 - Gustavo Henschel - Requerlicença para COD' ditaI que será afixado na porta principal do edificio da prefei·

12:879$560
strulr uma cerca da tela de a.rame em frente ao seu ter· tura municipal, no ca..'torio do registo civil e publicado. pela im·
reno. Sim, devendo entretanto obede.cer 8.0 alinhamento. prensa loca1, por mim feito e àssinado, e rubricado peJo presi-

592$800 Dia 4 dente.

13:472$360
1.320 - Reiner & WUt - Requer traosfereneia dos

impostos. F8Qll-se 8\ transferencia.
,

.'4 ]L \ DJ;i:SPEZA OR-ÇAMENTAlÚA.. 1.317 ......
, Leoptildo A. Gerent - Requer háixa da parte

PI. dolo- "l"ieper confeçäo '2 molduras 8/ nota no. comercial da UnUio Municipal dos Consorcios Profissionais
37346

.

_

8$000 Cooperativos Agral'i08 de Jal"llguâ - De·se 8. baixa reque-
Idem, Ric�rdo Reckeberg, uma viagem de Blume. . rida.
_uu...a. Jaraguâ, cl.Dr. Paternastro. , .. 200$000 Jaragüá, 6 de julho de 1938.

Idem, José Borges forllec. 2, carimbos e/ nota 1332. 29.$500 Rß'NATO SANS, S�cretfjrio Municipal. V d� 'BALANÇO:. •
" en . fe-se

'!':I' ,,saldo que pusa para. dia 28·6·)8 13:234$860
i.' I3:472$36Q

]araguá. ]0. de Julho de 1938.

.-

ARTUR MÜLLER, SecrEtário
VISTO.

U::ÔNIDAS c. HERBSTER, Presidente.

::NFRi.QUECEU-SF? "

? inda tet11 tOj;Stl, dôr n,,!;

eostae II no .peite?
Usei Ci p'oderCiso I'onicli

. iliBO GREOS01',nu .

,

,>i,. DES�EZA' ORÇAMENTARIA
P'j. Dr. A�thur Heraclio Gomes Filho provenien-
te da porcentllgem cobrança da Divida Ativa a

I,
que fez jÚ8 até 31·6·38 1 :832$800

Idem, Reiner & Wut fornßc. matedal s/ !'lota e

Dupl 22SALANÇO: 199$100
�(' 'Sa1d.ö, 'que passa para dia 296.'38. 12:971$460

40 pharm.. chim.

JDÀU 8B �Im SllVnftA

um 10te de terra na Estrada Itapocu com
68 IDorgos, sendo {lido mato virgem.

Tamberu v8nd!e,se 2 chão de casa no centro. da cidade de
Jaraguá, p/i)ot.o magnifico, margeando o rio ItapÓcu.

Pari tra�t}r com o propriet8rio: José M. MilUer.
1.

' Caminhãosi.nho
I á. venda
I Vende-se em perfeito esta'
r do de conservação um Cami-
nhãosinho marca«Chevrolet»
de 4 cyJindrós.

Para tràtar em Retorcida
com o proprietario:

Basilio Schiochet.
Empltgadc tom suc

cesso nii� anemias e

com'alf�c�nças
lCJltltll SÜ!i!'Rkf:O

OOS FIH.MÕES

CONVITE
Temos a honra de convidar o distinto povo jaraguaense

para absistir á festa civico recreativa, a realisar·se a 24 do cor'

rente, na escola de Garibaldi, em beneficio da Caixa Escolar
OetuJio Valgas.

A parte civka têra inicio ás 10 horas prorogando.se até
ás 18, quando terá inicio, no amplo salão do sm. Jorge Wolf9
o baile que suá parte int,egrante da festa.

OaribaHi, 9 de julho de 1938.

A. comissão organisadora:
Ptdrro Perfeito
Inacio Salomon
Clemente Barato
Ftancisco Erseking.

.'

'

: 15:009$360

A. NOTA: A documentaçã,o referente �o 'balancete OSliupra, bem como os livros estäo ti disposiCaio, I
de quem queira examTllaF.

