
AFINAL TEVE O SEU. ERILOGO A QUESTÃO
A ARBITRAGEM A QUE SE SUBMETTEM OS CONTENDQRE. �.� MAIOR VICTORIA DO DIREITO EM TERRAS AMERICANA

CONT�1t
A. INVASÃO ESTRllNGEI.R II

No momento atual, em que

todo o continente europeu es

tá empolg:ldo oela maIOr cor

rida armamentista de todos. os
tempos, America é, sem duvida,
o ponto para onde convergem

) todas as atenções daqueles pai

ses e· daqueles povos que pre

cisam de matéria prima, para

a emergencia de uma guerra.
As reservas naturals de que

dispomos, as possi�ilidades que
oferecê o so o amencano, cons

tituiram recursos de ínavalíavel

ímoortancía. para certas nações
"européas que se empenham na

azafamá ininterrupta de prepa

rar- se para a guerra. Somos,

hoje, por isso mesmo, aI vo da

cubiça desses paises ...

E' evídente e é natural, en.

tretanto, que os olharas cubi

çosos de certas ditaduras euro

péas não iriam voltar se para
as nações que podem oferecer
resistencia as suas investidas.
Não iriam voltar-se para os Es
tados Unidos que, pela sua oro

ganisação e pela saa potencia,
estão aparelhadas para rechas
sar 'qualquer tentativa de con-

quista. •

Por esses motivos, justarnen
te, é que, dê preferencia, tudo
têm feito e tudo vêm fazendo

alguns governos do velho con·

tinente, no sentido de estabele
cer e erear, na America do Sul,
os elementos capazes de facili
tar a realisação ce seus desig-
nios.
Todos estamos lembrados,

ainda, dê todas as manobras e

de todos os ardis que, não ha
muito, foram postos em prati
ca, para organisar, em nosso

pais, nucleos de infiltração es

tr�mgeíra.
São cte hontern e está ainda

na memoria de todos as tenta
tivas realizadas nesse sentido.

Instalaram-se, aqui, escolas on

de o ensino de nosso idioma
era. relegado a plano secunda
ria. Fundaram-se filiais de par
tidos estrangeh os.
Tudo para sisternatisar e ds

senvolver atividades neísstas á
Nacionalidad:!. Tudo p=ra ten
tar "a desnaeionalisação do Bra
sil, o enfraquecimento da vida
nacional. Tudo para fazer que
aqui se ereassem kístos raciais,
prejudicais á nossa terra, mas

favoraveis aos objetivos visados

pelos governos que assim a

giam.
Ai esta porque as reações

centra essas atividades e as

-medídas que, a proposito, co

locou em pratica o nosso go
verno devem merecer todo o

nosso apoio, todos os nossos

aplausos.
A solidariedade. perfeita de

todos nos, a colaboração de go
vernados e governantes, na de-

·PA RI S. - (A.N.) __ o O
. jornalj.Union Agricole" pu
blicou recentemente um arti
go 'sobre o gado - caracú e

xistente no Brasil .

. -.
Esse gado, cuja erigem e

ra tida como portugueza, de
pois de observações feitas
pelo professo- Gorceix, fun
dàdo,rda. Escóla 'de Minas,
de Ouro Preíro, que consta
tou a' sua semelhança COUI

o gado francês de raça li-
.

mousina,
•

-e-e-r- . passou a ser

julgado como' de origem
francêza.

I

(Copyrigt da União Jorna
listiea Brasileira Ltda.,
para «Correio do Pouo»)

Silveira Peixoto

Chronica da
Semana

�atboll�a _Iaponeza

Dr.Uetulio VargllS

,/
I
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NOTA: A documentação referente ao balaD
BUprQ, bem como 08 li vros estilo a disposiçllo
de quem queira examinar.

'

IJonJdll8VJ�1�,b$ú>r AlfredoMoserl���Ifl;Tle. Preleilo Municipal

CbBI�dor II. Dr. Plamdo Olymplo d9 Ohv81ra I
'". III ADVOGADO '�liI

� � ��
III Advoga nestà e na Comarca de Joinville. iii

I Resrd;ncia: Rua OUo R. Böhm JOINVILLE l2j
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Prefeitura
Movimento de Caixa

DO DIA 11 DE JULHO DE 1938.
Saldo do día 9-7-,38

RECEITA ORQAMENTARIA
Renda do día 11 de Julho de 1938

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. Genare Sartí, serv. estrada Nova Retor
cida mezes de Maio e Junho c. 8.

Idem, Pedro Bassanr, conservo absulação e

remoção de pedras, concerto 3 boeiros na
estrada Ríb. Molha do mez de Maio C. a.

ldem Ricardo Leoní, conserv. da estrada Ha
pocusinho no mez de Maio c. a.

Idem, Lourenço Pretl, serv, conservo um- tre
cho estrada Itapocusínho no mez de Maio C. a.

