
mportante
• I

viços, da honra que deve

nacIona s�r prestada á band�ira na
clonai, das nomeaçoes pa

. ra cargos publicos, das
torçes militares dos elta·
dos, etc.
Toda a administraçãs de

paíz, pelo novo eodígo
fica, como já dispunha a
Constituição, sob o eon

trole do governo federal,
que, desta forma, .ae ec

nhecendo melhor co.que
se passa nos afastados
rincões da patria, uma dai
mais altas conquistas do
Estado Nova.»

.

Anniverseriou O UmPresidente Getulio Várgas
Pensando que n'um

am'lbita mais franco devem
ser processados todos os

negocios que affedam o
interesse eollectívo, baixou presidencial, isto· sob o

o Presidente Getulio Vär- ponto de vista intimamen·
gas, nestes ultimos dias. o te brasileiro e sabendo-se
decreto-lei n. 1.202, que que na hora do presente
tardava para a necessaria e o governo nacíonalempe
bõa marcha daquelles meso nha a sua integral respon
mos negocios, mercê de sabilidade, em face dos
um controle do poder na- direitos e

-

obrigações do
eional responsavel pelos povo, dos seus problemas
destinos da grande pátria, e dos seus ídeaes, que
depois de 1930. precisam de ser pósitíva
Não é possleel negar dos, sem dubiedades nem

importaneía ao novo acto convenieneias regionaes.

a vidapara
•A extensão territorial

do Brasil e a morosidade
relativa que ainda

.

existe
nos meios de communíca
ção, impossibilitam o go·
vemo central de exercer
um controle permanente e

directo sobre as admínís
trações estadoaes.s
O novo decreto lei com

habilidade oppórtuna atte
nua essa falha, creando os

Departamentos Administra·

tiros.
Nesse exame directo e

permanente das aetíeída
des de cada estado, em

nada fica alterado o espi
rito da Constituição de 10
de Novembro que perma
nece inalteravel, sobrepon
do' se - como é logico e

preciso - a União aos in
teresses regionaes.
Cogita ainda das con

cessões de terras e de ser-

('l
d I
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Agra�ecimento
Tendo estado seria·

mente doente, intetnado
em quarto especial do
"Hospital S. José", desta
cidade, aos cuidad'Js do

O annuncio é a alma habil facultativo Dr. Re·
do negocio. nato Camara, e achando·

-------------------- me jà quasi t'estabeleei
do de !met;.s padecimen
tos, venho por este meio
agradecer aquelle clini
co o interesse que me

dispenBou� bem como ao

revmo. sr. padre Alber-
to, Director do Hospital, fJorianopolis 20. _ 111'1'.pelas visitas que me fez, r

ás caridosas irmãs Petra, cou assentada, no Rio de
Clarissa, Joaquina, Agne Janeiro, com 8 presença
la e outras, cujos nomel do . Interventor Nere.
me escapam, a bondade Ramos, a organisaçl1o do
com que me trataram e do serviço de Sericicul.
aos servioaes do hOlIpi. tural em Santa Cathar!
tal que me attenderam nB, que será orientado

DDMINGO DIA 30 O grande film, um as- sempre com a melhor' pela Estação Federal de

sombro da cinematographia, o titulo, o nome, solicitude, estendendo es- Barbacena.

Por si J'á faz reclame,· pois é: te a,radecimento aos pa· Para esse fim, enten·
rentes, amigos e co11e- deu·se o Chefe do exe

Agonia de um Submarino gas, a todos que me vi· cutivo catharinense CODl

ASSOMBROSO SENSACIONAL 8ital'am durante o tempo o director daquella Esta.
que estive ali internado. �1I0, ficando resolvido o

15 de abri'. MUITO BREVE'. "K' k""1 C
.

t Jarago', 10. dê .l.brll .te inicio immediato desse
remgsmar

.

esus r!s o 1939.' importantl88imo serviço. '

Q Rei dos Rei" e outros films Importantes. Antonio Manoel Martini -:-
'

. Tira�entesTranscorrendo a 10 de maio próximo o

20°. anniversario deste semanario. resolvemos
dar nesse dia uma edição especial, em papel

I assetinàdo,
com variada collaboração ê espaço

bastante para annuncios e reportagens
Não será demais dizer que, desde já,

estão as nossas columnas á disposição dos

que quizerem nôs distinguir com collabora
ção, annuncios etc" para maior realce do
trabalho que temos em vista realizar para
nós e para [araguä.