'

,'. ViSTO
Leonidas C. lIeibster
Tte. I?refeito Municipal

.

fiRnS parentes
Ganhe 12$000 dfarios
Em sua propria casa, nas. ho

ras vagas, na mais rendosa, ori·
ginal e artistica industria domes:
tica. FacH para ambos os sexos.

lnform se gratis. Desejando' se
amostra� e catalogos ilIu;,trados
do trabalho a executar, remetta
3$ mesmo em sellos, a F. Mari
neJli . Rua 15 de Novembro.
312- Caixa Postal, 2436· S.Paulo�

Paulo de Brito, herdeh'o da
. herança deixada. pejo comenda-

Alfredo. Moser dor Corrêa e lambem bastante
CQotador procurador de diver:;os. faz

........'----------.....;...--,--__________ ,sciente que com a maxima ur,

p_�-��-�IIIii...------------- gencia 'reunam documentações
necêssarias. Estando ao par de
todo o dt!senvolvimp.nto do re'

ferido testamento, não podendo
lambem descrer dos nossos

governantes que mandaram a'

brir a susseção e as autoridades
competentes despacharem e ha'
belitam os herdeiros acceite e

legais.
1

Existém ja 2054 habelitados
conforme o mapa genealogieo
que está em mão" do sm.

Jordão Alves David remehdo
pelo Dr. Edisto Ramom Pais,da
cidade do .

Rio Grande, sendo
esses homens, os maiores de'
fensores da causa. Neles dÍs·
ponho minha inteira confiança, .

e apresso ao� demais herdeiros
iII_IliIilí. .*IIIIPmliMilSZ3!".'"'l.!Ia.III111!!1 • constituirem procmadc:-.

(S�zoes, JV!alária, Impaludísmos, Maleitas,
Tremedeira)

, A

"CAPSULAS ANTISEZONICAS
,MINANCORA'"

Curam-se" rapidamente com
,

'

Em todas as boas Farm'ácias

EI wm produto dos LABORATÓRIOS <MINANCORAi
Joinvile - S. Cata.rina.

,- BREVE

PHANT,ASMA INVfSIVEL

' ..
AMANHÃ'

Um lindo natural

.Cinema

Polidais [egf,ítmOs

Imposto dlo 5ebidl2!is e

Fumo

EUX�R DE I06UfiRA
I!mJJt�gndo com sucress" em todo.

111$ mol"sHas provenientes Ga S3'pJnüII
e Impurezll$ do saßg(l�1

EDITAL

Cachorros
De ordem do Sr.' Coletor, fa

ço publico que no corrente mez

Oferece de J�L_HO, ar�ecada-se n.esta
reparhçao, o Imposto aCima,

REINOLDO RAU referente ao 2. semestre do cor'

rente ano.

O referido imposto poderá
ser pago tarn bem no mez de
Agosto com a multa de 200/0,
findo o qual (será exhída a com,

petente certidão de dívida pa,'a
a cobrança ex('cutiva.
Coletoria Estadoal de jaraguä,

2 de Julho de 1938.
,O Escrivão : Heltedoro Borges

/ 5©1lf'[i�® �

@ [l!I�tiM© r���r�(Q)

Central BREVE
OH ! AS MULHERES ._- AVE MARIA

Domingo, di2 lOde ]úlhà, ás 3,30 da tarde e 8,30 horas da 'noite!!!

nac '2°. Os - Tres Patetas em «DESORDEM NO TRiBUNAL".

f_llclob !.� ,:JJ1k1lUU'UU.

Domi go, AMANHÃ:
3c. Beneamino Oigli em:

de
A Melhof de todas as opcícftas do anlíil().

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREiO 00 POVO - Jall'BgIlIá do- Sul, 9 de Julho de 1938

--------------------------------!------------------..
------------�----------------..'---!--------------�---.------------

(g��rc'i'lL9sADo) I HOTE L,1 Dirigida pelas ra �
.

dres francislCanls.

COLLE'GlO DI(OCES,ANO D E LAGES -

�' (

Situado num
dos expoentes
culturaes do
nosso Estado,
clima saluber
rímo, adaptado
a todas as e·

xigencías da
higiene, garan
te tudo quanto
se PÜdH dese
jar no tocante
á íustrueção e

edueac�o da
, juventiulle.

GLORIA
o mais majestoso edifidO'
da Capital e o unico no

Estad(; que possue e3e,.
vador e t,eiid'OJIlle:s em,

. todos os quartos.

12 confortáveis a.parta..

rnentos luxuosarnente
mobiliados, 80 quartos
e 18 banheiros.

Diárias � partir de 14$rJJOlG
,

", inclusive banhos quentes,

Amplas salas de' amos-
r

,-.;;���!:���!����!!����;;;;;;;;;;;;:;-�tras para os srs. viajantes.
Ensino prí

'""

marte e secun- •

dario. End. Tel.: OLORIA - Caixa Postal,

Treter com o directo!' P. Pr. Arn�oJonio 0, F. M. -- LAOES -- S. Ca.tha.rina. FLORIANOPOLIS
Ir

134 - Fone, 1320 - Praça 15 de Novembro

Santa Catarina

ENXAQUECAS

:.ta.� são welÍmas ea _,.
.

_1IIIIIiaa_ épocru de eaxaqaecas,
'abattim� e llevralgiaa. A Caw

"*'11'''- ia%, aesta casos, vada...