Idem, ao mesmo serv, conservo remoção de
terra e construção um boeiro na estrada
Itapocusinho no mez de Maio C. a.

Idear, Francisco Müller, serv. conservo estra

c
.da Ríb. "Rod�igües" � "Corina" no mez de
.''Mall) Q. a. .

.)dem, Germano.Hauemann, serv. conservo um
trecho est. "Jal'sguá" no WQZ de Junho c. a.

Idem, fl'ancisco Ersching, serv, conservo um
:tr6chdi estrada e.concerto boeíro em Gari

- baldi no mez de �aio C. a.

Iöem, A.Qton.iq Planínscheck, serv. conserva.
\; eatradà Ríb. "CacUda!' !lOS mezes Maio e
Junho coerente ano �

I�em, Coletpri� cE,taduah, 2a, prestação pa
ra o Departamento das Municipalidades de
acordo com o Decreto-Lei 31 de 13 de
)aaeíro coerente ano

'

�d�� ,Qllo,ta par� (,I De,pal-tamentoJ das Muni'_
. clpalidade8 ..:.._ 20, uístríto

BALANÇO:
-

saJdo que Pti8�1i para'O dia_-12-7-38

,
,

, DIA 12-7-38
&Wlo dQ. <iii} 11:-:7-õB_" _ ,

,
- �EC�ITA Oß,ÇAMENTARIA

Rend&,,-de:"ili4' i§ tÍe" Julho',de 1938
:.j...-.!_ \ '"

r',.'t \. � J ..

':'. ;'D,ESPE,l._A ORÇAM.ENTARfA '�'

Pr·:Germano Küster serv... mao de obra con·
... 1 ,itr.uçäo gar!1gem no mez de Julho C. a.
, "tr BALANÇO� -,' .

�.l(to'qll�p!,�la para dia 13--7-38,
lid; N, ,

.

.. i.;
,

DlA 13-7-38
S!t�o do dia 12_;7-38 ;
�,'

(. ·RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia· 13 de julho de, 1938

, 'I

,

DESPfZA ORÇAMENTARIA
,pg� ()omlngoB {l�ck Junior, serv. conlenaç.
lf _mecho est. Uapocuainho nomez Junho C.8

...' BALANÇO:
1JaJdo que pas8a para dia 14- 7 -38

, DlA 14�7-38
Saldo do dia 13-7-38

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 14 de julho de 1938 ,

BALANÇO:
.

DESPEZA ORÇAMENTARIA

,saldo que pa88a para dia 15-1-38
DIA 15-7-38

Salelo do dia 14-1-Õ8
,

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 15 de Julho de 1938

DESPEZA ORÇAMENTARIA
,BALANÇO:
Saldo que passa para dia 16-7-,38

DIA 16-7-38
Saldo do dia 16-7-38

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia J6 de Julho de 1938

'. DEZPEZA ORÇAMENTARIA
t

Pg. Max fltldler, fornec. 8.000 tijolos para
-const. meio.fio em diversas rUBS s/nota C.mez

BALANÇO:
Saldo que passa para dia 18-7'-38

8:678$560
Requerimer:�os 'despachadosl Resoluçã,o N° 19

,

MEt} DE JULHO. r. D8SGobra a Escola Mixta de Estrada
_

DIA 12 I Isabel, distrito de Hansa.

1.324 - JOAO KIENEN - Requer lícer.ca para construção
I

.

173$600 de um maosoléo - CllIDO Requer. O Tenente Leõnidas Cabral Herbster, Prefeito Muníef-

8:852$100 DIA 13

I
pal de Jaraguá, no uso de 8U88 atnbuíções, e

1.323 - CARLôS MAY JNR. - Requer vístorta e alvatá' CONSIDERANDO que o número des alunes da Escola

de Hablte-se da casa do Snr. Ricardo Jensen - Mixta de Estrada. Isabel-Alto, no distrito de Hansa, se eleva

Como Requer.
li mals de oitenta. alunos, conforme r'epreaentação feita' pe-

DIA 19 lo Snr. Inspetor Escolar;
1.326 _ JORGE WOLFF - Requer trsnstereucte dos im CONSIDERANDO muís que, neste caso, tomá-se difi-

postos de sua casa sita iÍ rua Rio Braaco - Faça-se cll ministrar o ensino a tantos alunos, em um só perlcdo;
a trensterencta solicitada. CONSIDERANDO finalmente quê a Resolucäo N�,ú49,

136$900 1.329 - HELEODORO BORGES .; Requer vistoria da sua em artigo 30., estabelece desdobramento Quando o numero

. instalação samtarte _ Como Requer. de alunes fôr superlor a. oítents:
• '" .'

