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Souza D.lltá•.

Respondendo ao repre- eonsegua influeneiar o ac·
sentante do hebdomanario tual regímern politico bra
cMariame., de Paris, que o síleíro. nenhuma violencia
entrevistou a proposíto dos é tolerada no pais.
êchos da Conferencia de Nosso paiz, desooberto.
Lima, o sr. Souza Dantas. explorada e colonisado pot'
embaixador do Brasil na Portugal,independertte des ..

França, disse: , de 1822, acceltou ti lingna
cO systema de gover.no e a cultura portugueza.

vigente no Brasil, declaro Imigrantes procuraram, dê .

francamente, não é nem pois, o paíz, Mas a pala'
�I�������·�:r��� ·��������x�������·����·�@tr�·���������!����������g�"�K d�tadorial nem faiclst� vra minor�, no sentidoem

I nem communista. Nenhu Que é na Europa, Bio e·

I Ä i;e;:�eedri:"a�i:�ntr�ri·iutou
I Cogita-se de u� jO�� i��pa Roca. para� � -:!iI!!aI!!:§� auxilio dos sinistrados

mericana, ainda não es- petróleo. O algodão bra- Rio. - De todo o rica surgem noticias dos
tá concluído. Mas é sileiro seria um entrave Brasil, de toda a Ame- grandes movimentos �uecerto que, alêrn da en- ao surto de expansão do

_ se realizam para a re-
trevista eorn o Presiden- commercio americano, rnessa de auxilios ás
te Roosevelt, o Sr. Os- nos mercados onde am- A prl"sa-o �o sr victimas da catastrophawaldo Aranha avistar-se- bos podem competir. O U.' chilena. Quanto ao Bra-
ii. com os ministros do petróleo que agora jorra .•• sil, o ministro Gustavo
Thesouro, da Agricultu� em Lobato,.na Bahia, já PIlnlo Salga�o Capanema declarou que
ra, de Guerra e du Ma- analyzado, e dos melho- U está satisfeitissimo com

Irinha. res do mundo, cornpa- a repercussão do movi-
A propósito dessa ravel ao do estado de . N� ma�rugada de 26 de

mento em toda a nação,.

f P'I' 'C t lanelro fOI preso pelas au- 'wC'

vlage!11'':,' para.o ut�ro, enSl. varna. on em a toridades da Ordem Politi· accrescentando que o
um diario do RIO, salien- apreciável perc-ntagem ca e Social da capital Pau- Brasil será um dos pai-ta que, ao tempo da de 15 % de gazolina ! lista o sr. Plinio Salgado, zes que mais concorre..

presença do nosso chan- Como se vê são re- eheíe �a �xtincta Acção rão para súavisar o i�celler em Washington, flexões .que nos acodem, Integraltsta,Juntam�nto com
fortunio dos nossos ír-,. .

d ' d
.. outros companheiros, os

s�ra maugura, a a expo- a mar�em essa viagem, quaes já foram ouvidas por mãos chilenos.
SP. Oswaldo�Aranha síção algodoeira. que pode ter consequen- aqusllas autoridades. A grande noticia do

,
. . _ Sabe-se que os Esta, das de uma :extensão Ao ser preso o sr. Sal- di

.

écorno se positivarão � dos Unidos são grändes que só ·0 tempo esclare- gado
. apenas disse: «�' Ia,' neste particular,

Provocad? o ensejo productotes de algodão, I' cerà, na sua mysteriosa melhor assim mesmo, p'�)IS a de que se estará 80-

para entendimentos cu- -

t b d h f t que tU?O SI esclarecerã> gita�do da realização de
ja extenção logica e pra-

como o sao am em e. marc I para o u uro.
'-:- MalS tarde, n8: ,Delegà' um Jogo da «Copa Ro-

tiea o ternpo trará a
"

MOd us V I·vand I·
" c.la de Ordem Pohhca, con·. ca», entre brasileiros e

.. .•
'

• firmou que se achava ha tinos Mt'curiosidade indígena, so muitos mezes em S. Paulo, argen mos e�. on evr-

nôs resta esperar ... Es· Come..�lal e que estava EJscrevendo d�o em bemflcl� dos si�
perar é ainda a melhor Desde 26 de janeiro ê nascondiçõesregulamén- um� obra Slobre a vida de mstrados do Chile. lO

cousa da vida. Aliás, a permittida a venda livre tares el'R vigor, até sé- Christo.

complexidade dos gran- de productos naeionaes ao gunda ordem. O-r-.-E-d-m-u-n-d-o--d-a--L---P---" Reich. A proposita. damos Salienta, entretanto, . uz intodes interesses que nos
a circular baixada pelolier- que ao serem registra-

prendem á Republica viço a Fiscalisação Banca· da� as ditlS daclaraçê'es, Viajante do cCap Arco I O dr. Edmundo da Luz
do Norte, insinuam mes- ria: qU,9 fllzemQs, observar, na:. chegou quarta�feira ao Pinto foi, ao desembarca,
mo esta opportuna vo.. - cTendo sido aecor· se·á rigorosamente o Rio, o nOllso eminente con' no Rio, alvo de grande

cDom Casmurroll! cJacobeEsaú·! -. mO.1Umentos ... lupia da espera .• : dado r.ntra 08 governos prazo de cinco dias, pa- terraneo dr. Edmundo da manifestação de sympathia;
Etapa!. de um· destino explendido de,gloria braslleiro e allemão a ra as· negociações de Luz Pinto, deleia�o do go· não sõ. pela� altas autora'",flUß «BrazCu.bltWf5nmepHlfre sonhos,'tormenh1s, Dáhi, emquanto o proroaáçãó do emo.du's �c!lmbio resultantes, me' vemo, do Brasil á Confe-"6

/IN A sterdam" nave • dades que o foram espe-. ew m . ·vinndill com a AIIema· di8n�e credit� ;berto. renda de Lim�. .' ra:-, como tambem pela a-Para a cRessur�eiçã81t da e$pecie transitoria ga - que não seja· em·. nha, e atlendendo ao que . _ArII" d� e�ltar deelar�- �os altos Clrc�los dlplo· norme massa popular qUIMoldada em carne, ardendo em febre, olhando os lenlos mar Trebizonda-os com ficou resolvide pelo Mi· çoes provisonas" deverao matlco� sul-amencanos,· � o aguardava no eaes doPassos da grande raça·a caminho da historia. mentarios, os IJalpites; nistro da fazenda, esta os exportadores fazer 'nosso Illllstre delegado fOI porto
João Crespo. os moti.vos postos· em fisealisação, a partir des- . ßonstar dos mesmos o fartamente homenageado,

.

==.=.=A====N=·=.=0==1=1='=C==-==:l===:A==== lel� ::��:ci. da po- ä�s�r.�E���:d"�f�: ��Y:�:��i���!n��� �t:\:��;��n'�Ua�:�i��:f·
lítica exteriór do paiz; brasileiros a Allemanha, mães.� - ficientes.

INAUauRA A SUA ROTATIVA, REALIZA· a tendencia para dimi- A "O'ultarra" nio canfol. láÇÃO EDXEPLA��J>INIDOASDOAA!EOSNTADE nuição. das restricções .. como •••

v� � b f d E' um eonto como ou- ta daqui, resposta dali e o ram um oillar, e depoiscam I lies, avorecen o tro qualquer. Quatro cida- «homem», com toda a re' desse olhar uma propostado �redi.o, amanhã será.3 uma melhor expansão dios (não queremos dizer serva contou que tinha A eousa,· porem, era cararotativa maugurada,
.

a um -

commercial r os proble- que desta cidade) resolve. em certo lo�ar uma cousa Mas o preço foi acordadoca em Santa Cathanna, - di' d- d d
.
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IIduas etapas gloriosos que mas o a go ao e o ram ar., um passeIO a . pnan as Ica. que mu lp Ica· e las epols a velo e a

�A Noticiall venceu e de petroleo - agora na Paulo: E sempre bom um v� as cnotas�, na harmo' por ahi, em companhia de

que çleve estar plel'lamente sua alvorada cheia de passel,o quando sobra tem· ,ma. suggeshva. de uma seus novos donos. E ca·

satisfeito o seu·digno di . d po. La shegados entraram «guItarra» haValaJl8. da um, no trem, alimenta
t

-

promessas -, eeorren- .de apreciar o explendor E veio logo um con,vite. va projectos ...,rec oro -

I
.

d d 'ddi' d I'
.

