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evolução hístoríea a�sinala'l to! .

ruindo .; os�c6dii��'e Cas dou- ".
'

se, em todas as f�séS, por um trinas. ....,...
.

.

esforço de .Iiber.tação do homem.· . NãQ hou-te. tempo, para uma
.

Os soclos do pensamento ou experlenola do sociaiismo, nrn.{
das cult!lras eU,�erram·se quan- a sua

.

cultura unlversallsou se,
do os sistemas Já não compor- como a dó Ilberallsmo. As ex
tam a expansão da personali periencias- se fizeram todas 'sob
dade.· a-ação dos 'faÍol'es 'internos fe-
; ° Movimento· enciclopedista chandö-se as economias e� de-

. do .seculo XV .revQluciono�.? feza da ptottução. O' homem
Director: HONOR'ATO T.O·MELlN .........

- Reda·cça....o e Officl-n·as : AvenIda üetulio� 'Vargas··- -:-. Caixa Postal, 1"'.mundo a�é � afirmação definiti perdeu '0'- sentido .quantitativo,
�

va des. direitos do homem, De- que -íoi substituído' pelo valôr Mno XIX ..;_ JARA.GUA �:- Sabbadc, 22 d� Outubro de 1938 ;.:� S. CATtiARINA - Num. 9.5�
poi�).'O social_ismo surgiu com·' qualiticativo :'ãos quadros nàcío- ..' . .
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;1" batende as hipertrogeradas pelo naís.:
_ ..

." Indivldualismo, a lívre concur.
"

Surgiu, 'então, o oorporstivis ".
.

renda',
.

a conceniração industrial, mo em oposição
i

'ao conceito • I I I '
"

.aex;ploraçãodotrabalho,tâm·daIuta de·classes, acabando

ß US ria' e a' IC'IßIOS no" "'S a obem em deíeza do homem So- de· vez com
.

a pragmatíca dó
'r.. ,

"

breveto li guerra, e as crises e; marxismo, exgotado como: cul-
_

.

-

'.. "

". '. ,;:
"

'..:
-
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conomicas e sociais dela resul- tura e como filosofiá na expe- .

tantes subverteram' as estrutu- riência sovíeticà.
ras, atirando sê as nações, sob Corporativismo e organização. •.

T
a pressão dos fátos, a todas as dos valôres econornícos e espí A tndustría de laticínios o- çou, em 1936, e 1937. eíreuns vapor -Ó, No ano a'iterior, apá- (447.6(>0 qUnograIÍl8s),,_��gl}i<lO.
experiências. rituais em função das realidades öupa, hoje, sítuação 'saliente .tancíedos Inquerítos, cujos re- nas 3-1 motore-s, "com a força por Hsmoata {2ß7,954'"kg), ja-
Os aContecimento· sucediam' nacionais. Dentro dele, a per navlda eeonomtea do Estado. eultados se encontram nos de 146.75 c. v. . raguá (ló7.l12'kg) e.lndalal

se com uma velo�idade. maior sonalidade ou o homem, perdi Para conhecer seu desenvol- quadros agora publicados. O capital empregado, em (120.761 kg.). ..'
do que a do propno pensamen- do em meio da confusão uni. vJmento, o Departamento de Cptejando OA dados nume- 1Q36, atingiu 1.92f;490$�oo,sen· A Jaraguá. coube, no ano p.

Cant. na 4a, »oo I Estatistica o Publicidade lan.· ricos da. ambos '08 anos, ob �o em 1937 'd�' 4,87f:47�$500, findo, o primeiro lug�r na
--------�- serve-se que, em 1937, demí- tncíustve.obrrgações e deben produção de queijos (2-10<19�'

� t.ld· ti d 'I
nuiu de 2, o número de ,fabl'i. tures e funde-de-reserva, quer kg), seguido por Blumeneu

en I' U �ra ICU e ulBa re urDIa
cas, aumentando, porém, qua- num ano, '<lQ.er-noutro. (163.418 kg) e Rio do Sul

.

se ao triplo, o capital total ÁS 50 fabricas, em 1937, se (92 . .1 12 kg).
.

.

...

empregado. A produção de Iocalizavam ·em tö munícípíos. jaraguä foi, também, o IJlai:-
'. .

.

manteiga e queijo aumentou Rio do Sul possuís fi, com o oro produtor de caseína (�8',OO,é
consideravelmente. capítal de 2tE?:850$OOO. ,8IuQle- kg) e de creme (165.570:kg),

As reformas dos �rviços pu .

.

laboratorio da opulencia nacio- Em 1936 produziram-se queí-] nau contava 4 fabricas, com tendo sido o uníco produtor
blicos, entre nós, :�ínpre. tive' pelo mandato. Seu ministerio tem nal. O govêrno, hoje 'em dia, jos de quatro espectes, alémr o capit81�de 3.447:530$900, ou de üola�ria.· '. "

.. _.
'

r m carater burocratico. Muda· raios de ação que exigem Vigio não se perde 'mais nos' mean de.;manteig'!, casein�;. creme, 70 po� cento do oapital.total... 'A exp!)rtaçl1o do' Estado,
vam·se os Mmes., ailleravam se lancias inflexiveis, sem duvida dros das inici:ativas vistosas sem e nata. No auo p, fmdo, nO"'IA1em de 'Blumeu8u e RIO do. em 1937, 'de manteiga_, f·oi de .

as nomenclaturaS; modificavam alguma, Quem qurf q.ue se 1e- nenlium sens'o prático. O regi vas cspecies de que!jo· foram Sul, as !abricas se dissemina 949.963 kg e de qúeijos, 464.830
.

se apenas os aspetDs decorat_ivos mo�e !la. exame. �as multiplas.e me assumiu tais compromissos �=========�==�=======�

de tudo. A eficiencia dos servi· v�rla�lsslmas a!lvldades dC! .ml· co'!!. a Nação, que. ningLiem .

ÇOSt porém, nunca servia de pan- ntsterto da Agricultura, �er)flca' maIs compreenderia as refor··
to de partida. Agora, entretanto, rá o dinamismo que estimula o mas de exterioridades. D.JÍ o

os mold'�s são outros. . Já nã(J ministro, A refol ma, que ora se critério com que vem. sendo "
.

se procuram ninhos de empre· premidita, pertence ao pl'mo di form.ulado o plano' de refórma .