153$600 1.330 - ANGELO BENETTA - Requer baixa do imposto RESOLVE:

Industria f> Profissão de sua tmturarta - Como DESDOBRAR o ensino da referida escola, regida pelo

Requer. ,professor províseriu Mancél Luiz da Silva, em dojs perto-

368$500 t::331 - THOMAZ H. GREENFIELD JE SUA MULHER - Re- dos, um de manhã e outr« à tarde, percebendo o mesmo

correm ao Exmo. Snr. Dr. Interventor Federal de prutessor maís 1/3 sobre o seu vencimento, a titulo de

um despacho do Snr. Tte. Prefeito Municipal. - gratificação.
� ,

COlDO requer. Junte-se áS' razões as copias dos re Cemunique-se

querímentos primitivos e ,um exemplar do jornal Prefeitura Mmnicipal de Jaraguã, 20 de julho de 1938
-

"Correio do Povo".
' [Ass,] LEÓNIDAS C. HERBSTER

D1A 20
RENATO SANS

1.337 - GUILHERME GUMZ - Requer licença para con-I250$000 strueao de ume instalação santtana - Como leque!. 1O. C. R.
1.339 - EDUARDO KELLERMANN - Requer licença para

construção de muros em freut" a08 seus terrenos Junta d I· t t M"l"t d 9- indeferido, por eontraríar 38 exígencias do art. O a IS'amBO o II ar. a 8. flona
40. do Decreto.leí municipal No. 11 de 22-2-1938

IJ

e do Decreto- Ieí lede!.'al No. 23.569 de 11-12-1937.

, jaragué, 20 de julhh de 1938. Edital de convocação para � alistamento
(Renato Sans)

Secretário Municipal

78$000

475$200

491$000

227$500

428$000

971$500

225$000
o Tenente Leonidas Cabral Herbster, presidente da junta

do- alistamento militar', _

'

faz saber aos que o presente edital virem ou dele' tiverem
conhecimento que nesta data foram instalados os trabalhos des
ta junta e, portanto, convoca a todos os jovens que, no correu

te ano. completam ou ja, completaram vinte e um anos de ida
de (e os maiores de äezasete anos querendo) e são domiciliados
neste distrito. a virem se alistar '-até o dia trinta de Outubro
do corrente ano, e bem assim todos aqueles que. tendo vinte e

um anos ou mais, ainda não estejam inscritos nos registos mi

litares, como determina o regulamento para a execuçáo do sor-

teio militar. r

Convoca tambem todos os interressados a 'apresentarem
esclarecimentos ou reclamações a õem de seus direitos, afim de.

que II junta possa bem _ Qsientada ficar da verdade e dar as in

formações precisas para esclarecer o juizo desta junta digo da

junta de revisão que tem de apurar este alistamento.
Esta junta, para o deVIdo conheciJ1.1ento dos' interessados,

_
transcreve os seguintes artigos da lei do sorteio: Art. 65-§ 10. -

No dia digo I O· alistamento militar pode ser feito sem o

comparecimento pessoal, na fOIma do art. 50, ou ainda por meio
de unp comunicação escrita: a) do proprio alistado; bJ a rogo
deste, com duas tet<:munhas; c) por tres cidadãos quaesquer;
d) por qualquer militar ou reservista de qualquer categoria con·

Vindo, sempre que possivel, apresentar a certidão de idade, os

signaes carateristicos, o estado civil, a profissão, a condição de
saber Ol.! não ler e escrever do cidadão a alistar. Em qualquer
desses c�sos. as firmas dos signatarios devem ser reconhecidas
por tnbelião ou oficial do exercito· ART. 50-Todo brasileiro é

obrigado a se alistar, dent�o dos quatro' primeiros mezes digo
dez primeiros mezes do ano civil em que completar vinte e um

anos de idade; podendo tambem faze·lodesde a idade de de-z8sete
anos. Para se alistar participa por escrito ou verbalmente á jun
ta de alistamenfoJ militar do distrito em que reside, ou á de

qualquer outro da circunscrição, - seu nome, filiação, profissão,
residencia e- a data jo nascimento." ;

Nos domingos serão afixados na porta principal do edifi·
cio em que funciona esta juntll as relações dos alistados duran
te os sete dias 'anteriores.

A Junta funcionará todos osu dias uteis no edificio do caro

torio do registo civil, encerrando seús trabalhos no dia trinta
de Outubro do corrente ano,

E para conhecimento de tOdOi manda lavrar () presente e

dital que será afixado na porta principal do edificio da prefei.
tura municipal, no ca�'torio do registo civil e publicado pela im

prensa Jocal, por mim feito e assinado, e rubricado pelo presi-
dente. � ,

5:047$060
8:8Ö2$L6Õ

5:047$060

107$100
5:154$160

Resolução N°. 1�
f6Z nomes eãe de uma protesaore.