é hO numero de amanhã c�a oglca. as conversa: da �ran e �I a e. nam to, 08 ver ,a cousa A po ICla, por m, ac ou

será tirado a vista do pu. çoes de Lima sobre a El� que, I�es . apparece phantashca. E la foram. as «notas 11 désafinadas.,e
blico e as felicitações que defesa continental; com" um ��valhelro .amave�. C.hElrados ao «eerto logar» fez apprehensâo da cousa

deve receber Aurino Soa- pra de aviões e de na� Cumpnmen�os ... Cmco mI· vIram e pasmaram. . phantastica, compráda ao

res, pela realização do seu vios de uerra...
nutos depOIS palestravam

. E�a verdade.. � eous� cavan,'eiro amavel lá de S.

grande sonho, cCorreio do g
_ .

.

como .se fossem velho.� �ncrt'\te� 1
multiplIcava as Paulo,

Povo. junta as suas, com Sugg:stoes •
daquI, co:nheeldos..E o eavalkel not�s..... '!=- os qu�t:r:o Um conto, como outro

bastante alegria. suggestoes de Ia. E as· lO am�ve! f�llogo entran- provlnmano.s fIcaram cahl' qualquer, não achas tu,
sim, parece, até mesmo do em mtlmldades. Pergun. dos... RapIdamente trava' leitor?.- Sr. Edmundo da Luz I'into

a imprensa de WashingVamos ter no- ton anda ás apalpalpa·
S A· ·s t T· delas ...

. r. unno oares vamen e o IliO Seja como fôr, po-
Será inaug�rada ·am�n.hã de Guerra 406 rêm,.aUendendo a uma

a nova rota�lya adq�lfIda soliCitação, fachamo.nospela cA N.o�lcla», o ,Jornal Segundo informações á vontade para tratar
que o espmto dynamlco de

I' f
. _; ..

Aurino Soares fundou e co hldas em on te auto· com alta vlsao ;patnob·
mantem em JoinvilIe, reali- rizada, soubemos que a ca, quasquer .assumptos,
zan�o obra de .destac8:do I�spt!ctoria Regional dos ultimando demarchesipor Desde 1936 que se t�rio do Acre e MUl1i· as aSSOCiaçoes commer
mer�to no scenano da VIda Tuos de Guerra da 5a. fim, num ambiente de vem effectuando no paíz, titular da pasta da Via. clpios; os �serviços de ciaes, .::tgricolas e indus ..
deH�oorntai nfo. Estado·l• I' -o Regíão Militar, attenden, franca cordialid�de, mas periodicamente, Conares- ção. estrada de rodagem, es- triaes; as escolas e asso-n em 01 a acqu s ça d

.

t
.
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J..' d -R' L • • • _ •o aos JUS os anseios a am em e ea e accel- SOS de Lstràdas e 0- O Importante conclave Ladoaes e mumclpaes; claçoes de engenharia' os
• nossa Jaborios� popula· taveI independencia. dagem, sempre sob o I comprehende duas sec- as repartições estadoaes clubs ou associações pro..

.. Busto do CaXIas ção e ao deseJ� de nu.--· O programma com� patrocinio do Ministerio ções: 1. politica, legis. de administração muni· motorasde estradas de ro.
.

[j merosos candidato:; á pleto de visita, segundo da Viação e Obras PU - lação e administração cipal; o Automovel Club dagem, de turismo e auto.
S r' -,

_ q�i�ação cO,m O servi�? informam da. Capital a· blica� e das mais alt�s rodoviarios; 2. projecto, do Brasil;. o ' Departa- 11lo�iIismo; associações
-

e a amantha a matuglurda militar, cogita de reabrir
, autOridades da materla eonstrucção, conservação mt!nto �aclOnaI de Pro� de Imprensa; os fabrican.çao, no pa eo cen ra o t' I t S

•

d d L I -
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quartel do 13 13. C., em
a .ma ncu a es e anno, OC1� a e ,de avoura em nosso paiz. e exp oraçao das estra- paganda; o Dei?artamen- es e. comme�clantes de

Joinville, do busto do ge. afim de que,. �lcanc;ado Tres Rios do Norte Assim é que, mais u· dáS. to de Aeronauhca e as machmas, eqUipamentos e
neral Duque de Caxias. O numero eXigido, volte Convite ma vez, de 3 a 13 de São membros officiais outras repartições ou ser" materiaes empregados emo ptdestal do busto é a funcdonar este anno I

•• •
maio proximo, reunir·se· do Congresso: os minis. viços publicos federaes, estradas de rodagem eoijerta dI) snr. Interventor aqllella escola. A DIrectOria da SO�le. á no Rio de Janeiro o tros de Estado' os Con- fhtadoaes e municipaes os fabricantes e commer..o Federal e a pedra empre-l E t' d b dada de Lavoura Tres RIOS n • •

'
• •

d .

gada foi cedida. pela Pre- s a e p�ra ens a
do Norte, convida os srs.

VII Congresso �NaclOnal selhos .Techn!eos de E· que se ms�reverem ou clantes
.

e alltomovels�
feitura Municipal. nossa populaçao COAI a membros das eommissões de Estradas de Rodagem, conomla e Fmanças. de forem conVIdados pela a�cessonos, carburantes
Justa sem. duvida a ho· ll?Va auspiciosa e, prin- organisadoras da Exposi· sob a presidencia de Commercio Exterior e de Commissão Executiva do e lubrificantes e os partnen.lgem 9ue, vae ser pres.1 clp�lmente a nossa ra- ção, realizada em 12 de No· honra do snr· Getulio Segurança Nacional; os Congresso. Alem dessas ticulares interessados no�da ao hlnchtod cabo. de pazlada, que comprehen- vembro �. Ipassad�, para Varga� presidente da Estados Maiores do

E-Ientidades
poderão ainda rodoviarismo cUJ'a ins-guerra, onra o nosso d t d· UMa reunlJo no Salao Buhr R

I.
'd"

•

C
. _ .

I
•

'Exereito ê que soube ler e as van age�s _a VII'!" ás 10 horas da ma.hl, R� epn�hca, e "resl encla xerclto e da Arma.da! os tomar par!e no ?ngres- e�lpçao seja accelta pre.
aBtes de tu�(). um grande �as com a qultac;ao ml- pl'oxi.o dominro. dia :12 effectlva do sr. ge�eral governos, do Distnct_o so de MaiO prOXlmo, .as v!amente p.ela Commis'"
e bom brastleuo. htar. de PeT-ereiro. ' João de Mendonça LIma, Federal, Estados, Tem· Camaras de Commerelo, sao Executiva.

o

ara o� u uro
O Ministro Osvaldo opportunidade" que se

Aranha partio para os offerece surgem os com

Estados Unidos, pelo rnentarios, os palpites
"New Amsterdam". apparecern, vlslunbram-
Não era possivel deí- se motivos. , .

xar de attender ao con- O desejo de acertar
vite dirigido pelo Presi-' es vezes leva OS absur
dente Roosewelt ao do. A conjectura tem
Presidente Getulio Varo muito de. miragem.
gas, frizando a conve- Ha, entretanto, um

niencia da possivel ur- ponto póde ser capital
gencia. para a observação do

Mão ha que despistar facto: houve um convi
a importancia dessa via- te. Interesses existem,
gern, maxirné em íace que vão ser focalisados
dos acontecimentos que através dos próximos
se desenrolam por de- tete a tete, dos gabíne
traz dos bastidores da tes protocolaus de Was
politica européa, Ella e hingtorr
de jPportunidade. E na E esses interesses

Machado de Assis
Fóra do meio, heröe da idéa pré-sentida
Feita emoção, ma� crúa e inacabada. Obreiro
Da forma, livre, abrindo em florações de vida,
Cheia de seu amôr immenso e brasileiro.

Que, a despeito de toda a accidentada lida,
Deixou da prosa fina ao �erso raro, inteiro!
6hamma que se tr�msforma em astros, de vencida;
Dlusoria razão de sei o artista primeiro.