.

. sumldores da mantel!!a cata·

gas. Os POE:itos säo pieenchidos namico, que tem transformado dos serviços no ministério da
'

.

I rlneIise,:no ultimo ano; foram!
.

�egundo, as imposições das ne· aquele ministerio num grande Agricultura:
.

(A.N.)
.

.'
.

paraná_ (261561 kg no. valor

cessídades. A competencia tem
'

.
.

,
.

.

!.. . de 1.423:790$500), Pernambuco

:�1��t.'d�!.��i�h��o��:5�� !I�nta�vC�.I.�: P�I�C����'.�: M:�:.m�:!�:'S.e pro�UC'tor Ja' qU()ll�1O·S· I, t����H�: :::�ã�:�..�j.�
�d��;�d�;ciá�ef��m�u�e ���ta� determin{)u a abertura de in de desviar estampilhas no va- U', .:

_', U.q (j. :��!.��$c500�;.�2i�:re:SaifSorma'me.r:,"
Os diretores de serviços foram que�it'o para apurar um caso �s1á�nv���f:o �! t�?;lm;o�t�:. .

conv�cados, de modo que 'a re· d f' t d t 'Ih " d t· f (I
.

.

�
DltltritQ Federa.I, .Alago.as.• A.

f h t I'd t'
e ur o e es ampl a!, algo alsario }eronymo Pigatti. 1_ _

mazona�, Baía, Ceará, .Mara- -�.

�!�u�nou�roer :i�:s�rr�a ��� BelmirO V- I d d
� .

d·
'---

.
.

.

. nhio, pa-rá, Paraíba, Rio Uran- .

maÍor9s responsabilidades no
Ci ver e, �OD. e!!lDa o Jl fabricadas, veJ,'�ficando-se. Riu vam !1trav,és dos seglllntes de do' Nor.te, Rl9 Orand� do

mo"_'ento. O sr. Fernando rosta,' tO. aDDOS de prlsao
. da, pela prime}ra vez, produ. D,IUni�npt?s. Bpusque, Cllça,dor, Sul e Sergl�. Vê·s.�, por at,

porém, ê fspirito,tlducad;' nos .', '. . , .. "� ... ' .'
. ç�o de cO�.�)rIa.

,

" Co��ordla,.. Crescluma, G68.· qu� 8 .mante�ga de Sahta.Ca-
contactos qttOtidianos,,;àOs p-Te. ,<,.RIQ;�......, _A �llcjtl- e.ff.ectuou r'gltID- temp-o;·aflm· de;;.1l1)·�ea8o

.

Que� n,um .8nq,,,qu�r no .ou: .�ar, ,Ha�o.�,l�! .1.ndala� . J;ar_a .tal'. ID'R.-,é
.

:
..coo.suJ»lda em 11

blemas que nie .foram impostos ha dias nOlamente 8 prisão I da fuga do recapturado chele iro, a mBntefp .wm� oprl:- J:.guã, JOInvijlê, Lages, RodeIO., Es�df). d/a Unl1J;o. .
,

, <lo chefe JntegraJista Belmiro integralista prestar declara- mei.ro lugar. tanto na quanU·1 SAo Bento, Timbó e TubarAo. N�SBOS DI'.lncfpafs mercado.
Avaliada �nl 7,000 contos o Valverde, um dos cabeças da ções.

. dade
..
como no valor.· DOSI Dos motores el'!1pregados ti· ·aqulsitores de queijos foraDl�'

diamante "Getulio Vargas" inteDtona de mato, já con. queiJOS, os .de maIor fabrlc$� veram i)refol'enCla, tanto num Paraná (229.952 kg no "valbr

RIO, - Foi avaliado em demnado a 10 anncs de pri.

C
910 ft>ram os tipos ·Prata. elano, como

no ontro, 08 eletrf- de 960:S48$SJO) e Sio 'Paulo

sete mil contas �o magnifico silo, que seevadlra ha algum onJemnaAos ar -Comum-.
.

cos, constatando,ae o empre· (149.038 kg no valor .de', . ,

diamante "Getulio Vargas", 'tempo. Balmiro Valv3rde f{li U·· U Nas 50 fabricas que luncto· go de, em 1987, 3 de expio- 628:267$OOO),eeguidoa pelo D18-

apanhado no- �lo Santo Anta· preso em um palacete na Ur- naram em 1937 (nllo fncluidas alo, 6 maquinas a yapor e trUo Federal, Rio Grande dC)_

Dia, no muniClpl0 mineiro de ca de propriedade do capfta. doaI pequenas de Lages) tra. duas turbinas hidrauhcal. Sul, Baía, Pernambuco, Ces-

Abaeté. lista Julio de Moraes, cuja morte
. balharam 71 motores, com a O maior produc.tor de man· rá, S_?rgipe, Pará, Maranhlio,

O proprletal'lo desse dia., senhora, a arU&'ta de

clne.
ma [rorça

total de, 216,59 cavalol, teiga, em 1937, fOI Blumenau Parslba, Alagoas e Amazona••

mante, que é considerado o Lia Torá, rol detida por ai· •

o 4. do mundo, vai ser envia. BERL M F EI,I E t
·

O
.

d
.

do para Amsterdam na Ho- O annuncio é � alma
d.OS 8eita�felra o�:� e�;:�ai omo uD' X aSIS p res I en teVargas e ac Iasse

landa, onde será vendido. do negocIo nesta capital dois fndl.viduos 6' . I
.

.

.

.

.' recen_temente oondemnados a' Enlevo em que fjeamos a esperar dos advogados
A Tchec·oslovach Ia tranCar �

morte como espiões em fav.or Meu bem que ftuneachega.retardad�". .

. ..'
.

. II - de uma potenCia extrangeira. Mais fapetr•• il�Q8io do que ê passado RIO _ O presidente da Disse o e id t 4> ....