_iros mihgres, altiviando .,
dDRI'! e feaDÍtnando o

doenltle em poucos mi.
autos. Por isso as se

MIOl',g devem ter Ca1ias.
piriM sempre á mão.

& ç",,,,,eli; <III!2
.

l!sIl/Ij"s JiJ 2. ,
Gd#uu til 59. Çfg'MprimidIP$

COlffttira DORES e RESFRIADOS

Icm para tod��

CWdado! (".A)mece, h.aie nnesnno, a 1fo1�C!aJt"
lJiII oom " Tonice Bavee, r'Olrti.6c:a � @rp!Úa'
iJI1IJD, <eIlU'ßqU,aC2111do a langue.

TONICO BAYER

I
Curado de uma forte

�

bronchíte \

com 2 vidros I
I �Iagro�:mo !B!��:�,qU�� _ �!CO Pelotense =;==Uia=

Saudações
Tenho a grande satisfacção em levar ao vosso conhecimento o maravi

lhoso cesultado, obtido somente com 2 vidros do excellente preparado PEI'14TORAl DE o\NGICO PElOTENSE. .'

Achando-me com uma forte bronchíte que muito me íncommodava e,
já sentia-me um pouco fraco e com muita dôr nas costas, resolvi uzar o vos-

sc Santo Preparado, ficando realmente curado; antes havia uzado outros me-

l picarnentos sem obter resultados

! Achando-me hoje forte e disposto, julgo de minha parte apresentar-vos

di os m.eus) agradecimentos e ao mesmo tempo autorizar-vos á fazer d'esta o uso O
que [ulgnrdes conviniente. Com estima e apreço, agradecido. ORodolpho G. : Cortese

(Firma reconhecida)
Sanb MatÃa - Rio Ora de do SuL
Para as Tosses. Resfriados. Bronchítes, Defíuxos, Asthma e todas as

J Ihdas vi'" respiratorias, pedir o verdadeiro PEl rORAl DE ANOICO PELO- U OTEN :::IE, preprarado por Eduardo C. Sequeira - Pelotas.
,

Confirmo este attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araujo

__ ,_,__----- --�IC'-'__i_j_' ��ii:

1 Dr�Godofredo Guilherme Lutz Luce 1938 .

MEDICO
I Consultas das 8 ás 12 e dás 2 As 6 bores,
f Clínica gerai cirurgia e partos
I A,tt�nde ohamadoa a qualquer hora �"I .

Telephone N. 44 �
RUß, Pzesldente Dr. E.pitac:io Pessoa Bin.

Tratamento annrsblco pela vaecíne e «() SOfO antíeasteo
do [[;)�muto Pinheiros em São Paulo, que permítte a08 feri Idos por anímaes com raiva ítcer no município.. :::::::::::::::::::::=:

(Fuma reconhecida)
I licença No. 511 de 26 de Março de 1906.

ijrel��si�1iB gieraI: Peitoral de AnlilCß Pelolense· Pelalas· Ril S· da Sul.
Vende-se em toda a parte.

����������I�����������
aB

-

.

. B8
--=====�������� I] Dr. Placido OIympio· de Oliveira II Casa de ESPECIALIDADES

ALIMENT�Soe.�e Atira�11 «�oncor�ia» I Advoga nesta :D:O::�� de joinville. I�=�",..",;,:_""=.'=_=_=�
Domingo-dia 10deJuUio·Dominco III Resídencia : Rn' "OIto R. Böhm - JOINVILLE 1111' DR. -1.�o�!oSOIJZJl 1'1111A Soe. acima promoverá no dia W d!\� JuHllOJ próximo tiilHlllll2iiJlIJiilil!ljlillill§llBilllJlI1i1l11fi1lB11li1W1

I
Escrlptorio - Avenida da Independencia

vindouro, o seguinte:
!

' Resideneta - Hotel Beeker.

lo. - Ás 81/2 horas da manhã, reunião 11'5 �od!JJS CH atirado- Para todos os USiOS culinários prefiram I
Attende diariamente. das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas.

res na séde, Salão Kinder,
'. S A L A D A I' � Sprecbstunden tägliCh von 10 bis 12 und VOD 14 bis 11 Ubr. I

2°. - As 9 horas, busca do rei pelo:; AHmdGn.e'z"
. I , III M'A N SPRICHT DEUTSCH I

30. - As 10 horas, Co:-neço do tiro ;o �'lv(JJ Em l�i3pUI!,a do TeL f O melhor oh�o nacional II 4"'\ • ii
4 A 12 L 1 d '.. Jh'! 1'1 --- ..