O l'enent� Leônidas Cabral Herbster, Prefeito Munici·

paI de jafaguá, no '180 de 8ua8 atribuições;
, ,

RESOLVE:
NOMEAR, a complementarista :JItlaria de Lourdes Passos,

para exercer interin8Plente,o cargo de professora da Esco,
la Mixta d6 Ribeirão Grande da Luz, neste distrjto, perce
bendo 08 'fencÍ'J:;ento8 coneígnad08 em lei.

Comunique.se •

Prefeitura Municipal de Jfir8gu�, 1:> de julho de 19Õ8.
[Ass'] LEONIDAS C. HERBSTER

RENATO SANS

-,

, 101$000

5:053$160
6:154$160-

,5:053$160

63$000

Jaraguá, lo. de Julho de 1938, "

ARTUR MÜLLER, Secretário
VISTO.

.

LEÓNIDAS C. HERBSTER, Presidente.

Decreto-Lei N°. 22
5:116$160

129$000

4:-987$160
5:116$160

4:987$160

283$800
6:270$9tO

5:270$960

5:270$960

179$400
5:450$360

5:450$360

5:450$360

393$900
5:844$260

480$000

5:364$260
5:844$260
cete

Modifica a tabela de vencimentos dos pro'
fessores municipais. e determina outras pro'
videncias.

O Tenente Leônida'i Cí:lbral Herbster, Prefeito Municipal
de Jaraguá, no uso de suas atJ'ibutções;

-

DECRETA:
ART. lo� - De 10. de Agosto' de 1938 em diante serão

"OS con&tantes da tabela abaixo os vencimentos dos professolfs
municipais:

Professores Normalistas 2:400$000
Professores Complementaristas - 2:040$000
Professores Provisorios - 1 :800$000
Adjuntos de professores 960$000

ART. 20• - fica adotado nas escolas municipa is em tudo
que lhes fôr aplicavel, o Regulamento Geral de instrução pú
blica do Estado.

ART. 30. - Este Decreto,lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 15 de julho de 1938.

[Ass.] LEÓNIDAS C. HERBSTER
RENATO SANS

Dr. Oodofredo Guilherme Lutz Luce
MEDICO

COlO:sultas das 8 ás 12 e das 2 As 6 Doras.
Clínica geral cirurgia e partos

AUende chamados a qualquer bora
Telephone N. 44

Rua Presidente Dr. Epitacio Pessoa s/n.
•

, Tratamento antirabico pela vaccina e o soro' antirab.ico
do Instituto Pinheiros em Säo Paulo, que. p'ermitte aos fed
dos por animaes c�m raiva ficar no mUJ_licipio.

EDITAL
ELIXIR DE NOGUEIRA

Imposto de Bebidas e

Fumo

De ordem do sr. Coletor, fa-'

ço publico que :g.o corrente mez

de JULHO, arrecada·se nesta

repartição, o imposto acima,
referente ao 2. seme'i)tre do cor"

rente ano,

I O referido imposto poderá
ser pago tam bem no mez de

I Agosto com a multa de �O%,
I
findo o qual será extrída à com·

)

peteiite certidão de divida pàl'a
a cobrança executiva.

'

I

f Co\etoria Estadoal de jarag�á,
2 de Julho de 1938.

lo Escrivão: Hele@doro B��ges

'Empregado com successo em tod"
116 mole.tiaS prove'Jienles dA .)'pQWI
• Impurezas do talli11el '

"

fERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS,
ECZEMAS
MANCHAS DA P�lL!
DARTHROS'
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILITICAS

--

e finalmente em tod..
III alfecçOu cuja ...

eem�a a
1IlfCB registrada

UAVARIA·'
- Milhares de curados -

6RA,.OE DEPURATIVO DO SANlGME

I
AMANHA:

...

BREVE
AVE MARIA

AMANHÃ

BREVE

ASTUCIAS DE NERO WOLFECentral -!
-_

----

Uma bella e grande ODra ,da Cine·AIlianç,a.
<: .. � .
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COLEJBIO DE LAGES

I'

(GINÁSIO )1 HorE LOFICIALISADO i

Dirigido pelos Pa;
.

'

.

dres franciscanos.

Internato, se
mi - internato,
externato.

.

Curso pri
mário e secur..'
därlo.
Adaptado '8

todas as €-xi
gencías de hi.
giene e da mo

ral, situado no
,

elím fi saluber
rimo da reglão
serrana, garan
te tudo quanto
se pode dese
jar no tocante
á instrução e

educação da
juventude.

'-

S. Ca.tharina

GUORIA (Antigó Laporta)
o mais majestoso edificio
da Capital e o unico 1110

Estado que possue _

ele ..

vador e' tetetcnes em

todos os quartos.

12 coníortaveis aparta
mentos luxuosamente
mobiliados, 80 quartos
e 18 banheiros.

Diarias a partir de 14$000

�nd.! Tel.: ·OLÓRIA - Caixa Postal,

FLOR1ANOPOLIS .Tratar com o director P. Fr. ApfJolonio O. F. M. - LAGES

134 - Fone, 1320 Praça 15 cle Novembro
.,

_

Santa Catarina

• I I

...