Do nosso commercio e dos nossos in
dustriaes esperamos merecer o valioso am

paro que, até agora, não faltou ás iniciativas
deste semanário.

No calendario das gran
des datas naeionaes, re
corda o 21 de abril, n'uma
triste manhã carioca de
1792, o martyrio de Tira
dentes. [no largo da Lam
padosa.
O destino do ínconíí:

dente não se perdeu no

tempo. ficou guiando os

espíritos, inspirando o a'

môr á terra, abrindo ruo

mos novos por entre as

convenções, as leis ultra
jantes, a prepctencía toda
das cortes portuguezas.
E venceu, afinal; venceu

na alvorada gloriosa de 15
de Novembro de 1889.
Venceu para ficar eter

namente norteando o es'

pirito da patria livre. Ven
ceu com Deodoro. Venceu
com floriano. Vence agora
com Getulio Vargas.
Cento e quarenta e no

ve annos depcis, sente-o
como honrem a alma ci·
víca do Brasil. Projecta
se -na nossa historia o seu

clarão bemdito - com a

mesma intensidade natural,
a mésma belleza heroica,
o mesmo explendor de re·

nundia.
Têmo-lo comnosco. Sen·

timol o nas vibrações do
nosso affecto á bandeira,
no respeito com que ou

vimos o hymno - que é
2 grande voz da' Patria.

E h.a de guiar llOd.,. E
ha de salvar'nos, pois é
o espirito da nacionalida·
de, em seus primeirol!l as·
somos, caminhando á freno
te do seu povo, hontClm,
hoje, amanhã, na marcha
friumphal das suas maio'
réS conquistas.

,::.mr�

A data de 18 deste Os graudes homens
mez marcou o anniver- parece mesmo que nas

sano do Snr. Getulio cem sob a protecção
Vargas, presidente da dos fad 5 ...

Republica. Que Deus, debruçado
S. Exs. não �quiz ma- sobre os braços do Cru

nifestações. Não quiz. zeiro, continue a guar
mas o brasileiro agrade- dar a vida doChefe ínte
eldo exultou e rnanifes- merato e, inspirando-o,
tau o seu apreço, o seu faça com que elle realize
carinho, a sua solidaríe- a obra grandiosa para
dade ao Chefe creador que nasceu' - formar 11===================1
e defensor do Estado o novo Brasil.
Novo, timoneiro ousado
e feliz que sabe [como Irá residi� nos

se dirige os destinos da Estacas Unidos
grande terra de Santa I' _Rio. _-: Segunda noti O Presidente da Re·
Cruz, C�f) um Jornal desta ca- publica assígnou na pas

O -

d ,Intal, o sr. Armando de ta da Educaçl10 o se-
. .co�açao o povo e I Sales Oliveira, ex inter- gulnte decreto, dispondo

O livro aberto onde o venter em São Paulo.l sobee fi Imrccíonamento
tempo escreve para sem-I partirá dentro em breve da Oommíssão Nöcíonal

A Commissão Nacional

pre os feitos e os no- da Europa. com. distino do Livro Dldatíco no an.
do Ensino Primario, 6ra

E t d U j installada no Rio sob a
mes daquelles que elle I aos .

� fi os
.

m o�, on- no de 1939 : presidencia do Ministro
b d· t-

.

t
de fIxará residenCIa, em eConsiderando .que a G Csou. e IS mgUJ! .

en re

I companhia. de sua �ami. partir de l' de Janeiro
ustavo apanema, acaba

!Iludas corno }!UIl'!lroS de e do sr
.. PIza, Sobrmho, de 1940, o uso de livros

de discutir e tomar as me-

IcJ I d d I i t d D didas que se fazem ,mistéreas e rea lza ores e ex presluen e lO apar· didactícos, nos estabele- .

vontades. tamento N. de: Café. cimentos de ensino pre.
para a campanha ao anal-
phabetismo.