,-�-----=----=====__"-. ,_

0. - S IIOfas, proc ;,mfção o ilI01'(, 1':)1 ":! J'::üS C;Vé:� el.Jl'('S, I
�

5Q• - As 121/2 horas Almoço, I
60. As 288• horas. Ç!ominglJ::-ira, Uro <t'0 alvo, Rod:::. de �,'diJna fl�C, I

De noite, gr20de Bailf.> socu;!, cbrm;:HÜI:d'(� pd<. exdlent:e
�
orchestra �CO�REIA' de ißlumen3u,

de

OFFERECE os MELHORES

Cbapéus, - 6rava'tas
CamIsas tricolíne e seda, ..

•

POMADA MINANCORA

I E' a pomada ideal!
Cura TODAS AS

FERIDAS, tunto' hu
manas como je ani.
mais.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!!! .

A farmácia Cruz,
de Avaré, (S. Paulol,
curou com a "MINAN·
CORA" úlceras que,
nem o 914 conseguIu
curar!

Dna. Carolina Pa.lh8.l'e3, de �roinvne, curoujI com

UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havid9 centena& de cura� semelhantes! ! !

Adotada em muitos hospitaes, CIl:&8S de Baude
e cUnicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira "POMADA
MINANCORA" nunca existiu a nllo ser em sua@ lati.

nhas originais com o emble�ft simbólico acima. Re

cusem imitações! Exijam a verdadeira !\llIN.ANC6RA
. em sua latillha original!

REPAR::M BEM AO COMPRAR!

E' um. produto dos. Laboratórios "'IvIINANCORA'
de JOINVILE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Ed ucação Físical�c:;:::;;;:::,,�
" e Nohcloso � ,

no Estado, em 1936 � Redacção: R�aD, Pedro II. �O Departamento de Estatística e Publicidade levou a O Offie. : Rua Preso E. Pessoa Oefeito, com referêr..cia ao ano de 1936, entre as 117 i'1stitui- xcell::::UOIC::IICX.r::::a:;:::.c:rx::;:.lC1IIOM Jaraguä Sabbado, 9 de Julho de 1938
9ões' desportivas então existentes no Estado, um inquérito --------------------. 0_7111 liliiii_
sôbre odesenvolvímenro da educação tisica. 59 instituições,
apenas, ou seja a metade, responde o questíonärlo, permí- r», Arno HOeSChlj FEDENTINA HORRIVEL I Itíndo ao D,E.P. o registro dos seguintes dados: .

.

I Registro SocialPraticaram desportos 2.955 pessõas, sendo 2. 710 ho- communica que transíeriu a C· Imens e 245 mulheres, Dísputaram-se 531 competições, D8S sua residencia para a casa
om vistas ás autoridades municipaes

quaís tomaram parte . em atletismo em geral, 319 pessôas; de Ricardo [ensen, rua Fe' Um leitor, fez chegar á Crêrnos existir UHI re�ula- Ela zangou por pouco ..

em ciclismo, 96; em «basket-balls, 125; em futeból, 9�3; em r S h id nossa redacção uma reclama- rnento 'que prohibe a existen-
ginástica, 35[1; em natação, 151; em tenís, 202; fim evolley Ipe c mI t.

ção que, por acharmos justa da de chiqueiros dentro do! I:?é fáto, ela zangou por pouco. Por
ball», 123; em tiro ao alvo. 378; em «hand-baI}" 25; em re· .

d
. .

d
.

b t mojto pouco.
, ,

gatas, 140; em equitação, 82. . EDITAL de aqui etxarnos registra a. perímetro ur ano e as au 0- Era Iind» a EU111�e< Linda, me�mo. ....

Entre as 59 ínstttuíções ínformatívas, foram, segundo NUlJ1 dos quintaes visinhos ridades devem executa-lo. Mas geni�sa, terrivelmente geniosa.

I CítcrçõO f b
.

d lactecini d P d b' Ih
Só vendo.

a especificação, realizados os seguintes jogos: 29 de at e- I a anca .e ac ecimos o ensan o em, o me or

I Conhecemo-nos certa noite, num

tíamo em geral: 2 de ciclismo; 382 de tuteböl; 27 de gtnästí- indústrial Bernardo Mever á e fiscalisar todos os quintaes elega.nte "dancing" da C�pital paulis-
4 d t ã 15 d t

.

29 d 11 b 11 29 d r O Doutor ARNO PEDRO <.
-J

• �, ' ta, fIdalga de porte, graciosa de ros-ea: e ne aç o; e ems; e <vo ey a ';. e 1-
•

d D. ít rua Preso Epitacio Pessoa que muita coisa sera encon- to, Eunice atraiu-me a atenção. E me10 80 alvo; 3 de chand· ball» 8 de regatas e de «plDg-pongllO. HOESCHL, JUIZ e Ireio. ..
"

. .