VII Congresso Nacional
de estradas de rodagem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De Hansa

�•._•._.._-
Indo a 70inville !'7:a�:;e'" tk

Casa das Sedas
�nasi prompto o Pavilhão do
Brasil na Fsira de Nova York

ELIXIR TAPAj S
medicamento vegetal, pre
paradoeom a .SAlSA. IN·
DIOENA., planta. Ilsada
pelos Indios da Tribu Ta
pajós, de acção 100 vezes

mais energica do que
qualquer outro depurativo.
INFAlIVEl NA CURA

........,..-.......,,_ DO RHEUMATISMO e

IMPUREZAS D'O
SANGUE

Nova York. A· mento de atração á cor-

charn- se quasi próntas rente turística norte
as obras de construção americana, havendo gran
do Pavilhão Brasileiro na des omarnentações e lar'
fdm Mundial de Nova gos espaços destinados
Ycrk, declarando-se o sr. a propaganda dos res

Grover Whaler, presiden- petivos países.
te do grande certame, _._�_."",""."" .

plenamente satisfeito com
e rapidez e o bom gosto
com que varios países
sul americanos têm orga
nizado seus pavilhões
representativos.
No vasto edifício

do Brasil, como nos da
Argentina, do Chile, do
Perú e de outras nações
do continente, nota.se!o objetivo compareci- ._�,�.�-_.�..�.".. ".-..... , "-

-

dos IRMAOS ZATTJlR - Rua do Principe

I
QUE POSSUE o MELHOR SORTIMENTO DE SEDAS,

TRI-ICOLINES, VOILES, BRINS, ETC., POR PREÇOS ABAIXO Dr:

TOQA lA CONCURRENCIA.

liI."((._»_BBJl_»xo)BBBe�_LIJ
-----------------------------�.

,

Na Rêde Viação Paraná-
Santa Catharína

';;:NFRAQUECUJ-'?f? •

Melhoramentos Urbano,
Grases aos esforços do

O t'f I d V'
-

B id '..J actual Sub Prefeito. pro-l u ar a
. laça<? gero Clfgo; I em, icem, ceäe-s8 8 demarcação'Gal, Mendonça Lima, di' de ns. 4- 955" 4.956 e do «meio Uo» na rua In-

'

4e pharm. - t!"ln giu avisos á Inspectoria 4.957, pela firma João I dependencte, uma das
JÜÃfi Bli .llVß SIL\'f.W Federal das Estradas, Zattar, já tendo sido os n.ossas príncípaes arte I

Empreçéi,n .:DOe sue ., declarando approvar os vagões inscorporados á rras.

C�S$O �<s ws:,,",' , contratos relativos á estrada .por Emílio B. Fallec�mentos
jC�\;1�.';; '�. ,';:

" ! _ trasferencia, para a Rê- Oornesö filho, idem, Faleceu dia 20, o 10'
de Viação Paraná-San, idem, de cinco vagões- vem Willy Bahr, víctíma II mat.-íeula está aberta
ta Catharina, de tres cobertos, de ns. 2.2ö2 de perttnaz doença.

Pezames á ramílte en Estão funcionando as aulas partieulares de
Vagões-plataformas, de a 2.266, e de um vagão-

v "" .., a. Q
-

28 toneladas e de ns, plataforma, de n. 4669,
lutada. datilografia pano e duas vezes por s�m�na das

-x-. 14 ás 16 horas as de trabalhos manuais e pin-4.828 a 4,830, transie- pela firmá Companhia Ta.mberu em díasda' 31
rencia essa feita pela Pinheiro. semana corrente, sepul t_U_f_3_. _

firmá Wenzel Kahlhofer, tou se uma filhinha dol",�!\'�··>,-=��n21�!��r�r;,�snr. Severino Alves, Ier- 117"\PE SEUS PUlMOES I.....
já tendo sido os ditos Jldverteneia rovíarío. Oondcleneías. ; Ut5ÇlnDOvagões incorporados ã- Previno aos interessados -x- _l!I1�r,r-

quella estrada por Da- s não transitarem no �11- lfos 6aroe6

rnaso Reinhordt : idem, minho de minha ;propr ie- Foi aaímado o baíle

1 d d f I que o «Cruzelro do Sul·idem, com re ação a a e par ICU �r, se,!, que
ievou á etteíto na noite

tres vagões do mesmo tenh�m a m1t:tha lieença.
de 21 do corrento sendo

A Farmácia Cruz, d
�

4805 4'806 Previno especialmente ao
,

Q deAvaré (S P lo) tjpo e ns, . ,I' sr. Gustavo York, que ape- eleita. a nova dlrectorts,
,"',�"t! e vare, . au o, 4807 I Ii , L

di'
. tendo" ohe pa do sr T·�

,,;.''';( curou com a cMl e . ,pe arma U· zar de por.mais vezes av!.
'" ti a.... • V'

:i.�' NANCORAlO úlee I
sado, contm�a_ desrespei: blas Cardoso sido eleita

,'(?" ras que nem o 914 }lebtuD. I - tan�o as dectsoe� das a"!- para a tutura gestão.
'-. :"'�,;:.,- . conseguiu curar. Infolge Arbeíteschweeche ist tortda1.es� a respeito do di- 21·1-39.

.

'

. . preiswert zu verkaufen to carnmno, e nao me .res- Do CorrespondenteDa. Carolina Palhares, de joinville, curou COm •

h O d t" k ponsabilisarei pelo que ve- _

UMA so lATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS! em sc oenes ruu s ue nha aecontecer si conti
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! ! gutes Land, reichlieh eben, auch

naar a proceder' de tal m�-
d Berg, gutes Wasser anf der gan-Adotada em muitos hospitaes, casas de sau e

zen Kolonie. Es kann fuer zwei neira.
€; clininicas particulares. Fan.Hien eingerichtet werden. Jeronymo Tomazem

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA- Orosses Fachwerkhaus 9xl0 m.

DA MINANCORA" nunca existiu a não ser em
1 Morgen Rdsland, bewaessert,
!O Morgen Weide in Draht, 'lU-

suas latmhas originais com ü emblema simbólico te Pflanzung, reichlich Wald, 10 um terreno de'40 morgos,
acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeíra Morgen Bananen, 10u Orangen- com casa de madeira co

MINANCORA em sua latinha original I b"eum�, 3/4 Morgen Kaffee. berta de telhas na es-OuenlltJg gelegen, an Oesehaeft '

REPAREM BEM AO COMPRAR! (Nachbar), 7 Kilometer vom t trada ltapoou HaDsa, por
Stadtplatz Hansa-Humboldt, w.nd 2:500$000, de proprieda
gute Strasse. - Zu verhandeln de da sra. Mario Vital.
mit dem Eigentuemer Para tratar com o snrWllHElM RUTSATZ •

.

31 Pedra d'Amolar I João Manoel Martms,
Hausa-HlI:nboldt - So Catharina • Tras Rios do Norte. 21

'inda tem tosso. dôr ,':'
costas II no peno?

Use o podereso tDnicc' Colégio "São
)araguá

Luiz"
VINHO GREßSDTADfi

EXTERNATO
das aulas

Curso preliminar - 16. de fevereiro
Curso complementar equiparado - I: de março

INTERNATO
Reabertura

rJus i'; .. :

Pomada Minancora
E' a pomada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas cerno de

AvisoGrupo Escolar
ABDOh' BA.T�STA O dentista Franz Kubiu.

avisa á sua distineta clien
tela, que estará ausenta de
1 de janeiro a 15 de feve
reiro.

Vende-se
Zahnarzt Franz KubiD.

teilt seintn geschaetzteD.
KlienteIl mit, dass er VODl

.

1. Januar bis 15 Februar
von Jaraguã abwesend ist.

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORAJ>
de JOINVILLE.

1. Andar

Cálculo de quualquer
estrutura e em con

creto armado
e ferra

AUGMENTA AS FORÇAS DEFENSIVAS DO
OAGANt9MO CONTRA AS DOENÇAS DAS
� CRIANÇAS E DOS ADULTOS -. '

Ginásio Parthenon Paranaense
(Sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz .Anibal Calderari

RUA COM. ARAUJO N. 176. FÓNE 1-1-9-2
�stão em pleno funcionamento as aulas

d. admissã.o á la, série do curso Fundamenta/.
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
0urso Ião GRATUITAS.

Faculdade do Comércio do Paraná
Fiscalizada pelo Governo Federa�

Cursos: PropedeuticQ, Perito Contador eAuftiliar
de fJomércio. Internato e Externato

Curitíba Paraná

Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

-.

"

CLINICA CIRUROICA
do

DR. R f N A T O C A M A R A.
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra
tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
Barmbeck (Hamburg), - Medico dos H.oapitaes de Curitiba

-OPJBRAÇÖE., DOENÇAS DE SENHORAS,
'PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analise_.

CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'.
Fala alemão.

.DEPOSITOS A PRAZO FIXCd
De 6 mezes . 4·/.
De 12 mezes . .. . . 5'/.
Dr: 12 mezes com rltnda mensal 4.,5'/.
De 6 mezes com renda mensal 3,0'/.

DEPOSITOS Bancarios 1'/.
O Banco do Brasil fl\Z todal as operafÕes bancarias, des

C()ntoa,emprestimos em eonta (:orrente ,arantida, cobran9lls, tra....
Ier.nda., de fundos, custodia de tituloa • valorea, ete.

Tem a�encia em tod,,& as capiteas e cidades mais impor
te do palz e 8()rrespoQdentes naa 'demais eidades. Maldem

.rrespondentes ,em tedos os paizes d.o munde. ..
•

;:';
- -.

"""

o mais majestoso edificio da Capital e o uDico ao fstado que possue Elevador e Tel. �
todos OI qua�os. - 12 confortaveis apartamentos luxuosamente ..ob., 80 quartol e 18 ba�beil'06.
Diarias a partir de 14$000, inchl_iv. banho_ quentes. -Amplaa salas de allJo_tras para Viajantes
"':er. Telegraffco OLORIA. - Caixa Postal. 134 - foae, 1320 - Praça 15 de Novembro

FlORIANOPOLIS Santa Catarina

7

.,.
i

o
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eORREIO DO POVO
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,

Ctnema
DOMINGO - Dia 5 - Em DUAS GRANDIOSAS FUNCÇÓES, ás 3.30 da tarde e 8,30 da' noite AGUARDEM os GRANDES .

1. Um lindo cNatural» nacional. 2. Desenho Animado 3. Werner Krauss e Olga Tcheshova FiLMS

Intriga Amor «Imperador da Calífornía-

e --.aCentrat � «Cruz do" Ernden=
«Morclg ,>, «Boccacio>

Obra recente da eine Allianz, de fino enredo. cheia de Iindissimas canções e musicas. «Uma noite no Danubío
\

-

Decreto-Lei N. 48
ANEXO N. 2

RECEITA DOS 01STRITOS
DISTRITO DE HANSA

. (Continuação)
7. Imposto sobre gado abatido
8. Taxas de serviços publíeos
9. Emolumentos
10. Rendas patrímeníaíe
11. Divida Ativa
12. Multa e Rendas eventuais
13. Receita E@pecial ,

Prefeitura Municipal de laraguá
ANEXO N. 6

DIVIDA fLUTUANTE

Eàital do Jury

6:500.000
1:300.000
500.000

2:100.000
2:0QO.ooo
600.000

5:850.000

-

No. , Credor Importaucla. I Epoca I
1 I Vva. Ines Gruenwaldt 333.000 I J937

2 Eugenio Wensersky 43'.600 1937
3 Alvíno Kreisig 33.000 .

4 Maria d�3 Souza 12500
5 Sebastião Ffjgunde� 9.500 1936
6 Eduardo Glowatzky 97.100 1937

7 Carlos Hardt 22000 .-

8 Mariano Witkows.lfy 175.000 .

9 Leopoldo Duwer 5.000
10 Gottlieb Bleich 150.000 o

11 Rudoifo Kuehl 150000
12 Hellmuth Duwe 295.000
13 RUQoUo Koch 95000 ·

14 Rudolfo BehUng 65.000 ·

15 Prucoplo Afonso 60.000 -

16 Adolfo Prust 122.500 ·

17 jorge Antonio Heil 195.500 -

18 Ricardo Schalinsky 135.000 ·

19 Pedro Hauek 50000
20 josé Bachmann ePauloMüller 226300 ·

21 Ernesto José Brlxí 130000 -

ITotal . 2:425000

O!igem do Debito
J

Auxilio despezas Ieítas s. o enterramento
do então Presidente da Camara Municipal
sr. Ricardo Gruenwaldt.

.

Forneo. 1 dz. de pás.
Forneo. de madeíras,
Licença extração macadame,
Saldo serviço c' carroça.
Saldo servlç» conservação estrada Pran.
cisco de Paula.
Fornecimento 400 tijolos.

-

Serviço conserv. 1 trecho estrada Martins.
Concerto 1 canal estrada Rappe tíete,
Conservo 1 trecho estrada Rio Novo.

o 1· - Rio Paul.
-

.

r -
- Felipe Sehmidt.

- 1· o Serra. do Boi.
. 1· . Rio Paulo.

1 o Serra do Bol.
1· . Isabel,
t � - Rio Novo.
1· CamInh.o.Pequeno.
1 - . Caminho doMorro,
I· • Bompland,
1 - - Guarajuba.

Total
A Reeeíta acima, está contida no orçamento

geral. assim dístríbuíde :

Art·2
N. 1. Imposto de Licenças 12:500.000

2. Imposto Predial Uf'bano' 3:000.000
3. Imposto 'I'errttortal Urbano 5:ooG.ooe
4. Imposto S. diversões publicas 1:500.000
5. Imposto sobre a Produção <

'

Agricoln e Pastoril 24:900.000
- 6. Imposto de Capitação

7. Imposto Peeuarín sobre
gado maíor e menor

8 .. Imposto sobre Industrías e

Prottssões (inclusive Patente

por venda de bebidas e fumo) 25:5t1o;ooO
. 9. Imposto sobre gado abatido 6:500.000
. 10. Taxas de serviç�s pubUco.s 1:300.000
- 11. Taxa de melhorís e valorí-

afição de ímoveís
, 12. Emolumentos
- 13. Rendas Induetrlaes
o l4. Rer.das Patrimoniais
· 15. Divida Ativa
· 16. Multas e Rendas eventuais
· 17. Receita Especial

91:250.090

O Doutor Arno Pedre)
Hoeschl, Juiz de Direito
da Com rca de Jartlguá.
Estado de Santa Catari.
na, Brasil, ne forma da
leí etc.
Fe z :saber aos que o

presente edital virem ou
�ele conhecimento tive ..

rem, com o prazo de M
días, que havendo sido
designado o día 27 de
fevereiro proxlmo vin
douro 8s'11 horas, para
realtser a t.a sessão or
dínarta do Tribunal do
Jury desta Comarca, na
conformidade do artigo
31 do decreto-lel 167 de
5 de Janeiro de 1938, to-Total 91 :25(,.000 ram sorteados os seguín-

Prefeitura Municipa.l de jaraguä, . 31 (16 De- Requerimeotos despachados Aviso D. 3 tes [urados que teem deMES de Janeiro De ordem do sr. Tte. Prefeito Municipal tor servir na referida S9S.embro de 1938, .

. Dia. 19 bll I t d t t d (J> são: Felipe Frenzel, "'n-Vjsto :
L

..

R lí
no pu ICO que, em v S 8 e er-se exgo 8 o _It

888.) LEONIDAS C. HERBSTER 1496 - Ibersto TISSI - equer eeaça prazo estabelecido para retirada ou subatítulção )y Wem�ersky,Paul0 Sohn.
'I'te. Preteito Municipal. construção um canal sob o leito da estrada Rí de inscrições ou emblemas, de que trata o De- Fritz Bartel Junior, frei�

ALfREDO MOSER beirão Cavallo. __

o Como requer, de acordo com ereto-Ieí n. 42, de �-12-1938. nos Cemitérios pu mundo Fretberger, Léo-
Contador. a Informação-de sr, Fiscal Geral. Intime se o re bUMS Municipais, as mesmas serão retiradas no poldo Jenssen. Guilhermequerenie psra assinar o termo de compromisso. dlá 6 do correute, por esta Prefeitura, incorrendo Weege, Oustavo Hen-ANEXO N. S 1.538 - Helmuth Schaldag - Requer baixa

os responsaveís diretos ou indiretos, _ Das penalí- sehel, Frederico Neu.Demonstracões comparativas da despeza imposto sobre sellarta. Si,m, dê-se a baixa sollet dades prevístas no actma citado Decreto-Ieí, mann, Arnoldo Krueger,Discriminação da Despeza fixada por t d Síl i 'po A tDISTRITOS ADMINISTRATIVOS IA a.
\ Prstertura Muuíelpnl de Jaraguá, 1 de teve- v no iazera, UgUB O..' 1.544. - Langhamel' e Krelling - Requerem � d 9 Mass, FfI\OciscoJoséJahn,é· 307'875000 re.lm e 1 39.1. DIstrit.o S tH:; ,