• .,
No presente Immortal do verbo amar, ' pr s en e que .u-

ma-se em ·palz tota·IIJarlO Visita de J·o.rnal,·s·ta·s
" , _ Revu�liea: recebeu ... -em au- maria todo o fnterene pa,.

b Mirag�m. Tarde e�nto �de a findar; dieneta; Do' palacio do Ctlte- que tive8se- andamento rapl.
PRAGA. _ O governo da Maior do Exercito. O gover.

brasileiros ó ftaUa �ar�l��ra=:t;eW:�: ��a:ondldo; te os Srl. Alberto Rego
.

LiGS do o projéto que ore" o. 10..·

Checoslovanla, sentindo a vi no que vem de ser organi RIO; _ Seguiram para a Coração q:oe só vive. recordar... e Aurelio Silva. respetiva- tituto de aposentadoria e

da do patz profundamente zado pelo general Sfrovy e Italla, em viagem de estodos,
.

mente presidentes do Club Pensões, dos Advogados fll·

perturbada e como medida de um arremedo dos regilliend a oonvite do governo dé Ro
-E'.s .como um Cyrineu aos ,ue te vão dos Advogalfos, e do Shldica· tervlndo =tambem para' que

defeza economica e politica, dictadoraes da UaUa e Alle. ma, os jornalir;tal Abner �:,�:�:�:d���oP':rfet�o. ft? d08 Advogados, fO� quais -se con�edelse um terreDO

vem de· dar UQ,l golpe na manha. Um dos primeiros Mourão A i i G t .. .

.

lzeram uma expol C}GO por- para a Casa do Advogado".
ConstltulçEí.o, pro,cla�ando se actos do novo dJctador 101 NUDCio' Jr�!c� no

L
r ecco, ��r ti.levado. assim eomODm tropbéo, menorisando da situação dos Nesle sentido, autorisou

dlctad bs 1 to com o
.

D t to d
o, ycur�o Eu Sinto, embora negue o ar�or pagão advogados desta capital e representantes das duas 81-

or a o Jl , ,.

.

organIzar o epar amen e Ceosta, Paulo Filho Jorge Mala D.os qOI: tentam, mortae& subir ao Cêo. do Brasil e das medidas de 8ociaçi5tll a procurarem o

eoncu��.enas do Estado Propaganda. Henrique Pongettf. JOÃo CRESPO. deleza de que necessitam. prefeito. .

Ec'"os do II Con'gr
.

d E h·'
Inter.slado por tudo quan· Realmente á providencia

.
II .

, • esso , e naen arlB e to dl� respelto á olasse a etue torna obrigatoria a jua..

. .'

l
6

"

que li pertenceu e á vida tada do contrato de honora..

Le�alS aça-o Cerro·vl·a.. rl·S res/I·za�o da a.80claçl1o que a repre. rios á inicial e á c.onte8taçlo6 · I. I
, U� Benta o chefe de Estado aeo· para garallUa dos aalarlOl

C.'
:, !heu a8 aspirações doa ado doa proHuloDais, dtsse o pre-

Elieerrou·se solemnemente em Url'fuba de juros em ouro por kilomeh"O vogados. prometendô procu· aidenl9 da RepubUca que l'
domingo. o II. Congresso de 1.., · construido. rar dar provIdencias relaU· ,subsistia alvitrei ideo.Uco

Engenharta e Lfgislação ferro ,. . . .

.

.. Do outro lado a situação ju. vaa .ao ca80. na lei que amparou 08 arH.·
vlaria reaiisado em Curityba,com Ml�lstrO, da. Y,açã°h e�tráhlmos dos ultimos dez annos, as qúais ridica de equiJibr� instave) a que

E
.

� I
tel de teatro.

a preaença do ·jll;;stre general malS odsc.gum e tr�c o. cOadas f�talmente at Jevarian,t, á .f.l'en foi ·.rrastada '-pela crise mundial .

PALtEceU UM DOS COM•

.Me��onç, Um!, Ministr<! da :og�:�it��ioGeat:t��e��t��sn�. cd�a completa, se fa propria in' e interna dos dóis ultimos lus':' s·can .. ·8;. O PANHEIROS DE :KARt
'Viavao.' ._ .

.

. : Ispensabilidade do� seul senri tr08, ainda não permittiu que o MÁRX
• Na. "sessãc de encerrilme�to r3�tertlttlCa8 to- probl�ma brasl� .ços nlo. as ,soccor�sse com !l governo a apaJelllas�, de pito '

.

em· discurso, tratallde) do ·Im· elro, que. t1 ? Impor agora ra surto das encampa�oes ou seja '8 poder accudir OI reclamoB- do
. AMSTERDAM. _:_ Falleoeflr·

po!tante problema. ferroviario no lembrar, con!lRuo a �re�, apesar o p.heoomeno universal danaCiO-iCOJOSS'1 crescimento das Bona8 na sociedade à08 84 annol de eda'.!e, Kar
patz, S. Exa. refeflndo·se ao ,pta· das praphsc18s pessl11ustas SO·r nati�' -dos'-parques-1errovia ·teofiómieäS s!rvidis pelos seus

'

. .,
. . '.' Kaulsky, antigo leader do

no gerar da obrall elaborado bre o trilho, que o transporte rios. liilhOS,. carioca extincto partido 80clallata ai·

�lo Estado Novo no seu sector ferroviario guardará ainda por O qUI. mu<Jou pois. nlo foi __
temlo, secretario de eetaeSo

do Ministerio da Viação e Obras muito tempo, a preeminencia a technica -do tr�nsporte 'e sim _

\ Quatrocentos casamentos Da cRep1lbUca de Weimar. e

Publicas, informou estar no mes dos nossos meios de communi- o revestimento juridico de sua d
9 sr'Öenrty8;"Mendon� �l!"a realidos ileaalmente um dOI oompaohelros de Karl

m<t incluido' a solução das du- cação.
. acluaçlo na vida dos povos.. eu(�u ur s�n a eira,

RIO _ Tomoil-Ie publico Marx.
.

.

'ridas que enr�dam a ad�ini�. .

A �e<:adencia das entprezas A p�opria Rede ParanA·Sant(. s!gulndo a Paran,�guã, onde em-
um eaelndalo que attinge va- •

.