� denciEntre as 59 instituições' referidas, 10 possuíam instala- da Comarca de [araguã, Es- existe um chiqueiro de _PJr' trada íóra dos eixos.. ���i����� c��::rasr:;:n��mm����s Ti��:',
ções espe.cI.'ais para educação tisica e 7, para giná.stíea. A·. tado de Santa Catharina, Brasil, cos, sem nenr.umaA hygiene,. •

tambem muita finura de espírito.
h fI d 4 773 ,. d 501 h 272

'J

I I h I R d d A Naquele ambiente de fumo, de al-C am:se 1 Ia as. pessoas, sen o 4. omens e
na forma da lei, "'etc: e com o so. e. ca or, ex a a. eil a

.

vla- cool, musicá, mulheres e pecado. �lamulh�res... . . FAÇO saber que por partejuma fedentina insupportavel. .... C,..,
- esguia e agil como uma mentiraIaêntícc lDquérlt� se efe�ua!'á e� relação 80 ano ue

d H
.

B t li e sua A visinhança toda soífre çao IVh bem engendrada, sobresaia-se. Que e-

1937, tendo êste todavta, amplítude maior, abrangendo ri to- e oraero .aga0.1 '.'. legancia! Que maneira encantadora de
talldade das instituições desportivas do Estado. Para o per- mulh�r Crn:(jI�n8. �':lrar8 Ba a�. conseqUênCia_: �o� dl.as Rio, 6 - Realisa-se ama- segurar o cigarro. Que mulher inte-

feito êxito dêsse trabelho, toma.se necessesärto o eoneur/ gatotí, me fOI dírígtda a, pe- mats quentes e nao e admis- nhã o primeiro raid da A· ������t!! i:;:á�a:ce:!eo ��::naten�����
80 Imprescendivei das Agencias MuniCipais de Estatistica tição d� �eor segUl�te: -

sivel, que próximo á uma viação Civil Brasileira. Uma ras promessas de amôr, Eunice tinha,'

t b d
.

títuí
-

lt d cHoraClo Begotalí � sua
f b

'

d d 'Ih d d 20 l' d t d it ilíd d
.

l'e, am em, as ms 1 uiçoes Cl a as.
mulher, Carolina Mur8fa Ba a. fica d� um. product? ..

'

e esqua ri a e .c�rca e �u�� fa�av� �'e rr:�à�. [f� \�d� :;:he:
gatoli, por seu proQurador ahmentaçao seja permlthda arparelhos paI �Jra desta Ca- da um pOUCG. Discorremos em agra
bastaDte cODstituido nos au tamanha anomalia. pita] com destmv a cidade davel paltstra sobre o amôr, as artes,

as vibrações mais curiosas da vida e

ES PORT E S tos da ação ordinal'Í& reque- de Campos. da oropria_vida.ridb contra José Murara, Ar AVISO .�. Vida - quimica compliCAda e
Artur MUller, Escrivão e O, duino Muraro, José Voltolini dificil!

•fieiai do Registro Civil do CLUB AYMORÉ X GUA, e sua mulher Irene Voltolini, A Collectoria federal avisa, Club 15 de No- De repente, fez·se �ilencio entre

1. distrito da Comárca de Jara· NABARA F. C. dizem que, querendo fazer por D08S0 intermedio, R todos
b ����a�a�:i ��ri����cio angustioso, de-pá, Estado 'de Santa Catarina, citar por editaes, na forma da os que possuem livros de vem ro Eunice nãf> gostára de obeservação. Brasil. No ;gramado no primeiro, 11lli, os reus Jo�e Murara e «vendas á vista- ou a pras,:" que eu lhe iizela. Censurara.lhe o

. faz saber que compllleceram em será realisaoo amanhã, com Arduino 'Murara, que se en' que não satisfizeram ainda (l Recebemos aHencioso con' procedimento quando, sem razão, es.
cartorio exibindo os documentos

exi., 1nlcl'0 A.s 14 hOfas O J'ogo ena 1 t d qu t s d 't d dl'rectorl'a do Club tava a olhar fixamente um cilvalheiro
'd 1 L f n, contram ausentes, em ugar pagamen o e su�s o 8 o VI e a

calvo e obeso de uma mesa f.ronteira.1P os pe a ei a im de se habilitarem tre os clubes Aymoré x Gua· '
1 b e d e1 5 d N b d Hpara casar,se:

b
jrwerto e não sabido, eonso- Impolho BO re 8 r n a r e 1 e ovem ro, e ansa, Subitamente, ela quebrou o silencio.