•.

lieençd de dbertura pára uma casa de Clll'eaes e Renato Sans Oscar Paiva, Bento João2. Distrito de HI\Dsa 12:125.00°, outros getle:r�·\s. - Como requer. ':Secfetario Municipal. de Souza, Victor Hardt,Total da DSSpfHlii fixada 390.1,011.000 Dia. 2ã Arthur Breithaupt, Oer.
Demouatra.ções Comparativas de ReceitR. 1.542 - Reinoldo Rau - Requer vistoria ins- Portaria D. 29 mano Ehmke Filho, Con-
Discriminaçã.o da Receita orçada por talsção sanits.ria e cHabite se» sua casa á rua

O Teílsnte Leônidas Cabral Herbster, Prefei. rado Müsllsr, Honorato
Dl''''t''l'�O''' Administrativos dr. Abdon Sattsta. - Como requer, de acordo com Stinghen e Han" Loss'" • • ., .,

to Municipal de .Taraguá, no uso 00 suas atribui· '. '" ,

1. Distrito Séde
- 298:750.GOO a informação.

Ih � f PlI • d I 9 A todos os qua.es e 8 ca·
91· ...5 Dia24, ções que e' �con ere () DecreLü·.e es�a UB D. ..lo um. de per sI o .... con�". Distrito de Hansa '�. o.eco

d 12 19%7 \.Ia '";,G,

1.543 - Ouilherme Spengler - Requer alva' e 24- - ()
vid o a comp8rece� naTotal da Rec(�it8. orçada 39,1.000,000

rá de «Habite.sel> 8ua caS8. - Como requur, de PrOloga por mais quinze (t5) dias, a contar sala das 8.udiencias desteArrecadaçflo do Ultimo Trlenio acordo com a informação. desta data, o prazo para a cobrança, sem multa, Juizo ao Forum, no dia1935 212:371.700 Dia 25 do Imposto de Ucen-çRs. e hora acima desigDtuioSf1936 284:679.250 1.545 - Waldema:l' Doubrawa - RJquer li· Publique.se. sob �pell8 de multa de1037 316:001.700
cenço COlH;tru1r uma cercs tela. de arame frente Prefeitura Municipal de Jaraguá. 1 de feve- 100$000, de acordo "om873:052.650 ao seu terreno. -_ Como requer. feiro de 1039.

o artigo 38 do decreto
Prefeitura MuniciQal de JaJ'aguá, 31 d.e ne- 1.546 - Ramos Alvim & Cia - Requerem 88.) LEONIDAS C. HERBSTER� citado . .- E para que

zembro de 1938. s�ja tornado sem efeito o lançamento lia licença I�-I.-.-.-.-.�-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-."'.-.�-.-.-.-.-.-.-.-.-.-IlI-.-.-.-.-....II-� chegue 60 conhecimento
Visto: anual de comprador de malleira, feito pelo dis· de todos mandei p�lssar

aa) LEÓNIDAS C. HERBSTf.R trUo do Hansa. - Indpferido. - O imposto anual
O. A

f h o preßente edital que se-
Tte. Pí'ef.�ito Municipal. de licenças (renovação), Deste municipio, reclle anJo protetotde seus ii os rá afixado ás portas do

ALFREDO MOSER, Contador. sobre os estabelecimentos comerciais, escritorios, é a Forum e publicado pelacompradol'E's de queesquer artigos, sujeitos 8.0 im. L b..·· M· imprensa - Dado e pas...ANEXO N. 4 posto de Industria e Protissä9; é cobrado base&- om rlguelra lnanCOra sado nesta cidade dp, Ja.Resumo da Despeza Fixada do justamente numa porcentagem de 20 % da
Vermifugo guave e de proot.{i efeih). raguá, aos vinte e oitoA - Camara Municipal taXa fixa do referido imposto. Todos liqueles que Dispensa purgante e diéts.! dias do mez de jaDeiro(Verba 1) façam transações co�el'ciais neste município, se· ,do ano de mil novecao.a - Despesas de Administr. Municipal 77:6öo.üoo rão lançados ao pagamento do imposto em apre· Serve para qualquer idade, conforme o ß. (1,2,3 e 4.) tos e trinta e nove. En(Verba 2 e 3) ço, embora. paguem o de Industria e Profissão em Proteja. � saude da seul_; filhos é a sua N�y Franco, escrIvão, oC - Viaçäo, Obras A ServIços Publicos 158:345.700 outra parte do· Estado. - O Imposto de Lioençß própria! Evitará muitas df}t'.ll1çi1& fel pouptil'á salbscrevi. [ass.] Arno(Verbas 4, 5 6) é privativo dos municipi08, assim sendo, a lntao Ijfoheiro f\ID i'i>,médiGs. ,Pedro Hoeschl. Juiz deD - Educação Popular 37:600.000 dencja de Hansa, andou aC61't&dissima em lançar

Compre hoje mesmo ume' "LOMBRIOUEIRA .

\ birEtto. Está �{inf()rme o(Verba 8) .

o requerente ao pagamento do impoato em apreço. M R " f'lh' h
I original, do que dou fé.E - Contribuições e AuxUios 34:346.250 Jal'aguá, 26 de janeiro de 1938. INANCO A para seu 1 li): n.

'I! Jaraguá, 28 de janeiro.(Verba 10) RENATO SANS, Secretario. E' um produto do& LABORATÖRIOS «MI' : de 1939.f - Serviços de Dividas 6:550,000 NANCORA>?' JOINVILE. 'I' O Escrivão(Verba 11) �VI"'SO n 1 ------:=----- 1Ii NEY fRANCO.G - Despesas Diye1.'39.S 32:898000 nL.
_

. (Verbas 7, Q, 12. 13, 14 e 15) De ordem 'du sr. Tte. Prefeito Municipal, tor·
H - Verba 'e ApliMÇão Variavel

_

18:ol}'l.ooo no publico, que, a p"rtir deste. data, to�as SB 11:.0 O P t I d P d -

d t'(Verba 16).' tas e contaiJ. fipraseiltada� ti esta l"epar�lQäó, afIm
.

B ro 90 B . ro uçao e rigo- Aplictiçãn da Receita Especial 24:600.000 de ser autoI'Ízado o pagame.ntü respectIvo, deve- li
Se.gundo informoaçõesl Bom Retiro, Curitiba- 'I(Verba 17) rão trazer o selo de APRESENTAÇÃO devidn

� \ Ofi d '39 o 8"".ndo que a 1"'. via levarA o selo de acordo com I Lo alo' na ur...
colhIdas pelo eparta- nos e São Joaquim, aTotal da Despeza xa a o:oon.oo 'I" ... n

d E8. tabela abaixo, além da TAXA DE SAUDE e a· mento e statistioa e produção foi inferior áPrefeitura. Municipa de Jaraguá, 31 de dezem
2J., via sómente esta ultima! excluidas as de va- Publicidadp do Estado, do ano passado, devidobro de 1\)38. $000'

d d·Visto: lur inferior 8 20 .

dB"fi O la
a produção de trigo ca< a má qualidade das se·

&51.) LEONIDAS C, HERBSTER. ' TABELA
tarinense, safra de 1938 mentes. Condições ai-Tl(_' Pref�ito Municipal. (D1�:��0.lei§U·1265 do Estado, de 29-12-1938)
está estimada em 12.692 mosféricas desfavoraveisALFREDO MOSER. Coutador.

N. 9 _ Contae ßpresentadas ás re- Rio. - (A. B) - A toneladas, o 'que repre· prejudicaram, em parte
ANEXO N. 5 oartições publiCßs do Esta.do ou dos mu- . descoberta do petroleo senta um augmento , de as colheitas nos muni:

Resumo gual da receita orçada niclploS exclu1das /iS de valor inferior a nH Baia cO!ltinua apre- 153,70/0 sôbre a produ .. cipios de Ctlmpo Alegre,R, ceita Ordinaria 20��20100$OOO "

$500 ocupar todas 2$ aten ção de 1937, que foi Cal10inhas e Cruzeiro.I - Tributos
241:400.000 de mals de 100$ e. 500$ inclusive 1$aOO ções, acrescentando..se de 5.000 toneladas. A Contudo, pelos dadosA - Impostos (1 ti 9)
7:000.000 de maia de 500$ f.; 1 :000$ in{llusive I $500 que já foi retirado do área cultivada atin�!e Ci expostvs, se verifica queB - Tax�� (10R�nlJ�8' de mais de 1:000$000. 2$000 'poço em exploraçãc cer .. cêrca de 16.937 heda· ti campanha encetada

C - Rendas Diversas (12 8 14) 7:000.000 P�efeitl)ra Municipal de Jaraguá, 1 de feve- ca df' uma tonelada, res, obtendo" se, assim, pelos poderes públicos
o Receita Extraordlnaria reiro de 1939.