Já se disse que ha primario, 'pr�mario, nOf- Tratou tambem a Com-
uma predestinação na vi·· Divulgação ma], p.rohsslOnal e. �e ..

missão de definir a acção
d d P·

.

d D cundarlO, estará SUJeIto .

a o residente Vargas. e um O(!U- á previa autorisação do
a ser exercida pelos go·
'gernos dos Estados, no

mente Histo- Ministerio da Educação sentido de nacionalizar in-
.. e SBud�;

,_
teiramente d ensino prima.rico CODsuierand,o qUe, dAS rio em todos os nucleos

Antes de extinguir o ta.. forma, t�ra a Com.-. de população de origem
�el'viço de Divulgação mISS!? Na.clOnal d? L�· estrangeira, caracterisllndo
de POlicia do Rio, o Dr. vro DldactIco, no prlm�l a dlfferenciação que deve
Fili!1to MüHet·, Chere de ro a.nno de se� funcoIO-

ser dada ao ensino prima
Na conferencia. havida Policia, determbou BO nam�nt{), sery!ço de ex -

rio nas zonas filraes e ur'

entrEl o sr. ministro Fer- S. D. tirasse uma edição cepclOnal mtensidade, banas.
nando Costa. o Int�l'ven- de 12 mil exemplares da dado o grande numf'ro

tor Nereu Ramos e o di- famosa carta esc�ipta da livros existentes;
rector da Divisão de De' por Pera Vaz de Cami- Decreta: Art. unico -

Jeza. BanHario Vegetal, rlha, dando conta, a F.I A Commissão Naélonal

foram discutidas as ba. R'fly D. Manoel, do des. do Livro Didactico, no

ses para a assignatura cobrimhnto do Bl'asil. anno de 1939, funcciona·

de um accordo· entre o Quiz, assim, o Chefe rá com dezeseis mem

Ilinisterio da Agricultura de Policia do Rio, encer- bros, designados pelo
e este Estado, no senti- rar, com fi certidão po- :vresidente da Republica.
do de serem executados litica. de baptismo. 8 se. nos termos do § 1, do

serviços de dereza sani rie de publicações que art.:9 do decreto lei n.

taria vegetal, prestando· o S. D., durante dois an· 1006, de 30 de dezembro

lie uma flssistencia dire nos de actividades, dis· de 1938, e escolhidos de
Jorge Cheremeta 80 nosso agrioultor, tribuiu p�lo interior do tal modo que entre elles

DO reconhecimento e Brasil numa campanha, - figur"m especialistas DÖS

combate ás pragas e ?r8 qe �omb8te diro.to ás varioe assumptos do en·

doenças que infestam as IdeologIas extremll!lt,as, sino pre primario. primEi
lavouras. ! ora de. revigoram�nto rio. normal, profissional

Deutre BS condições· dos ser.tImentos bsslcos e necundario.» -

estabelecidas para a exs· da nacionalidade e. o que, :lta-M__\�:@5'W-\WMJC
cução desse accordo, fi- por certo. �on8tItu�. a a.RODOL140 r<J,SH'r:::R
eou fl&sentado que aDi, melhor barreIra fi mf11 L J L.

visl10 da Defesa Sanita. t�ação das. doutrmas po E SENIfORA
ria Vegetal manterá no bUcas de J_m�ortação. tem o prazer de partieipar

Os 12 mIl exemplares aos amigos e pessoas de
porto de São Francisco, .

suas relações, o nascimento
Bua inspectoria, incumbi· do cumento. numero um de sua filha
da da fiscalisação phyto. de J?-0Bsa HIstoria, foram Y6da M€u-ia Luiza.
.anitaria na importação enVIados ás esc.olas, ás Jaraguá, 17-4-89.

e export�ção de vege- corpor�çõe8 e a estudio- KMt44W-..M','M''--''
taes e parte de vegetaes sos, afIm de que o seu

e destacará um technieo conhecimento se multi- DELEGACIA DE PO-
pala orientar e 8uoerin· plique. UCIA
tenderos irabalhô8 de O exsmplar que lece·

R l
-

applicaçl10 de medidas h ,é!àe apresenta- e acraçao
de prophylaxia.' , " gradaval e vem iI- de Veículos
.Alem do tecllnico eQl trado eo� desenhos

d •
.

d ••
apreço, a Divisl10 de Dß. alulilfvos a dIversas pas· A e egacl8 e po 1-

fesa Ssnitari$ Vegetlil sage :JS da c8�ta de Pe�o cia torna publico que
fornecerá ao nosso' E� Vaz de Cammha, fluJa está procedendo no cor..

tado cerca de cincoenta laiturà, portanto, ainda rente mes a relacraçio
.ontos d� reis em insec· n;util!l interessante 86 tor· de veículos a inotor e
ticldas, formicidas, ma- _n_a. bicicletas.
.hlnas:e apparelhOl de Annu",,;"''S "A..II_ .ç",IL_ J

.