. .'

traçio da antiga S. Pau o·RIO· ferr()vlar�as : do Brasil, como a Catharana, verdadeira aorta des� barcou para Imb.t.uba, n,�. sul '.iOI f�nocloriari08 de diver- Li·nchamem·to·· ".deOrande. bem com,! a temode- dE qU,asl todas as suas conge· tas térras aformoseadas pela pai. de nosso Estado. em V1Slta a lOS oartoriolfearioe8s. Trats> '. ;

.

JlçãO do seu mater!al, de. molde neres·do resto do mundo. nlO sagem dos. pjnhe;raes Iendarios, zona carbonifera catharinense. se de uma seria dc:t c&samen- '.'
a que póssa, qual!to m�ls cedo me parece obed�cer, a um� fa.l· poderia' servir :(te exemplo para De la '5. Exa. retomari 80 Rio. t08 friB!)8.• Sobem � a quAtro ' ;

.

.

'.
melhor, _attender ás, ptosp�ras lenela dessa ton!ca já doml!,ada comprovar asserções. .

.

.

Os membros do. Congresso centol 08 matrImontosmegae. nm negroI)Opulaçoes do s
..
uJ. Ainda adlan" por out!"�s mais progresslsta.s . N�.ver�ade, as palpaveis in· de Engenharia Fe, roviaria acom· I reallzad08 Deata c.pltal de

tou S. Exa.. ')ue serão prol?n. no domlmo do trafego muanl sufflCleDcms technicas do SflJ panharam o sr. Mittistro da Via. mall' a outubro do corrente .

ga,clos �té Cuntyba e post�nor. co. As emprezas ferfOyfarjas p�rfll, que a fizeram denominar çlo a Paranaguã, de onde. vol' anno. 1&10 é o que já eltá RUSTOM (Est. Un.) - U••
mente. '" Porto Alf�ee os trdb�s com o. seu processo constitutivo pitorescamente .uma linha de tando, como previa.9 finalização apurado, teme.do 8S autorl- moltldlo lyncltou o nel'o
da Centr81doBrastl� e construI d! aoéíeda�es ,!lnonyma,s de .ac guarda·livros.,.revelam de golpe do programma congressista, vi dades qoe n08 mezes anterlo· Tommy William, de 10 allOd

��s outras. novas.� 1m.p.ort.
a

..

ntes

ç.�s e_ �brigaçoe8, ,niQ podIa.-:no o� inte:'esses finance�. qu.e sl.·taram o.inviUe e Blumea:wau, Ie.. outros mn.uo.• ealame.DtOilde .edad6, a-e.oU$.dO de h&.v.thnhas f!�aSr .' � ,
.. ," delX3f pe soffrer o golpe. !HaIs' lhe estragaram o, traçadO, CO� s.:endo" nesfascidades calhadnen se ten,b.m .e,feeiuad-o ne_al aoalllo,.do 9 eapat8.z de uma

qo QlS\:.'l,�O do: .. ll�uslte snr. f9.:te nas fempestades bols,�tas. a f'ODt·e d.as f:lmosM garantias .•es, fes.tfv'ãmenfé re:e�bfdos. condloôe:t.. :

"

t'8brt�,�.·
.

. ..

I' •

...
11 �,;.

l�. <

•
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------JeCLINICA ESPECIALISADA do U
DR. MENDES ARAUJO

Com longa pratica só na especíalídade.

193DChefe do Serviço de doenças ano-reetaes e do Apparelho Digestivo da.
.

.

.

Santa Casa de Curityba.
HEMORRHOIDES sua cura radical garantida sern operação
e sem dôr. - Doenças ANO RECTAES (rectites . fistulas .

prolapso do recto . estreitamento fissuras polipos etc. etc.)
Diagnostico precoce do CANCER DO RECTO. Tratamento
direto das COLITESULCEROSAS. Colites e diarrheas rebeldes
ESTOMAOO • INTESTINOS e FIOADO - Cura da PRISÃO DE VEN·
IfRE t1ABITUAL exclusivamente por meio de regimen dietetico•• VA·
RIZES e ULCERAS da perna, sua cura radical garantida sem operação.

CURITVBA - Avenida João Pessoa 68

Cálculo de qualquer
estrutura em con-

. cyeto armado
..
t ferro

Carneiro Ribeiro
Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

·1. Andar Apartamento n. 11

Caixa Postal, 7S<4.

CURITYBA PARANÁ_._

x

A FACUL-BADE DE CIENCIAS ECONOMI- II�CAS DO PARANÀ E ACADEMIA PARANAENSE

I DE COMERCIO representam, 110 Paraná, a mais
Jidima expressão do ensino tecnico-profissional. II Instaladas em predio proprio, a rua Candido

I Lopes 266 em Curitiba - Paraná.' I
I

Mantem os seguintes cursos: III
Propedeuüco - Perito contador -

. Superior d« III

W administração_:..fina:as - D:tl!:fraJia - ;::_nogra/ia. �
w'POMA'DA MINANCORA
..................................-....

E' a pomada ideal!
Cura TODAS AS

FERIDAS, taoto hu·
manss como Je ani
mais.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
,
A Farmácia Cruz,

de Avaré, (S. Paulo),
curou com .a "MINAN·
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguiu
curar!

.

Dna. Carolina Palhares, de .ToinvUe, curo14 com

UMA sO LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havid0 centenab de curas semelhantes! ! !

Adotada em muitos hospitaes, oaeas de saude
e clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira "POMADA
MINANCORA" nunca existis li nlio ser em suas lati·
nhas originais com o emblema simbólico ;acima. Re
cusem imitações!' Exijam 11 verdadeira MINANCORA

.

em sua latinha originöl!
REPAR:'M BEM AO COMPRAR!

H'. um· proQuto dOA/LaboratÓrios "MJNANCORA" .

.. '0. de JOINVILE.
.

�
-_

. .-,.,
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>: .

Varias curas

Advoga nesta e na Comarca' de [olnvílle.
Residencia: Rua Otto R. Böhm JOINVILLE

,.... r.... ".� r., I p'."
lrrrr.. � I" 4111rr." I Irr. � I � ..