." ..
�
'.

":}' '

, ,� t

'o

Ara I'Jte�ih<lJlll'a$ são ·v[ctimiU eilllt de
t<elt!t,i'i<:il<clal!! éjp>lGcas di!! enxaquecas,
ah;!.��melD.tto e !t1,evr�l:ll;;as. A Ca
h...,,?i,r,itllA !faz, nestes casos, verd.a�
Ç!.�ir',}5 mi.�'i<g.�s, a_llidando til
d,\:n"�3 e reanimando o

d'1l';"'lte em' poucos. Dli.
ll:mt<:>5. lP'o�' issö as se

Í1ihol:"as d<!vem <ter Ca1i.1.3-

Iim C"tr1'f,f;:t..,; de- �
�'"' Estojos di! ;w e
Caixl!U Ih 50 {;ompl'imJdos

�

I,. J

o, �

• -cl

'.

<.; _.

•

'_'. - .-- ill
.

.

II

.

!1 7 rJ!�
. Item. ."ebte e Ins'te rsre. D�'��'�'® iii

Cuidado! Comece, hoje nie_<o>, a' f<o>rtmQJt- ,:11,,1"Be com o l'onico Bayer_ Fortifica Cl> oll'gl.ullb. �
mo,' en:t'Íqllel!:endo o sangue, j. , i

TOHICO B· YER �!
� r-'

·CONVITE
Temos a nonm_ de convidar <O dÜ'!tÜltG peva' jaraguaense

para 'assistir á testa cívico recreativa � realisar-se a 24 do cor'

reute, na escola de Gàribaldi, em beazfieio da Caixa Escolar IOeta/io Valgas. ,

'

A parte -civiea térâ inicio ás W horas prüõGgando·se até I
ás 18, quando terá inicio, no amplo salão rio �HW, . Jorge Wolf, lo baile -que será parte integrante da festa, "

Oaribaldi, 9 .de julho de 1938.,
'

A comissão organii:adora:
Pidro

'

Perfeitó' ,

'"l

Inacio Salomon..
Clemente Barato

'

F-l'anci,'5co E7I'sßkinll.

,�uradO de uro� forte. br.onchité. com 2 vidros1===
i n::lagrOSO Peitoral de AngIcO Pelotense'DiaI Illrno, Sr. Eduardo Sequeira - Pelotas,
i Saudações .

! Te nho a grande satisfacção em leva< ao vosso conhecimento � maravi-

j'lhoso resultado, obtido somente com 2 vidros do excellente preparado PEI,

20' TORAL DE ANGICO PELOTENSE.
.

j Achando-me com uma forre bronchite que muito me incommodava e,
já sentia-me um pouco fraco e com muita dôr nas costas, resolvi uzar o vos-

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

dicamentos sem obter resultados
.

,

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

dos meus, agradecimentos e ao mesmo tempo autorizar-vos á fazer d'esta o uso '8',que juJg"j'de� conviniente. Com estima e apreço, agradecido .

. Rodolpho G•. Cortese

I
(Firma reconhecida)

Santa Maria - Rio Grande do Sul. .

Para as TOSllCS, Resfriados, Bronchítes, Defluxos, Asthma e todas as

i das vias respiratorias, pedir o verdadeiro PEITORAL DE ANGICO PELO·
I TENSE, preprarado por Eduardo C. Sequeira - Pelotas,

'

.

I Confirmo este attestado, Dr. E. L Ferreira de ArauJo '

.

. (Firma reconhecida) ,

'

I .
Licença No.' 51 � de ,26 de Matço de 1906.. •

- DepG�j�1 geral: Peiloral de Ingico Peletense· Pefolas· R�(IJ G· d'o Sul.

.-ende-se um lote de t,€lr;a ns Estrada It8PO�.U �om ;193'0I
'

. 68 morgns, sendo '�Ido mato. virgem." ..

I 'I'ambem vende se 2 chão de casa no centro da cidade de
Jaragua, ponto mag:nlinco, margeende o río Itapocu. .

I Para t!l."at�i" com' o prcpríetarío : ,José M. Müller. I.
i�------�--�----�----��--------------------

I
!
! .

i

I
i

Vende-se,em toda a parte.

Para todos os
'.
usos culinários prefiram

S·A L A.O A
. ,

(li melhor óleo nacional

� .. :.'. " �

•.
O!

Julho

I

1-.,-
j 'li' .'

t�.)B)"_(O)M«C"'_"'---';�
-.-'
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A CASA
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MaV � Fischer
Of'fERECE os ME.LHORES

Chapéus, � G-ravafas
Camisas trlcoline e seda,
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Casa de ESPECIALIDADES ALIMENT/CIA.S rt:

Phone. R. 53- ,
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III! DR. LUIZ DE SOUZA. _.' iii
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,ADVOGADO
,. :rI.� Esc�ipto�jo - Avenida da Independeacía ,�

lll! Residencia - Hotel: Becker. " !�,
. 1 Artende diariamente das 10 'ás tz e das 14 ás 17 horas.