I na arls. aute certidão de fls, 14 v" rente a este exercicio, li com·
para assistirmos ti grandiosa Seus olhos, apaixonados, cresceramEDITAL No. 19.6 I Inicialmente jogarão os veem muito respeitosamente parecerem dentro do corren· nas órbitas, Tomaram.se acêsos, gran.Arthur Enke e AnDleta Ma. quadros sooundarioB, seguin' solicitar li V. Excia. que t;e te mez é rererida rep�rtiçào «soirée'> dansante que se rea -

Jd·oesr'est.errivelmente grandes e ameaça·
th1a8... do·se a partida principal que digne de manda!' designar para' satisfazerem o imposto liza ho'je, ás 21 horas no

E falou, assim: _ Detesto a '(idaEle, solteIro. lavrador, oom desperta muito interesse en· lugar e tempo para justllicar devido, já com fi multa re· Salão Koerner. porque detest<> o egoismQ dos ho.villte e dois an08 de· idade, ire os torcedores.
a ausencia aludida com a8 guiar de 10). A noitada flue prornette mens. Detesto o amôr porque você é

brasileiro, natural deste distri· Em nOSS8 proxima ediçllo t"stemunhng do róI abaixo, Os q'�e näú Ilt.tenderem ao ' b' homem, é vida. e é mm amôr!. ..
to domicHl'ado a resl'dente

'
v <> amplo successo, sera a rI' (Original da U.J.B.) MARIO'

. '. daremos �detalheß da sensa
que \Jompareceräo indepen� presente aviso, serão lança. Ih d I II t J.<1ZZJle�te distrito a estrada Ri· ciona1 peleja. dentemente de citst>ão, ioti dos à revelja, com a multa anta a pe o exce en e

belrllo da Luz, sendo filho Y

d O 5 f d Americanolegitimo 4e Alberto �nke, .la. -x- mado o doutor Promotor Pu· e 3 II 0'/" na .orma o '

_

Vlador, naturtd de Blumenau IMPORTANTE PROVA blico da Comarca. Termos dispositivo regulamentar em

e de Hulde Fisch.er Enke, CICLYSTICA
em que, por ser da Justiça vigor.

domestica, natural de Blume. P. EE •. Deferimento - Jat3' =-------...-----

llau e residentas neste öistri- Está em cogitações a rea' guá, 1.0 de maio d� 1938 de mil novecentos trinta e oi-
• lisa""llo de uma importante 11()-5-38;lo-5-38;10-5-38; to. E'u, Ney FrsDco, escrivão,.0. y ..

O) P 1 Md' S OEla, solteira, domestica, prov� de r.esistencia, com {ASSINAD ,atJ. o � e eiros o iiuBscrevf. (A SINAD )
com 23 anos de idade, bra. lDSctlpçã\) de todos 08 (Estavam coladas duas estam- Arno Pedro Hoeschl . Juiz de
.ueira, natural deste distrito nOS80S cpedaesl, no dia 7 de pilhas estadoaes no valor de Direito. Estavam coladas trez
e residente neste dlstritro a Setembro proximo em com - Rs. dois mil reis e mais qua- estampilhas estadoaes no va

elltrada Ribeirào da luz, do. mebluraçãu ao Dia da Patria. trocentos de taxa de saude, lor de dois roH ti quatrocen'
mieiliada e residente neste Valiosos premias serão con· devidamente inutilisadas com t08' .reie, inclusive selo de
distrito digo sendo filha legi. feridos a08 venoedores. data e assinatura) Rol das ctaxll de saude,»devidamente
ma de Julio Mathlas, lavra. Em edições proximas, da' testemt:.nhas luiz Sarti : Joa· inutilissdas com dats e assjg.
dor, natural de :Blumenau e remos outros informes d� quim Pinsjgi e Augusto natura .. Está Conrol'me o ori
([e Minna Bruch Mathias, do. prova em preparo.. Scbr8uth - Todas residentes giDaI, do que .Jou fé.
meliÍtica, natural de Blume. neste Munioipioll; na qusl fQi Jaraguã, 7 de Julho de 1938.
nau residentes deste distrito. proferido o seguinte despacho: O Escrivão:

.