Ren to Sans Secretário Municipal 0. govemo �o� int;r.. o reT1di�ento médio de encontrou apoio de par.D - Vivida Ativa (15) 7:üoo.ooo a
medIO dos mmlstenos 749 qUll?s por hectare. te dos nossos agriculto�E - Multas e Rendas. Eventuais (16) 3:000.000

� ·VI·SO D. 2 da Agicultura e Traba- As malOTe:: fproduções res, b�do lev3ndo a crêrReceita EspecIal nL �

" - 'Tax8;; Especiais (17) 24:600.000 De ordem do· sr. Tte. Prefeito Municf&Jal, tor· lho, cuntinua a d:s�nvol< ve;ificaram se em Ctll- que dentro de alguns
Total da Receita orçada. 390:000.000 no publico que, as notas nu cont8,s apresentadas ver grande atiVIdades zelra (3.000 toneladas), anos, efetivamentl?, o
Prefeitl'ra Municipal de Jal\8gu8, 31 de 8 esta repartição para cobrança, não acompanha� sobre o petroleo de Lo Campos Novos (2.800), Brasil não mais precisa-

dezembro de 1938. .

das do respect�vo empenho, sómente serão pagas bato cujo local roram Caçador (2.040), Con- rá importar essa valiosaVisto: 24 horas,' �tO ml�m<!, :PYSd: af:re:;�aç�ode feve _

cercados e proibida pre- cordia (1.500) e Pôrto gramínea que, anualmen-aS8.) LEONIDAS O. HERBSTER i .Cê,.�!e _erI9!!,8.;_, . ,?,�� -��"- -

:
.. ' _:.

.

- - . - --

senc;aj ",li de pessoas es União ('1.000).
' ..'

te, lhe suga milhares dePrefeito MunIcipal. teul.) as �y.
•

AMfREDO MaSER, Contadçr. I Renato St!!]8,Secra, 1'4"10 �un,f:!pal." s ao ,�:�lb:IS'i�"h� .,<��9� .,:9�,pontº"y 'i,<�,,.Ç�IS.

500,000

2:109.000
2:000.000
600.000

5:850.000

Prefeitura Municipal de jaraguä, 31 de Dezembro de 1939.
Visto: .

LEONIDAS C. HERBSTER, Tte. Preteíto Municipal. ALFREDO MaSER, Contador.

•
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Redacção e OHicio8S:
avenida Getuliu Varaas
Caixa. 12 - Phone. 26 '

aORREIO' DO POVO 1

Chronico da Semana

RegisfroCivil
Artur Müller, Escrivão e

Oficial do Registro Civil do
1. distrito da Cornäroa de
[araguä, Estado de Santa

Guarany X Brasil Catarina Brasil.
O match treino que os Faz saber que eompareeeram

clubes acima rea.ízsram em cartorio exibindo os doeu-

Ití t mentos exigidos pela lei afimdomingo u lIDO en re os
de se habilitarem ,Ja ra casar-se :

1 e 2 quadros resultou EDITAL N 869
em um empate de 1 a 1 Victor Hardt e Wanda
no jogo dos 2 quadros Noroschny.
9 em 4 a 2 a favor .do Ele, solteiro, comercian
Guarsny no encontro dos te, com vinte Q nove a
I quadros: "�

nos de idade, brasileiro,
Como lá l?-0tImamo"" i natural de Blumenau, do,

est� Chib re811zará ama'l miciliado e ;rpsidente nes·
nha uma g.ta�de festa ta cidtlde a rua CL. PIO·
e�portlva em 1 augura copio Oomts de Oliveira.
çao do seu novo c�mpo filho ;kgitimo de Carlos

* de desportos Hardt, industrial. natural• *

O ;;etroleo continua ß A festa do Ouanabar F. C. de Blumenau e de Adele
jorrar lá em L?bato, na A resta terá inicio ás Hart, profissão domestica,
Bahia. �PÓ8 Oito !inn�g 8,30 horas da manhã, re.

natural oe Blumenau, do

d� pesqUlzas, de. �es�ll- all'sando-se aensacionaes
mimiciliados residente nes

m ·"ffi e de negatIvIFImo ta cidade de Jaraguá.L& O. ' jogDS entre 06 seguintes Ela, solteira, profissãoc�ego� emflm � h'3-ra da
quadros gentilmente con.

vIctoria. Já fOI apurado vidadoS' peIEs directoria
dome�tica, com vinte e

eercu de uma tonelada do Guanabara: Circulo
um anes de idade, bra8i

d� ouro. negro. Os tech· Operarioe Guanabara de leira, natural deste distrito,
IUC,)� dIzem ser _de b?a Joinville, UniRio. de R".

domiciliflc!a e residente
..qu[;hdal�e, aJtam'oute ID' torcida Oentil de Itapo.

nesta cidade a rua Epita
Ilamavel, de oO"r veI'ds' ,

' cio Pessoa, filha legitima
garrafa, propl'io para es

cUBmho e AlUança, Gua., da Adão Noroschny. a
.

I' k rany e Guan8bara,loc8e� I çougueiro, natural de BluBeuClas, gazo ma. e e Nu campo não faltarãu 'mcn�u e de Helena Koch
rOili���mrim, já se acre. b.ebidas, cburras(!{); mu Noro chny, plOfit'são do
dita na existencia do pe

SIca, etc. mestica, natural deste dis·
troleo no Brasil. Quando

A' �oite haverá �ran· trito, t1omicilildos e resi·
meno§ é já alguma cou.

de baIl� no SalAo Kmder dentes nesta cidade de
86 que, amaohä, si () Go- offere.c�do ás embaixa· jaraguá.
vemo !Ião coitar ° pro'

das visitantes, jaraguá, 1-2-39.
teccionisIDo que tudo 8- O Baile do "Bloco
\,ambarca, vae nos custar das Camponesas"�8' «olhos. da cara», tal
oomo acontece, por e·

xemplo, com a agua mi·
nehd.

Dêmos ínteío nesta se- Por MarC6l d'Â.ubr,
mens aos folguedos de seeuío phantastlcö do
Momo. Um baílesínho Ie- radio, do avião, das gui
vado a dfeito pelo cAy· tarras fadistas a troco
m(;,ré», ali no salão Bohr, de pouco nraís de nada.
10l c alarme ás hcstes Lá. na Argentij)� um cí.
do rei de folia, cuja pre- dadäo bem hu�orad(},
seuça tão €sperada... Ií- pretende fazer ehover l
eou em promessa.. Si non �é vérc L. E as
t Momo, como reI.qae é, sim é possível que o me.
em es seus capnc hOB. chantco lá do norte des
A sua mascara é já co- cobrísse rambem o meio
nhe clds. Elle está precí- de regula.ris6.f a nora em
sando de outro dístaree. todos os quadrantes ... deE 8�ora que s�aproxl.am sua officintisinha á mar
08 días de seu t; ansíto-

gem do Capiberibe.
ríc reinado, substituamos
aquella corôa passadista .E SP ORT E Spor uma cartola alta e .

luzidia, aquella cara de
elown de feirt!. por outra
msts acceítavel, ca
nhoada a rigor; aquellas
roupas largas e lie&ogei.
tailas por

-

um terno da
flanella clara, cortado ao

gosto dos elegantes a

Menjou ou Tyrone Po·
Wtlr. Assim elle será pe
lo mellOS. mais 1939. As
pequeu&s, louras ou mo

renas, dlsputuräo 88 suas

graças, 08 seus olhares ...
8 seu it de rei demo
cra�a.

Segundo chegou ao nos

so conhecimento, em dia
do mez passado, foi leva-

do a effeito um roubo na

bilheteria da estação ferre

viária local, de cerca de
quinhentos rnilreis.
A respeito foi aberto in

querito, que prosegne. ten
do já sido ouvidas r iver
sal pessoas.