�\ I � Sprechstunden ,Iäglich von � 10 bis 12 und von 14 bis 11 Uhr. II
1111 .

MAN SPRICHT DEUTSCH.
.
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E' f1. .!)offJa<lla ideal r
ema TODAS AS

FERIDAS, tanto h�.. I
manas CDIDO {je am-

.

mais.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
A fsrmácia. Cruz,

de Ava:ré, (8. Paulo),
curQU cem a "MINAN·
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguiu

.

Icurar.

Dna�Carolina Palbarea, de �JoinvHe, curou. Mm

UMA sO LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm ha�id0 centenab de curas semelhantes! 1 !

Adotada em muitos hOspit8.3-:'S, caRas dê ssude
e- Blínjcas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira "POMAD�
MINANCORA" nunca existiu fi n�o �e.r em s.us!! lab·
Ilhas originais com o emblem", slID:b?hco SCima. Re
cusem imitaçõeB! Exijam ß verdaaem� MINANCORA

em sua latinha origiI,ui!
REPAR::M BEM AO COMPRAR!

.� "'E' um produto dOR Labüratõrios.... INANCORA�
de .JOINVILE.
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Lages, centro �e. cultura�o=§�1
f

. P •

I O' d o F M o OUic : Rua Pres, E. Pessoa OQuando 110S meus tempos de Pe. rei ",aplS rano 10 er . . .'

Jaraguácriança eu ia para a escola, en- (Prefeito do Colégio Diocesano "ClIIICl:X��ICXClIC::C:>X
centrava-me , as vezes, no ca- .

de Lages.)minha, com uma dessas tropas

E Soe gado que vinham do pla- ES P O RTnalto do nosso Estado, guiados tudo quanto se pode desejar _ .'
pelosh-,Pitorehscos 'trdopeiros .em "lhoostocante á instrução dos íi

CLUB A YMORÉ t Feiro, pedr.o AmAedríl�o FtarMi8s; GABINETE DEpane o e c apéu e campina, .

20. tesoureiro, 8 ner o f;l.
por aquela gente tão diferente O Colégio admite alunos in- Reuniram·se esta se!"sna na89és;·. I

da nossa, que nós englobada ternos, serni-internos e externos. 08 membros da díeectoría do Consêlho Fiscal e de Ftuan
mente chamamos de lageanos. Ginâsio oficialisado, sob inspe- «Club Aymoré» atím de dís ças: Rodrigo äe Oliveira Lo
Eu sonhava. então cem Lages: ção federal, mantem um curso cutirem o projecto dos

esta., bo Hereilte Gomes Côrrea,
a ci lade que a m'inha fantasia de ensino secundário �e. a.cordo tutos.. apresentado- pela res Hostilio Xavlér Batton.
pintava em côres maravilhosas; I com os programas oíicíais do pectiva commíssão. .

Na espêtatíva de que Va.) D� ordem do Exmo. Sr. Dr. Ivens de Araujo, Beretäcidade, diria hoje, das mil e u-I governo. Para lOS alunos menos Discutidos esses foram a-I Excia.. contínuãra a díspen-] río de Estado dos Negöclos dasegurança Pública, convido todos
ma noites, situada na luz das

I adeantacto� esta �n;:x;o um 'Cur- provadcs. sar Il este clube, na gestão \ os estrangelroe residentes no Estado a se epreseutaremneétealturas longínquas, lnundada l so d� ensmo p�lm�no.. A mensalldade dos socíos l corrente, 88 mesmas dete. Gabinete das 9 ás 11 e das 14 ás 16 horas, nus días uteis,pelo sol das montanhas; cidade I � mternato dispõe IHnf:la de contribuintes e- atletlcos �erá renelas eum que sempre o afim de darem cumprimento 80 íspcsto no art. 29 e seudös áres purissimos, das tardes' gabinete .den�ano, aos. c�ldados de 3$000 e isooo respectlva- dístínguíu, apraz-me aprsseJ?--) § üníco, do Decreto Lei nc. 406 de 4 de m8�o, .de 19�8,tépidas e serenas, das frias nol- de COllSClencIOSO profissional- mente, � uß!a J_(Ha" de 20$000, tar lhe os protestcs da mars que dispõe a entrada de extrangeíros no terrítõrío nacio
...tes enluaradas; - cidade acces Para os

.

moradores da zona para os> prnnerros, '. alta estima e distinta con- nal os quas preceítúem:sivel sómente em exhausto dor- quente e insalubre ,do nosso Ficou estabelecido também síderação.
'