ENXAQUECAS

'lU ..-._ ...� .. lie
eel'lllinedae épocu de etlUquecu,
abatimeato e aevralgias. A Ca
fiaspirina faà, antes casos, verda.
deiros mifacres, aUiviando as

dores e reaaimando o

doente em poucos mi
nutos. Por isso as Ie

nhoras devem ter Caúas
pirina sempre á mão.

Em cllmels rh.2
1!,stejos d, 20 ,

C_M til 50 cI""rimido,

contra DORES e RESFRIADOS

Selll appetite e triste sem motivo
.. Cuidadol Co�ece. hoje mesmo, a fortificar

se com o Tcnico Bayer. Fortifica o organis
mo, enriquecendo o sangue.

fONICO BAYER'
'"';", _

' tle��l� �a �odos c· •••.... t,1 f

·F

Parthenôn Paranaense
(Sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. LNis .Ãnibal Oaldera'l'i

RUA COM. ARAUJO N.176. FONE 1-1-9'-2

. Estão em pieDO fuDcioDameDto as aula.
de adm/ulo ,. Ia. s6rie do curso FUDdameDta/.
Nos meses de Dezembro' e Janeiro SI aulas deste
curso são ORATUITAS.

Mantem os Cursos: PI'6-g/nssial, O/nas/ai
(Fundamental) e o de Madureza.

Junto ao Oinásio funcionam a Faouldade de
Oom'roio e a Bseola Remington Ofioial do Pa
raná, com IntM'natJ e &mi-Internato.

Curitiba Paraná

tilW Ha··morrhoiden garantiert radikale. Hti- til!;l :

[!� ,Jung, schmerzlose Be- [!� .

tilW handlung ohne Operation. tiiiIiil
'

[!� KRANKHEITEN DES MASTDARMS - Operationslose Be· ......
r::I� handlang von KRAMPFADERN und BEINOESCHWUEREN. - ��
a..... HEILUNG VON KOLIK und DIARRHOE durch direkte Be·a.."
[!� handluni der Darmwege. - Behandlung von N.AOENKRANK· ....
� HEITEN nach modernsten Verfahren. - KR�NKHEITEN DER�LIti... LEBER. - Mehr als 10 jährige Praxis auf diesen'Spezialgebieten.�i;I .

e� BR. MENDES ARAUJO '1Ii
!:!� CURITV8A Avenida João Pessoa 68�r:I

:'��-ii!iI!!EiJi�!E!Êiil"
,.·"WOhls�c��nd�,und angenehm:;
�zu nehemen In der Rekonvalearenz!
r.::::z:::::::::::::::;::::::::::"1 Ist-� '
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IIIVlIMnIlAlllUUUUlIIIL.:__ -tUumiWl.'llUnnUtlUüta j
� ,D!·7 HOMMElS' HßEMftTOGEN :�
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. Obtidas com o maravilhoso PEITORAL DE ANOICO PELOTENSE,

I
' ..

II
attestadol �Ios sra. CeciI� Francisco de SouZa e Joaqtaim da Silva Leido.

OU··nstíge G'eleqénheit
E'·me ,rato commuliicar·lhe que o seu preparado PEITORAL DE AN·

GICO PELO ENSE, tem tido muita procura neste logar.

Z I
As pessoas que têm feito liSO deste "Peitoral" e com quem falo me

t U verkaulen : dizem nio conhecerem remedia mail efficaz e ener&ico, por experiencia pro-,

r pria, na cura de constipaçOes.II 1 Auto cCHEVROLET» 4 cyI. 2:900$000 De vm�. er. e obro CeGilio Fran.i8co äe Sousa.

JI'II:7�.':11 Caminhãosinho «CHEVROLET» � cyl. 1:800$000 II' �:fe�����e soBrendo minha filha Beimira, de 6 anos de idade de for·
" Caminhãosinho cFORD» 900$009 II te bloncbite, ficou curada radicalmente com o U80 exclusivo do PEITORAL

W
DE ANOICO PELOTENSE do sr. dr. Silva Pinto. .

LOTHAR SONNENHOHL. 8eneficos resultados temos eu e mais pessoas de minha familia obti·
.

�

b!ii3iiiiiii!EiiiUHliiiiiiiiii!!liE.•W.8üiiliiiXi!ii!l!!Xiii!i!iiBiD_!iiiiiiiiiiii!ii!ii do. com. o uso do mesmo "Peitoral" no tratamento de constipaÇ(les, tosses IZIc::c::rC:lloICIfICX.c::Icu=:wc::>c:r:.c;tXc::Ic::u:::::XlCllc:.c::n *='ICXIIODOI
------- pertinazes, ete., o que attesto com prazer

em.
reconhecimento ao seu autor e IZIOP'I'

.

I
em ben&ficio da humanidade soffrcdora, o

H tPelotas. - Joaquim da Sil'ltJ L.itiio.

� a ace o e.

. Confirmo e&tee attestados. Dr. E. L.

ferre.ira
de Aralljo

Planta, execução, fis.
.

(Farma reconhecida) . .

.

o
.

ealizatão e direção Ucença NI. 511 de:a6 de Março de 1906.

de obras. DepnHe : ,lahnllril rei..r"'e lIIiel PellteRse - Pelatas· Rie 8. 'e III. O de M A R TIN S J A R U G A
Aparelhamento com·

�pleto para ecnstru- V end e • III e e m tod a p a r t e . Rua Barão do kio 'Branco N. 62
tOes de pontes elll TODOS OS QUARTOS E APPARTAMENTOS
concreto armado.

"

� COM AGUA CORRENTE, QUENTE E FRIA.

Dr. Placi�o Olympio �9 Oliv8ira
Salas ���:f!!asR:!��:���f�km/6..