Jaraguá, 5,7·38. Pharma·cl·a de �.J. Como !'equerem, desig- Ney Franco.
nando ü snr. Escrivll9 dia e ----------------.:.::;::.....:.:........:.:........:.:....----

Plantão ��:: l'f:f,)á'A� ::e!��t� dÊ '�, Haema'lquen' do Dr.J!,wmel ���
AmanhA, dia 10, estará de porque justificou o deduzido AUGM�NTA AS FC)RÇAS DEFENSIVAS DO

em sua petiçlo, lhe mandei ORGANISMO CONTRA AS DOENÇAS DAS
plantllo a cPharmaoia Cen·

passsar. este edital com o -CRIANÇAS E DOS ADULTOS- .

traI», á Av. da Independencia. prazo de quinze dias, pelo ' " .. � _". �. �''''

�UJ�S�i�U��:: ee r!i�8� ME IN E E ß ST E I IE BE" Linche�'Y:��r;��bg:!� ÃO:ie�U��g���ß?�em haebschen

Lot
·

do' E tdU' <Nein, ich sehe grundsätzlich keinem Mädchen inerla s a o NO MURARA para que ve-

I
die Augen,denn der heilige Augustin �agt: .ple .Aug�nnham a 'primeira audiencia

•• sind das Olas durch das der Teufel hmabstelgt In dIede Santa Catharina deste Juizo, que se fizer fin· lEme Geschichte aus BlumeJ)au von
I Seele, und er musste es wohl wissen.»

do que seja o dito prazo, ver DR. NEPOMUCENO SIMONIDES -Lass den heiligen Augustin aus dem Spiel. Mit

Resultado da Loteria do Estado ex· propor.se.lhe a' ação ordina- ZWEITES KAPITEL lO, ���a�::�> Mädchen kann Pitters Pitter doch keinen Ball
trahida dia 7 de Julho: ria ns qual pedem a rescição <Gewiss, denn GÇJtt ist die Liebe und erbarmt sich «Nein, aber aus S. J. kommen die leute auch; dort10. Premio 2559 50:000$000 das vendas constantes das I des reuigen Sünders...

. .
ist beinahe alles protestantisch.20. "12213 4:000$000 ·t· d 11 de lanel'ro -Das ist gut, wenn nun aber em Junger Mensch, ..Der protestantische Pfarrer will das Tanzen auch30. "3760 2:000$000 escri urss e 'der immer seinen religiösen Pflichten nachkommt, eines verbieten.>

.

40. "i81S 1:000$000 de 1934 e de 28 de· Julho do Tages, in sehr begreiflichen natürlichem Drange eine Sün- cOas mrechte er wohl gerne, er kann es aber nicht,50, " 1.1399 .

1:000$000 Dlesmo ano i de 1934 de. um de gegen die Keu�chheit_ begeht! und das" Unglück �at denn er hat nicht, das Mittel in der Hand, um das VolkTodos os btlhetes termmados em.: terreno e respectiva ca8a, zu sterben, ohne diese Sunde beichten zu konnen, so Ist zu zwingen, so wie unsere Geistlichen es haben.•59-13-60-18 e 99 coube o premIo b 75·t d no er verloren ? .Welches Mittel?de 30$COO., .,.. e� �umero • SI ua OS .

cAlIerdings, denn er ist dann im Stande einer Tot· -Du wirsi Dich wohl noch erinnern dass der pro.Para aproxima Sa. feIra dia 14 de RIbeIrão Caya!o, desta C?' sünde gestorben.> testantisehe Herr Pfarrer mal zu Papll sagte, er krenne
Julho mais 50 CGntos Dlarca e restituIr ao espolIO «Das ist eben das Ungerechte! -Der Mrerder be· es Luther nie verzeihen, dass er die Ohrenbeichte ab.

da ·finada Tereza MinatU Mu· kommt die Gnade sich zu bekehren; weshalb I?ekom"!t schafte, denn damit gab er das einzige Mittel aus der
f -d

.

t - denn der junge Mensch, dessen Tat doch gar mcht mit Hand, durch dass ein Geistlicher Gewalt ueber seine Ge.
SCBIJTZBNVBRBIN CONCORDIA." rara o r� erl o erreno e ca

du des Mörders zu vergleichen ist, dies� Gnade nicht?� meinde hat..
- . - " sa e asslgnar·se lhes () prazo ,Pfui Ceno, so etwas darfst du nIcht sagen; wir «Das stimmt, ich glaube auch nicht, d!lsS die Pro

da lei para a contestaçllo, haben alles zu glauben was uns�re heilige .I�:i�che zu glau· testanten ihm gehorchen werden, aber du wirst doch
dieõjäh· 80b pena de revelia e lança· ben vorschreibt und haben garmchts zu kritiSieren,> wohl nicht tanzen?-

o

t A d" rdi- .Gut, wir wollen also ueber eh�"as ande�es sprc- <Abe, gewiss werde ich tanzen, wozu habe lch
me� O. 8 au. lenelaS .0. chen. am 15. August haben wir doch Kirmess hier?' denn einen Tanzkursus bei Ernst Bemhal1t in Blumenau
DarIas deste JUIZO de DIreIto da wohl, ich freue mich schon ordentlich auf das durchgemacht?im Ver· teem lugar todas as sextas' Mutt�ottesfest.• '. . , ' .•Pater Zeno wird dich exkomunizieren wenn du
feiras os 10 hor� s da manhã -Ich freue mIch auch; da wdllch mal Wieder .or- phm 11Icht gehorchst.»
no Ed'UI·cio do Forum sal� dentlich tanzen!»., .