"Art. 29 __ Nenhum extrangeíro puderá permanecerso de mula tacteando pelas es- Estado, o Colégio Diocesano aquelles que. entr�rem pata A. Maia, 10. secretárío.s por maís de 6 meses em terrítõrto nacíonal gern C?b.ter a.carpadas in�remf's da serra ç., de Lages proporciona @xe�entr. o quadro socfal a te 30 de A
_

.

carteira de identidade fornecida pelos Serviços Poltelee deMas quando eu fui para lá, ocasião de dar aos �eus filhos gosto. serão con8id�rados so- o JOAO PESSOi-\ f. C.
Identificação.Lages já estava ligada aos ou- a formaçàC? necessária para a cios fundadore� � Isentos do No campo do [cão Pessoa Paragrafo üníeo � A carteira não �oderá �er fo�ne.tros pontos de civilização por vida no clima am�_nO' salubre e pagamento de joia. de Itapdcustaho haverà ama. cída sem exibição dos passaportes dos extrangeíros, VIsa-cinco graudes vias de comuni temperado da regiao serrana.

-x- nhã uma fi\sta esportiva que des pelas autoridades imigratoris8, comprovlludo e; 811a per-ção que írradiavam para floria-
Domingo ultimo, realizando se promete grande brHhantiSmó.,manencía legal no pliis, nos. termoEl da II-Jgislação_ na é�nopolis, Blumenau, Caçador-

C' E I em Bananal um «match trei· As 9 horas da manhã o :mr. Doca de sua. entrada."Herval e Vacaria-Caxias, redo·

alxa seu ar no� com o renomado e forte Germano Mlirtins� prof. com,' Os infratores ficam sujeitos- ás penas da lei.brando deste modo as suas
"onze" do Selecto F C., os seus alunos, executará um Florianopolis, 6 d� .Julho de 1938forças como centro de cultura
rapazes do· novel Aymoré pequeno programa. esportivo DR. FERNANDO EMILrü WENDHAUSENe dvilização no nosso Estado.

ß t I' V desta cidade, conseguiram que fará parte saHente dos Diretor·,
*
*

,�

« O U 10 argas» depois de um jogo brilhante festejus. Oi

Entre e;; seus indtitutos de - []
um honroso empate. As 2 hOfas da tarde, joga- Farmacia de 1formação da juventude. poss\}e I _. A actuação destacada dos f.ão os quadros sec�nd8rjoS Re!!fstro Socialrelevância peculiar o "COLE- Ässlgnado p�!os srs. Pedro «players» do conjuncto local, do João Pessoo. x Umão.

. I Plantão """

GIO DIOCESANO", o ginásio Perfeito, - lnacio Sabmon,�.]e� demonstr�u o a�erteiçoame� -

.'

As 4 �ora8 os .quadr�B �A» Amanhã dia 24, estará dede que se gaba a ciàade. Esta mente Barato e Fran�lSco _to da ,eqUIpe, dIa a ?ia maus'l
dlsputarao a

partido
a prmmpal

lanfão a farmacia "Estrela"belecimento de ensino primário Ersching, membros da com- homogenea e combatrvfl.. da tarde.
. a� Avenida da Independencia.e secundário, situqdo na parte f tmais elevada da cidade, acha- se mi5são organisadora da . es a

-x-
-

-

..

instalado num edifício amplo, pró Caixa: Escolar qu�· t�� I eine Centralmoderno, bem arejado e com meu o nome do sm. Presl- America Futiból Clubepletamente isolado de todas &S deute da Republica, recebe-
causas pertubadoras .::Ja· tran-

mos o seguin!e convite: Da secretaria do A. F. C.
quilidade indispensável ao estu·

�1llf11o. Sr. _ Temos a su-

.

de }oinville, lecebemos o se·
ao sério e proveitoso. guinte oUicio, que damos
fundado pela autoridade e- bida honra de convidar V.S. publicidade:

.

clesiastica na pessoa do incan· para assistir a festa-cívica- cJOinvllle, 14 de julho de
sável senhor· bhspo de Lages; recreativa, a realizar· se na 1938.»·
p. Daniel Hostin O. F. M., e

escola de. Garibaldi, a 24 do Exmo. Snr.
dirigido pelos Padres franci�- corrente, em beneficio da Tenho li honra de levar
cànos� garante aGS Snrs. paIS

Cal;xa Escolar «Oetlll1'O Va-r' ao conhecimento de Va.
Excia. que, em seBsria ordi
ná:ria de Assembleia Gera.l,
realizada aOB 8 do corrente,
foi eleita, e hóje empo�,sada
a diretoria du AmeriCEI fr.C. ,

para regir os seus destinoR
_ no pêriodo sócial de 1938--

1939, ficando a mesma assim
constituída:
Presidente, Tte. Ubirajára

RoHn de Oliveira Ayres; Vi.
ce.prflsidente, Antonio fak
hany; 1°. secretário: Alvaro
Maia; 20. secretário, João
da Cruz Oliveira; lo. teBau·

•

orrelO :0 ovo
Secretaria de Estado dos N egóclcs da

Segurança Publica.