ADVOOADO' AUTOMCVE� N,' ESTACA0.
c U R. I T Y B A _ PARANA' BR.ASIL

IJ
��"""""""'�

ti. Necocio de occaslão
---- ------------- VENDE-SE

1 Auto «Chevrolets de 4 cyl. por 2:900$000 .

I Caminhãosinho «Chevrolet= de 4 cyl. por 1:800$000
I Caminhãosinho «Ford» por 900$000

Tratar com LOTHARIO SONNENHOHL.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Elnpregado com successo em todal

IS llIolestias provenientes da syphilll
• impurezas 110 ianguel

FERW,6,S
ESPINH.c\S
ULCER,<\S
ECZEMAS
MANCHAS DA P�LU!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS •

SYPHILlTICAS
e ftnalment._ toda
as aHecçOea outa ....

luva reglslrlda ,em leja a
•

"AVARIA··
- Milhares de curados -

WIlDE DEPURATIVO DO SANGiI!

Dr. Godofredo Guilher
me Lutz Luce

MEDICO
Consultas das 8 ás 12 e das

2 As 6 horas.

Clinica g�ral cirurgia e partos.
IlIeR�e a c�amados a qlalquer �Or2.

Telephone N. 44.
Rua Preso Ep'itaßio Pessoa s/no
Tratamento antirabico p.ela

vaccina e o soro antirabico
do Instituto Pinheir.os= de São
Paulo.

-

Dr. Faulo .Me�eiros
.

.

.. f'dvogado.
IO�J;LE

o "CONTRATOSSE"
E' DE EfEITO SENSACIONAL I

Ne. to.... ,elteltles c t'ei-
u ,.ei,.., nes br.nehiee, chronlc..�

,ripe., roqllldae" CSCerros 'en
guineos, dores no peito cite.'

costas, insomnie. e freque,,' ,e_
ra', 'fa'ta de apetit. c f.brc, e
CONTRATOSSE i e remcdlo Hr
.oluto, heroice, que nie falhe.

Snrs.
Industriaes

REGISTt<OS DE MARCAS
e Analyses de productos ,00
Lab, Bromatologico do Rio,'

"

encarrega ·se pessoa especia
Iisada, com correspondente

()

junto ao Ministerio do Tra
balho.
Consultas á Caixa Postal

n. 2 - Nesta.

Netl ferid.s,
:o.++-Ií:al IIICSIIIO de mio cero

I """,,,",,-'-I� cter, celem"s, espio
��",._1 nhetl, c n. hy�ehe
flalllMj;J Intim. d.s senhores

(contr. corrimentos
nores brencu, etc.)
G __YSA
• Hnto remedio

M. DROGARIA

M AMElICAMA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COR�EIO, DO, POlO -:- Jaraguá do Sul. ·�2 de Outubro de 1938
..........................................................................._ �..� � .

Breve:
",A mulher que amou demais»

3a pagina

. ..

"

I'

«Mulher branca do Maharadja>

AMANHA -:. Domingo! dia 23 de Outubro - EM DUAS, SESSÕES· Às '3,3'0 da tarde f' 8,30 horas da n�ite ! ! ! Domingo, AMANtiÄ :

1. Um lindo «Nacional». 2. Um <Desenho Animado». 3'., O sumptuoso mm «Il. ENTRADA 'PE HnLER EM vn::NNA»: (Hitlers Einzug in' Wien).

4.CharlesSlarreltem Cavallos _. Dlsp- lP.da
Um lindíssimo Farwest 'todo cantado e musicado. ./

,

Vermítug« suave e de pront:\) efeito.
,

r Dispensa. purgante e díéta !

Serve para qualquer idade, contorme o n (I, 2, 3 ou 4)
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em Saldo do día 22 9 38remédios. RECEITA ORÇAMENTARIA

I
Compre hoje mesmo uma "LOMBRIOUEIRA

11 ..

Renda do día 23 de setembro de 1938.
MINANCORA" para seu filhinho,

: E' um produto dos LABORATÖRIOS «MINANCORA» DIA 24-9-38
JOI I Saldo do día 23-9-·38

•
NV LE '

RECEITA ORÇAMENTARIA
_______.XI •• Renda do día- 24 de setembro de 1938

Attencäo
2a. Exposição Agro Pecuaria-Industrial promovida pelá Sociedade de Lavoura Opportunídade'� TRES RIOS DO NORTE - Sob patrodnio da Prefeitura Municipal

Os Snrs. Industriaes, Commerciantes, Criadores e Lavradores deste Municipio que desejarem reservar para fabricas de tecidos, de
espaços no- <stand» ptincipal ou para construcção de <stands- prop.ios, podem inscrever-se com os encarregados sabonete.s, pharomacias etc.pela Commissão Organisadora srs. Osorio Saraiva e Alexandre Haaker.

NOTA: - As inscripções serão acceitas improrrogavelmente até o dia.31 do corrente, para �acilitar o Vende-se uma machina paratrabalho de construcções.
.

__--------------1 cartonagens (fabricação de
caixas de cartão de diversos

(An tigo Laporta) tamanhos e formas), em per
feito estado, e uma

O mais majestoso edificio Machina, typo estancia,
da Capital e o urtico no para fabricação de cai
Estado' que possue ete-.t. ,Xas de pharmaciavador e telefones em I '

todos os quartos.
.

com. todos es pertences,
movida a electricidade.

Preços baratissimos.
Qualquer informação os

interessados poderão obter
na redação desta folha. .

'o anjo protetõr de seus filhos
,

é a

Lombrigueira Min8ocora

medicamento vegetal, preparado'
com a -SALSA INDIOENA., plan
ta usada pelos Indios da Tribu Ta

pajós, de acção 100 vezes mais e

nergica do que qualquer outro

depurativo.
INFALlVEL NA CURA DO
RHEUMATISMO e IMPURE

ZAS DO' SANGUE
E centra' Ulceras de Bauru, Feridas
antigas, Ulceras Malignas, etc. use

Elixir Tapajos

•

e não sofra mais

• TAPAJÓS LIQUIDO
(uso externo)

O Laboratório garante a cura. - Unico Agente no Sul do

L. 'ROMA"OWSKI - Florianopolis
B�sil

��, D If�emaloHn dô Ora Rommel (1
�w.:;;;.>:� 1""'.,..:um ruw.�
A:JOM�J"jTA AS FO,RÇ�S DEFENSIVAS DO
ORGANISMO CONTRA AS DOENCAS DAS
- CRIANÇAS E DOS ADULTÖS --:-.