.

.Um so besser, dann brauche ich cben nicht mehr
, -Tanzen? -Da WIrst du wohl kem Oluek haben, zu beichten,�

das· audiencia8, e quando fe. hier wird nicht 'mehr getanzt!> "Meine Mutter wurde wuetend; sie riss eine Peito
riado nacional esse dia, no «Diesmal wird aber getanzt werden; Pitters Pitter sche von der Wand und wollte mich schlagen, aber be.
anterior. E para que chegue sagte mir neulic� er w?lle einen Ball abhalten.> vor sie zuschlagen konnte Wi:lr ich schon zur Tuer mnaus

.

d t d d
. -Er soll SIch schamen I. und ging auf den Hof wo mein Bruder Ernst 'und meine'" not101'a e o 08, ,man el -Scha"men? "Das �ehe'l'ch nl'ch el'n, wozu hat er •..

� " Schwester, die dabei-waren Brenholz aufzustapeln, mIch
pill.ESaf O presente edItal que denn den Saal?' laut lachend empfingen. Meine Mutter aber fiel auf die
Blerá afixado e publicado na «Es wird kein anständiger Katholik hingeben» Knie und betete zu Gott, damit er ihren verdorbenen

imprensa local na forma. da -So kommen eben dIe anständigen Prote�tanten!. Sohn wieder auf den rechten Weg zurueckfuehren
aus lE�i. Dado e 'passado nesta milíe.>

-Es giebt hier doch nur eÍne protestantische fa; möge."
cidade de Jaraguá, aos sete «Allerdings, :lber in dieser familie giebt es zwei

Der Vorstand. dias do mez de Julho rio BlDO wunderschöne Mädchen.?

I

o rre'l o ovo
s. Catharina

Civil

festejou dia 5 do corrente, o nosso

presado amigo 51'. Carlos Hafermann,
proprietario da Pharmacia Central.
Aos seus amigos, o iIlustre anniver·

sariante offerecéu lauta mesa de finos
doces e bebidas..

/.
Ao sm. Hafermann, embora tardia

mente, nossos cumprimentos .

ANNIVERSARIOS:

SR. CAR,LOS HAfERMANN

- Tambem H 5 do corrente com·

pletou mais um ;Ino d,' ;;u� feliz exis
tencia () distincto j ovem Jamil fádel,
commerciario em Porto- Sello.

1-----------------------
Reinrassige

PolizelbuDde
hat abzugehen

REINOlDO RAU

Vende-se

'.
E para que chegue ao conhecimen·

to de todos passei o presente edital
que, será publicado pi!la imprensa e

':111 cartorio onde será afixado durante
15 dias.
Si alguem saber de impedimentos

,cuseos para fins Iegaes
Artur Mueller

i
I

/-----
Leiam:

"Correio do Povo".

escrivâo Distrital e Oficial do registro
Civil

Vende.se. por preço de oe.

casUlo um terr.eno na estta·
da Jara.guá esquerdo Com

grandes bemfeitorias. O ter·
leno mede 125 mOl'gDs,
Distante 2 kilometrn'ts da

cidade.:
Para trat�ar com (} pJ1'opri.

etarÍ0:
.

Joäl) C. Stein fj}bo.
- --

-,---- ------

1

Der ol:'-en genannte Verein feidt am 10. JuH still
riges Scheiben. - Konigschiessen.

, '. PROGRAMM:
10. - Um 8 1/2 Uhr, Versammlung der Schütz.en

einslokal (Salão Kinder).
20 .. - Um 9 Uhr, Abholung des alten Königs.
30. - Um 10 Uhr, Beginn des Schiessens auf çlie Scheibe;

der beste Schuss �ntscheidet den König.. ��',\
40. - Um 12 Uhr, Proklamierung des neuen I(önigs und

Ritter,
5°. - Um 12 1/2 Uhr, Festessen.
6°. - Um 2 Uhr, Öffentlicher Domingueira, Preisschiessen

mit Windbüchse, Glu�ckilrad U. s. w.

1°. - Abends VereinsbalJ, Musikkapelle cCORRElA«
Biumonau.- (For,tsetzung folgt.)

EXijam o sabão

«VIRGEM ESPECIA LIDADE»
de W E TZ E L & elA. - Jolnville (Mörca Registrada)

-
"

o IDEAL PARA COSINH�� LAVANDEIRA E LAVADIEIRA
__.",...,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