IDENTIFICAÇÃO E ESTATISTiCA
CRIMINAL

Edital 1

do ph.rm. - chim_

JOÃO DA SilVA SilVEIRA

Amanhã' o eine Central
proporcionará aos seus inn· Rêsultado dos premios maiores da I Um rub�o e longo beijo, na p�num
meros frequentadores ú es· extração de quinta-feira 14 do corrente: bra, fez pIscar .a lampada elcdnca da

1 õ'd rI d· AI"
.

8372 50:üOO$, 11887 4:000$, 6376 rua... De pelO.
.p en 1 O 1_ li a rança, em

12:COO$, 7225 1:000$, 14070 1:00e$, A lu.1 meio en_!:oberta pela cortI,!1adU�B sessoes, á tarde e á 797! 500$, 9021 5GO$, 12412 500$, suave. e poetica �e!nuvens de .algodao,
nOI.e, «Ob! as Mulheres», 12786 500$000. parecl� photogemca. Bem cmemato·
com o sympathieo artista Todos os lIumeros acima sabe t;e gra�hlca. ,

d d'j
- K· terem sido Hcfquiridos por pessoas re· La dentre, a velha ao pe o ra 10,an lepura.

sidentes na aidade do Rio de Janeiro. I ficou adormecida � ao rythmo de uma
�____J.T

I valsa deliciosa e reminiscente, da -Fio·

VENDE-SE
-

Vende-se [ra
da Saudade.. .

Jú.
I Vende.se pOX' puço de oe·

._

Vende-se em perfeito esta caflião um terreno na estra., ANNIVERSARIOS_:.
.

'á
.

d' ) Completa a 25 mais um natal ame·ao de conservação um a�to aa J?ragu �8qu:er o �()� t nina Marilia, filha querida do nos�omovei, marca "Chev_rolet 4 grauoes bemhlltC,r!8s. O ,t'A I companheiro de redacção Snr. )oaocylindl'oli.l, e 2 maquinas de rena mede 125 mot gOB. Crespo, e da professora Dona Anésia
costura movidas á pé, tarn- Distante 2 kiJometroB da WaU��� Crespo.

,

b '" '
. ri -

d
. . Manha, que e lliumna do Cursoem e';U pel'1e:J.to estauo.

_

Cl aue.
. Normal do nosso Orupó Escolar, re.Os mtel'es8ad�s poderao Para tl'atra.r com o pl'oprl· ceberá de suas collegas e amiguinhasobter informações na redação etario: braçadas de f1ôres, pela passagem do

desta folha João C. Stein filho. seu natal.
.

.

Mandamos·lhe daqUi, e aos seus·

dignos paes, os nossos melhores voo
..

I f Ib tos de ventaras.
.

Façam seus ànDllDCIOS D 0" Cl SR. EURICO DOUBRAWA.,

. Loteria do Estado
de Santa Catharina

-x

(�Short sonoro 1>

Nesta secção, serão noticiados·. os
anniversarÍos e demais notas I elatIvas
aos' acontecimentos sociaes da semana.

Os leitores podem registrar os seus

natR Iicios em livro especial, nesta re·

dacção.

Re.is'ro Civil gas.»
Gratos pela gentileza.

ENFRAQUECEU-SE? e

A inda tem tosse, dôr nas

costas e no peito?
Use o poderoso tonico

VINHO GBEOSOTADO

Anniversariou·se sabbado ultimo, o

sr. Eurico Doubrawa, thesoureiro da

Agencia do Correio e Telegraoho lo·
cal e empresario do Cine Central.
Apresentamos·lhe embora ta.rdiamente,
os nossos parabens, juntando aos

muitos que recebeu.

o anjo protetôr de seus filhos
é a

Lombricueira MiDan�ora
Dia 16-Commemorou seu natalicio a

sra. Dá. Christina Marcatto, es

posa do. sr. João Marcatto.
-Fez annos o jovem Waldir
Dutra, filho do snr. Francisco
Dutra.

Dia 19-0 jovem Arthur Eggert,eom·
merciario desta praça e filho do

.

sr. Max Eggert. .

Dia 20-A menina Yolanda, filha do
sr. Alexandre Erzinger.. elwil, Militar

Vermifugo suave e de pronto efeHó.
Dispensa purgnute-e d.iéta!

Rérve palti qualquer idade, contor me () n (l, 2, 3 ou 4)
Proteja a sande de seus filhos e 8 sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios .

I' / I" / /' " / / " " " '" "\._'
'",,::,\ .. '///''''�//

...

o Sabão

de WETZEL & CIA� - JOINVILLE (Marca registrada)..
.

l

"Virgem "Especial idade"
(

RECOMENDAISE TA 1'0· PARA OUPA FINA €OMO P�RA< ROUPA COM UM.
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