Municipal, de laraguá"
Movimento de Caixa Dia 30-9-1938

Saldo do día 29 de Setembro de 1938
.

RECEITA ORÇAMENTARIA
· '" Renda do día 30 de Setembro de 1938

1 t.71�$300 I Responsaveís Intendeneía Hansa

707$800 Importancta recolhida v. contadoria 10 p. c. de sua
��=='= receita do mez de Setembro o. a. 1:481 $000
12:423$160 49:085$760

31:239$060
DIA 22-9-38

Saldo do die 21-9-38
RECEITA ORÇAMENTARI�

Renda do día 22 de setembro de 1938 ta

1�:367$700

-DIA' 23�9-38.
· OESPEZA ORÇAMENTARIA12.423$160 Pago ao Secretario erd. c, mes

Idem ao Contador ..

1:326$800 Idem BO Agente Estatistica ord, C. mes
13:749$960 Idem ao Fiscal Oeral

Idem ao Sub:fiscal
13:749$960 Idem ao fiscal Ajudante -

-. .

Idem BO Zelador da Prefeitura ord. c. mes

3:311 $400 Idem ao Fisce,l.Qeral 8. percentagem sob imp. de
17'061$360 gado abatido conto talões 4i e 43

.

95$200
.

Idem ao Sub-Fíacal do mesmo imposto conforme
.

talões 40 e 42
Pg. ao Snr. Tte. Prefeito Municipal s, dlarías a

• que fez juz no mes corrente
· t 9",,800 Idem ao Delegado de Policia, auxilio para aten.

. $ der deligencias do c. mes17.041 660 Idem ao Carcereiro ordenado c. mes
17:061$360 Pago ao Tezoureíro subvenção c. mes

Idem ao Zelador ord. C. mes

1.7:041$560 Pago ao dr. Promotor Publico Artur Heraclio 00-
,

$'
mes Filho S. percentagem cobeanea Divida Ativa

3:216 400 corrent«mes, 553$000
20:256$960 'Idem 8 João Baíloní serviços profissionais presta.

,

dos no corrente mez
'

20:256$960 Idem folhas operarios em serviço estr. rurais,
,

, Idem folhas' operarios c. mez

BALANÇO:
1:750$600 Saldo que passa para dta 1·-10-:-:-38 ;1_' ,42:860$060.

22:007$460
.

'
-

.
'

.

49:085$760
, I NOTA:, 'Á dooumentação referente ao balancete· '��

22:007$460 supra, bem como os livros estão a disposiçlo
de quem queira examinar.

3:781$500 VISTO
25:78SS960 LeOD/das c. Heibster

Tte. Prefeito Municipal,

350$000
450$000
250$000
350$000
250$000
250$000
170$000

DESPEZA ORÇA�1ENTARJA
Pago a Ismael Pinto, Agente da estação ferrea, 2
passagêns 2. classe desta cidade a Mafra a08 in,
dlgentes João C. Machado e Maria L. de Oliveira

BALANÇO:
I Saldo que passa para o dia 26-9-38

50$200

300$000'

100$000
150$000
20$000
150$000,,DIA 26-9-38

Saldo do día 26-9-38
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do día 26 de setembro "de 1�38'

DIA 27-9-38
Saldo do dla 26-9-J8

,

RECEITA ORÇAMENtARIA
Renda do día 27 de setembro de 1938

150$000
709$500

,

1:877$800

••
.

DIA 28-9-38,'
Saldo do dia 27-9-38 .

"ECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 28 de setembro de 1938

MES DE OUTUBRO

DIA 29-9�38

" .

A/&edo Moser}!
Contador '�Saldo do dia 2R-9-38

.' RECEITA ,ORQAMENTâRIA'
ReiH]â' dö""ô1lt 2'9 de 'setem'Dro' 'd:e ll}38r'J'-'-<' 'f ,�

2:$:788$960
,

, 5:450'$50tr
31:239$060

-------------- ----------��----�--------�,I

';'1"

Requerimentos despachados

t 1

DIA 5
, . "d

1.380 - Herd. Thomaz f'ruet e S. mulher. 7- Requereua
lic ença para oonstrução uma instalaçao sanitaria. -- ComOl
requer. ",

1.381 - Fabr.ica de Artefatos de Tecidos cJaraguàlt �
A. - Requerem' Iíoença de construção aumento da fabric$,
e ínstalação sanítaría, - Como requer, sem sumidouro. ,'\

1,398 - Sociedade Oatolíca de Oaribaldi - H.equ� li�.
cença para reabertura de um cemíterío em Alto-Oaelbaldl,
Como requer. ,

1.402 -'- Domingos Reck - Requer vistoria da Instala-.
eäo aauttarts. - Sim, o sr. sub-fiscal para vistoriar. 'c';

1.404 - Ignaoío Leutprecht c-- Reque r licença' par.
construção uma cerca de earstoa á rua Rio Branco. - Sim,
o sr. sub fiscal pare dar o alinhamento.

1.396 - Antonio Leuhold - Requer alvará de eHabt.
te-sas. - Lavre se auto de multa de acordo com o art. S
do deoretoleí n. 4 de 92 1938.

Dia 11
1.395 - José Albus - Requer baixa sobre casa bici'

cletas e acessorios. - Como requer.
1.397 � Pedro Julião Ignacio Junior - Requer trans4

'erencia do imposto S. barbe�ria. - Como requer..
1.399 - Germano Enke. - Requer, transf6rencia im

posto s. Funilaria. - Sim.
1.400 - OUo Wagner - Requer reduçlo imposto Pre�

dial. - Indeferido.
1 :403 - Reinoldo Rau - Requer baixa imposto s. Fa-

brica de Polvora. - C-:-mo requer.
'

Jara�uá, 12 de Outubro de 1938.
RENATO SANS, Secretario Municipal.

Attenção

Editai

HOT,EL: GLORIA

12 confortaveis
-

aparta·
mentos luxuosamente
mobiliados, 80 quartos
e 18 banheiros.

Diarias a partir de 14$000
inclusive banhos quentes.