Social

faço publico que a·
eha-se em mau cartorio
para ser protestada por
lalta de :pagaaento na
data do vencimento u
ma Duplicata rio valor
Rs. 1:2003000 [um con
to e duzent'üz mil réis]
em que é devedor JOSé
Saturninino felicio, e

credor iDiUrich Irmãos,
peIn que intimo para no

prazo legal, efetuar o

pagamento, ficando noti
licado du protesto si;nãü
o fizer.
Jal'aguá. 1 de ftWerei·

ro de UB9.
Mario Tavares da Cunha 'Mello

Tabelião ..

As operações ban
carias em Santa

Catharina
di t I d V

A f
. bal·'l"" do Nascimentos

A trec or gera . a oce OI ao 'V

Fazenda a provou a <Aymorés ? Maria de Lourdes

Proposta do director E não dansou ? Não quiz Mais um anjinho, lindo
das Rendas Internas no

dansar., Não sei .se você
e .rosado, desceu. do céo,fez mal. Você foi para a
na madrugada de terça-Iei-sentido de designar o preciar. foi porque lhe dIS- '.' •cA Jardineira» plagiO ,�.gente 'fiscal do imposto serarn que o Rei Momo ra, 31 dr. janeiro, nara .CIl·

A •

eAJ eher urn lar de alegria eA «folha da Tarde», de de cosumo no Estado chegaria. e voce quem v .

r. f j' id dBelem do Pará, por inter o, queria ouvir o que elle ce e IC.I a e.
.

de Santa Catharina Cron- VA b Maria dr Lourdes. fOImedio de um seu repórter diria ao chegar. er em
_<; . ,_. •

amador, denunciou qne a ga Santerre Guimarães de: oerto o rosto os olhos

I'
este o sugg,.st.l.vo nome

marcha carnavalesca cA. para auxiliar da fiscaliza- e até as ol'eIh;s do Rei que troux: o anjinho que

jardineira» é plagio, expli ção do selIo nas opera- impagavel qUI:! não exige V�IO alegrar o lar do nosso

cando que em 1922, no
.

tos mas que faz mui �Irector, Hono.rato Tome-
ções bancarias no referi- It�.PgOeSnte, duran': o seu

im e d.e sua digna esposa,Pará, já cantavam esta mu Cl 1 ...

siea t letra, cömposiçã,o do Estado, curto reinado. gastar até d Nairne fadei Tarne1m.,
d d

. ...

dVl··t E
A Pela chegada de Manavrn a o murncrpio e I" @' '7J o u timo VID em. voce
d Lourd ' ai temgia. Adianta.o reterido [or ; �Fg)!F[fi]©i � smtio, uma de:illu�ão. Fo! r ec b?�I es 't�', fCli�itaçõesnal, que havia apenas uma I /l' ao balle e nao Vlo o Rei e e o mui -

. i-ligeira variante na letra: (r� �'i1o'" I.i?\t, . -/lVi' '�tí'i\ Momo! E no entanto elle de p�rtmtes : pessoas aT _

«Vem.jardineira, vem meu''W��esteve pertoAde você, ro �:�; c(.��r:io °Joq��v:.
amor, vem regar as flores �:.�:;.--:::�� çou por voee quando,. �e juntam as suas. não menos
com teu legado •. » O resto --- .---------- mesa em mesa, fez esplrlto. t

• e'era identico ao da marcha A. f:: � .. ;...... ou tentou faz.el o, sem pen' JUS as e smc ras.
» P4ll'ln·· ..J!-�lf:;T1f.l mlEit«actual.» sar que espirito não é mo· Em Jaraguã tambemmice.

Edifal de pagam en te, exigia e E você não via. Momo
• _ se 8�r{)pl'iaV8 de quan· era aquelle cidadão já aIde cdaçao de reu au- tias que dava como pli çançado em annos' quesente

ga do serviço de expe você vio e achou graça -

O Doutor Arne Pedro dição de t!lis guias, (} cornO procurava disfarçar
HO"<öschl, Juiz de Direito que fazit' em autori8a' a desillusãü da vida sob
da Com qrca de jaf8guá, çäo leg PQrqu�Ilto o uma apparencia de felici
Estado de Santa Catart, retlpec contrato de dadfl. Você conht'ce esse
na, BIBSil, na forma da locaçl' tpércentagem cidadão cá fóra, conhece o
lei, etc. de> 1 sobre a impor- tão rem quanto eu, Era
faz saber aos que o tEmci brada, se ami, elle o Momo que voce não

presente- Bd it8. I com o gavelmente. Afõsim sendo via, porque ") conhece sob
prazo de 15 (quinze) dias é evidente que o denun- outro dis �fceJ .- o con
virem, que pelo doutor ciado incorreu :Hi figura vencional do mundo,
Promotor PubHco da Co. delituusa da concussão, Era file, .. s6 um pouco
marca me foi dirigida 8 embora nllo possamos mais rediculo.
reguiote denuncia: - preoisar o montant� das
DENUNCIA - O Promo. quantias ilegalmer..te ha I
tor Publico da Comares, vidas. Nestes termos, pa- Anniversarios
usando da faculdade que r8 que o denunciado se, Fez anniversario a 29lhe confere 8. lei, e com ja devidamente .proces· de janeit0 a senhorita Ma
funàamento no inquerito sado, na conformIdade do ria do Carmo Pereira, dispolicia] ju�t[l, vem, pe art. 220 comlJ. com o § tincto ornamento .do set
rante V. Excia., denun 1 do artigo 219 da C L. jaraguaense.EDITAL N. 870 ciar ti, Artur Heraclio 00. P., o Ministerio Publico VI·ct,).. Ro."enbergOuerino· Piccollí e Pau· F'lh b "'" t d ...mes 1 0, l'aEll1eu'o, C8· oJ.erece Cl presen e e

Completa amanhã os seusSerá realizado :no pro Iin! Demath�. sado, bacharel em direi onncia que espera ver
s€tenta

.

e cinco fevereirosximo dia 11, 8 munumen·

I
Ele, solteno, lavrador, to, com residencia ígno. recebida. procedendo.se o nO'>50 velho amigo Victortal "reveillon" -- carna· com trinta e dois onos óe rs.dli, pejo fato delituoso em seguida a forw.açAo Rosenberg, traductor J'uravalesca promovida pelo i, idade, .br,:sileirv, ??�ural que em resumo, passa a I da culpa, com 8. inquiri rm-ntado."Bloco das tcamponezas" deste. dIstrIto, doml�lba�o rt>latar: Ao tempo em I ção das testemunhas a

Victor .Rol:.enbng, eurosob o patriocinio do �Ora- e �esIdE:nte neste. diS�Tlto que exercia, nesta co' baivo arroladas, e com a
peu de nascilnentro. radl'coumio da� Rosas, A noita- e ,estrad<! jaragua, filho marca, &s funções do notificação do réu para ceha ba!ttante annvos "m Jada setá iniciada· ás 21 legitimo de Pedro Piccdi, cargo de promotor Pu· todos os termos da ação ;aguá, �nde constit�iu fahoras, ,no Salão BUhr, lavlador, natural de Blu blicc, o denunciada, em penal até ffnal sentença. milia, tende tambf'm exer.com o concurso do "JBZZ m.ena� e de Maria Piazara virtude :de contrato firo tudo com ciencifi deeta

Americano", �que 1ndis· Plccoh, lavradora, �atural mado com 8 Prefeitura Promotoria e DR formll e Cid-c> o cargo de Intendm·
cutivelmente Diuito eon. de Blumenau, reSidentes Municipal de jaraguà, es" Bob 8S penas da. lei. P. te DistrictaI. Pela paSí;a
correrá para maior brio neste ,distrito. tava encarregado tam deferImento. Rol das tes gern de sua data natalicia,
lho da 'festividade. Ela, solteira, profissão bem da cobrança da di.' temunha9: l. João Bailo. as nossas fdiciiações ao

d eet'c
'

t velho amigo.Pela grande animação on: I a, co� �m e anos vida ativa do Municipio. ni - 2. Guilherme He. De accmdo com ae interesse com que de Idade, bra�lIelra, na.t�· Como usualmente se ve- ring - 8. frança Vlisge .

vem sendo recebida es, ral deste destnto, domici rilics, ume das clau8ul88 rau _ 4. Alfredo Moser' Dr. Nicolau Glavan circular N, 2, de 21 de
ta iniciativa do "Bloco liada �e residente neste desse contrato facultava - 5. Oswaldo Tblem, to. de Oliv�ira Janeiro uirimo, transmit·
das Camponezas", lacil d.istrito ,a.. estrada .Nova, ao devedor, dentro do dos residentE:-@nestaci.Emcompanh,adosr.dr·tl'da "sta -A)·udanciaf Ih I d L D Aristé'u de Oouvea Schid a ..