Amplas salas de amos-

d�������![!g���!������;:;:::=-tras para os srs. viajlmtes

End, Tel. OLORIA Olixa Postal, 134 - Fone, 1320 '- Praça' 15 de Novembro »Â�TI-SÁR�! TELL« De ordem do sr. Prefeito
.. FIoORIANOPOLIS San�a Catarina Municipal torno publico qlJe

;;:;;ü;;::;;;;;;:;;:;;;;;:;;:;;;;;;;;;;:;r.;:;;;;;;:;;:;;i.W;;;�;;;;;:;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;.. durante o corrente mez de

���I�I�I� Ou�bro, auecad�se naCon
�OIIIIGIilIIIIoo,;x...Ii!'aOlIllloo..JlL�""--'" :tI���.,.. dadoria da PrefeItura MUDt-,

�
cipal - IMPOSTO PREDIAL
- 2. semestre e IMPOSTO

, .

'João Emmendörfer Estado

./ ��rWil�?
O [ljJ�imo r�(�r�O

s/ A tPROOUOÃO AGRICO.
LA. '

NIo satisfazendo o paga ..

mento no referido mez, fica.
rá o contribui'lte sujeito',
multa de 20'/. sobre os impos ..

tuB no primeiro mez, sendo
entlo feita a co�rança judi ..
cialmente.

'

Secretaria Gda �Prefeitura
Municipal de Jaraguá, 12 de
Outubro de ) 938.

RENATO SANS
Secretário Municipal.

Loteria do

de Santa Catharina
DEPOSITO DB MADEIRAS B TELHAS EM GBRAI,

Aos srs. constructores I
.

- Material para construcções I

FORRO PAULISTA, typo &tandard. largos e' estre;tos.
TABOAS apparelhadas para paredes internas e externas, com macho e femea, ju�ta seca, etc.

.
Taboas para soalho apparelhadas, macho e felnea em qualquer espessura e largura.

• l{ODA.PÉS, Mata, juntas e sarrafos para molduras e me-acana, etc. etc.

T E L H A S F R AN C E Z A S I ETC. - Material de primeira e preços vantajosos, "sem concurrencia.

,

ENFRAQUECEU_SE? e

A inda t.m t•••• , dar nas

co.t.. • no p.ito 7
U••• ,."lroao tonico

1IIBO CII080T'DO
de pIlarm. ' ehi.:

JOiO DA SllYA SllVEIftA
-

Empregada COIII IIIC·
cesso 1115 'Relllias e

conVilesc�ls
IOMICO SOBERANO
DOS PULMÖES

,);l; •

.'(

'.
"�

, 4� ,"
n

"

.. .
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A: Coletoria federal aviiB, por
nosso intermedia, aos - ínteres- -

lados abaixo relacionados, I
que eetä procedendo a cobran
fa

.

da taxa sobre' assucar, re'la-
tivo á safra de 1937. .

.

"OS que não attenderem ao

presente avtso, até O dia oito
de novembro proxlmo, ficam
.ujeitos a cobrança judiciaria.
J1a forma regulamentar.

·

. Os contribuintes' em atraso
são:
Alberto Klitzke

-i ,

Alberto Hornl>.urg
Alberto Bchultse
Albino Danna

� Bernardino Silva
Emilio GrUttlnacher
Erich Schulz

· Ernesto Marqu,�tdt
Francisco Richard
Guilherme Lernke
Henrique Mathias . .'.' .' E,para que chegue ào conheclmen-

· Gabriel Pereira' Sonnabend, den 29· 'Oktober-.
' . .

to.iie todos passei 0, presente. edital

�a�t!���tz�i�hjnger.' G rosse r öffe n,tl i ehe r�··Ba-11
. '��:�:!��ri!UobJ�:��rr�i��t�::a�t:

:. Coletoria, "federal de Iaraguã, .
. .' . � ....'. Si alguem saber de impedimentos

2� de Outu�r�. de 193�. I
Musik. das bellebte �rChe.ster C,CON�N�TO. RE

-.

Ab Jar�gu
'.

,
á

�".�us.�o& par�:��� �.�:le�-. . ,.

JUlWC Ferreiro; Alles aul zum :Sala·o·Mo.drock J, "ESCflVão: I)Jst�lt;,I .. S .Ol�d�l, lio te�istrQr,ole ter. .
. " .. , "',.' ....

- . CIvil .

,

Você sabe, leitor, que va
'mos ter uma exposição?
Uma exposíção como v,ocê

,inda não' vto. . Tudo que o
DOS80 jarsguä já produz -ca·

A Loteria �o Esta�o
• pagou meio bilhete da
sorte grande do dia 5 do

'ccrrente

o snrs. Angelo La Porta Bt
Cia., concessioaarles da conceí
taada Loteria .

do Estado de S.
Catharína, acabam .de pagar aos
seus felizes possuidores meio
bilhete -da sorte grande que na

extracção realizada quinta-feira,
6 do cerrentel coube "ao nume
ro 10133, premiado com 60 con
tos de reis. São os .seguíntes

'

os felisardos : snr. Julio S. de
Oliveira, escripturario do 140.
Officio de Notas (Cartorio Eu·
pnio Mueller) á rua do Rosa
do n; 116, tres 'decimos : snr.

Augusto Barbosa, advogado, re-
.

tidente á rua Dulce n, rs, um

decimo,;e snr. Bruno Weierv·
bicki, eommerclario, - residente á
rua Pinheiro" fernandes n. 10, .

appartamento n.14, um decimo.
Todas as pessoas acima men
cionadas &10 domiciliadas na el
dade do Rio de Janeiro.
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Desejando úm cha
péo que reuna qua
lidade, elegancia e

distinção.

EXIJA sempre um

�URY
Os chapéos CURY
são conhecidos co

.' mo OS' melhores
porque são os me

lhores conhecidos.

Só na CASA

MAV &
FISCHER

I

O frei O o

Segnn�a Elposi�ão Agro·Pecuaria·ID�ustrial
Movimenta-se o �ommerdo, a lod'ls.rla e a lavoura,' em torno

do proxlmo �er.ame municipal

Salão mOdrOCR.
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