,berá de prever o•.retum. 1 a r:gltlma e UIZ e' prazo fixado pelo advo,' dade. jal'aguá,' 19 de ja· ler, prúmotor publico da pelo Sm. Sub· I�spectorballte exito que ,alcança- mathé, lavrador, na.tur�I gado, ú pagamento em neira de 1939. (Assinado) Comarca, deu nos quarta Federal em Flonanoporá esta grande "reveil- de Blumenau e de Santi· termos amigaveis, o que Aristeu Ruy de Gouvea
lon" ne Voltolini Demathé, la· ocorrendo requeria, do SchieUer, Pr(ltrotor Pu feira o prazer d_e. sua visi- lis, - levo ao conhe,ci-
Aquelles que deseja- vradora, natural da Italia: mesmo advogado, a expe- bUcu. E havendo sido ta, o snr. �r •. Nicolau Gla- mento dos lavradores

't d A jaraguá 1-2 39 dI' g d
.

'

'd d' d d' 16 d van de Oliveira, reCE>m'no .

t d � t drem conVI e, po era.o ,- . ça.o uma gUIa, mUúI o eSlgn8 o O la o meado promotor publico de ln eressa o., qu�, o o
dirigir.se ás seguintes EDITAL N.871

da qual se dirigia o de- corrente mez de feve' Concordia. aquelle qu� desejar ad-
pessÔü8: Senhoritas In·

WI'lly Wakechang e HI'I.
vedor 8 Tesouraria da reiro, as 9 huras, para O t 1 t·I d qUI'rl'r batatas par� planM q rdt Sylvia Prefeitura para S!lld"'f o sc. "roceder o form" t>l'io ra os pe a gen I eza o ...-

ge ar UB, da Mantan. �
- '" ç j.' .. Uya. digno coestadano, augura tio da variedade' EDEL-Marquart, Lon!:8 Nelly E-le, "olt",·ro, lavl'ador,

debite: .....uccdc, pGr::'ID, da culpa, e não tendo Ih I
'

Buhr, Florinette de Sou
cem vl'nt"e e" OI'tO anos de qce o dtmunciadü, f.io ex· sido encontrado o de- mos'. e p ena �UCCI:SStO na GARIS"I hollandeza, po-

z!:!; e SOfS. Werner Buhr
idade, brasileiro, natural pedir as refaridl:ls guias nunciado Arthur Heraclio carreIra que vae ence ar. derá fazei-o por inter�·

e Guilherme Costa. Os d
..

d' '1· ----- Oomes filho, per IS80
..O;a e No;te» médio da Inspectoriaconvites poderão ser pro·

este 'ddlsttl do, t omdI�1 tla�to mandei passar o preeen. .. I! ti

Agricola de S. Paulolcurados 8. ".partir do dia 7. e reSI en e. nes ê IS Cl!l Boert� lavradora, natural to edital pelo qua
I cito R 't Ino I g r R d Lu f ",' eappareceu na capl a remetttndo-lhe a impor-A Commissão Organi.· u a !O a z, 1- de AIltJllanha, domiciliados e chamo 80 dito denun· do Estado, o brilhantt cal-

sadora desta fetltividade. lho de OuJlh9rme Wake e residentes neste distrito. ciado, para com�are�er I I�ga «Dia e Noite», sob a tancia em cheque Oli

péde.ntJs consignar o IChang, lavrador, natural Ela, solteira, profissão na sala das audlenCI&S dIrecção competente de vale postal. As semi!n�
seu agradecimento, aos

de Blumenau e de Bertha domestica, com vinte e deste Juizo no Forum, Menezes Filho. tes são fornecidas ao
Sors. Dr. Arno Höschi 9 quatro anos de idade, bra· no dia 16 do corrente Em sua nova phaze, com preço de 1 $COu o kg. ITte. Leonldas Herbster, sileiro, natural de Blume- mez, as 9 horas, nUm de circulação diaria, «Dia e

em S8CCOS de 60 kilos-,pelo valioso apoio di� nau, domiciliada e residm, se ver processar e assis· Noite» apresenta se em ele
pensando á inlcitíva fo te neste distrito no lugar tir 8 formação da culpa, gante formato, optima cal e, os pedjdos. tambera
lionica.! Rio do Serro, filba de Pau· sob pena de revelia. E, laboração e cuidada impres poderão ser feitos porlina Mantan, lavradora, na- para.que chegue ao co- sã�, numa louvavel confrj' intermédio da Aludanciaturai de Blurntnau. ,jomi nheCJmento· do reu. se bUlção pala � progresso A�Y[icola Federal .emciliada e [residf'nte neste pBe�'ou o presente edItal da tena catharmense,

J
�

á O hinda por indistrito no lugar Rio Serro. que será sfixado ás por' As nossas felicitações ao ,rc:g,u, u a I

�

•

jaraguá, 2-.2-39 tas do forum e publica· valoroso collega. termedw da Sub, In�pec-E para que chegue ao conhe· do pela imprensa loMI. toria Agricola Ft:deral emeimento de todos passei o pre·
sente edital que má publicado �ado e passado nest� Pedro Hoec!chL Está con em Florianopolis
p.:la imprensa e el11 cartorio on· vlla de Jaraguá, aos prl. forme o orig1n�l, ao qual AJ'udancia AgricoJade será afixado durante 15 dias meiro dia do mez de Fe· me reporto e dou fé.

J á 2 2 39Si alguem souber de impedi' vereiro de mil novecen jaraguá, 1 � feverei
- aragu - .,

.

.mentos !'�����s';::e�i��s Ilgaes. tos e trinta e nove. Eu, ro de 1939. -

Escrivão DistritHI e Ofictal do Nt>y Fl'aneo, escrivão, o I O escrivão
Registro Civil. 191ibscrav1. fAss.) Arno' NEY FRANCO.

Roubo audacioso

OiJ Vaz.

Na madrugada dp quin
ta·feira asenhoHI Edvich
L Voigt, esposa do snr ..

Francisco Alberto Voigt,
empregado da firma Bleit·
haupt & Cia., oesta cidade,
deu a luz a trez crianç9s
do sexo masculino, que
re.ebuam os nome� de
Lino, Mario e Francisco.
Tanto a pariUriente como
os tres gemeos jaraguaen
ses, até a hora em que ês'
creviamos est2, estavam
p�;ssando muito bem,

Raid de bycicleta

11
* ..

O 8r, João Leopoldino,
um obscuro mechanico
lá de Pernambuco, cons·
Vt;,io o «relojio univer
la1., que darâ a hora e

XlActa para todo o mun

40. Isto é outra grande
cousa. Já agora estamos
80 tempo das grandes
cousas, dos emprehendi
mentos e descobe.rtas que
n08 americanisam pour
la noblesse.

'

Conforme ríotida o «jor
nal de Joinville», o jovem
Wanderley Wiltitz, dtquel.
Ia cidade, em companhia
lIe dois de seus amigos,
vae realizar um raid d.
bycicleta de J.:,inville ag

Rio de Janeiro,
Os jovens raidmens par

!irão de Joinville as 8 ho'
r!lS da manhã 'da proxima
s('gundi:deir ij. t

--'\

Sarnentas para
plantio

B�tal do,Protesto

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce
MEDICO

Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas
CUoica. gerBI, cirurgiR e partos.

Tratamento öntírnbíco pela vaccina e o soro
anlira bico uo InstitutQ t:-inhelros de São Paulo, que
pe�mi'lte a(1S ferides por animaes atacados de hy
drophobfa - raiva - ficl1fem no município.

Attande chhm&dos a qualquer hora.
Telephone N· 44

Ruf:J, PresIdente Epitacio Pessoa s/no
A propaganda éa alma

do negocio.
----------------------------------------.�--------�----------------------------------------------------------------------------------------�--

Virgem Especialidade
de

.
WETZEL & CIAg - JOIt'''VILLE

EeONOMISA SE TEMPO f DINHEIRO.
, I ".' .

, � . .•
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