'efeaa agrlool8. ,-- ,�-- J"UIQ. arlgu••
.4 são de 1IUZio, e_ de 1939.

o livro �i�actico NacloDa,�lsa
ção do ensino
e combafe ao

8n8lpbabe
tismo

Execução
dos serviços de de
fesa sanitaria vegetal

. em nosso Estado

Herdeiros do Com·
.

Em Jaraguá pela manha,
mendador Correa houve hasteamento da ban.
Por telegramma que aca- deira, pelo sr. dr. Juiz de

bamos de receber avisa-nos Direito da C,)marca, forma
o snr, João Alves David, tura das escolas concen.

que. será proximamente or- tração; recitativo� e discur
gamsado em Mafra o co- I sos allusivos à data na
mité dos herdeiros da for

I praça e7 de Setembro:;. A's
tuna do Commendador dez horas mais ou meROS
Faustino Correa. provas cyclistas, partind�

os corredores da avenida
«Getulio Vargas», e reali
�ando um percurso· de 21
klm. Venceu o corredor
Patricio.

Visftou·nos hontem. a

companhado de sua exma.

esposa, o sr. Jorre Cherem,
capitalista, residentE1 em

Porto Bello.

CineOdeon
DOMINGO - 23 de Abril - DOMINGO
Em duas formidaveis funções, ás 3,30 horas da

tarde e 8,30 horas da noite

INTERMEZZO
Grandiosa opereta, musicad3, rica e alegre

Alleluia
Como custa a passar alguns dias de eama.

O horizonte, restricto ao quadro da janella
Parece que fugiu de mim! .. o sol derrama
Entre moveis de irnbuya, uma luz amarella.

Aos meus olhos de enfermo esboça-se, na trama
Os cortina, um emotivo» ingénuo de aquarella.
Sinto que vem de f6ra os restos de uma chamma
De incontida emoção, - e eu anceio por ella !

Acho mais claro o dia, e os aspectos, - diversos ...
Qualquer cousa subtil anda em torno de mim;
Tenho desejos vãos, que não traduzo em versos.

Por mesquinhos, talvez, entre tantos anceios
Retoucados do amor que me sorriu, emfim,
Na mentira villã des applausos alheios.

JoAo CRESPO.

ccE' preciso acabar com '0& desemprega
dos e tambem com os ociosos

elegantes das. cldades»
Rio, 11 --:- Entrevistado Salientou a importu-

por um vespertino, o ge-
.

cía bastca das vias de
nersl Meira Vasconcelos, eomunícação .para 8SS.

que se vem: distinguindo fim.
pela slla -eampanha na- Frisou que não é 8ofi.i�
eíoaellsadore, RC18ntUQu ente neoíonalísar . a� re.
que part-passe com ß 8- g!ões fronteiras e sim to
ção de nacionalizar de- do o Brasil.
Vf1se povoar e c0Ionizat'.

Referindo.se à falta de
gente naB zonas rurais,
afirmou que é preiso «a.
cabar com os desempre
gados e tambem com OI
ocioSO'!!! elegantes que
enchem as grandes eids.
de�.

Advertiu que os 'peri
gos «nã� estão só fóra
da fronteira, mas tambem
dentro do proprio terri
tarjo nacíonal�.

cOazeta de
Paraopeba»

E' sempre grata a vi·
sita de um collega. Ser
ve como estimulO' a cer·

teza, ao meDOS, de que
nãO' nos esquocem. Aga
ra foi a vez do brilhan
te semanario «Gazeta de
Paraopebe» cidade de
Minas Geraes, em seu
numero de anniversario.
O collega mineiro vi@i
tando-nos pela primeira
vez, deu·no;; o prazer de
saborear uma boa leitu
ra e de admirar o cui·
dado techt.ico da Bua fei
tura. Muito gratos, da
qui formul\\mos a «Ga
zeta de Paraopeba,. os
melhores votos de longa
existencia.

o "Municipio"
e o "Correio
do Póvo"

cO Município», bem feito
orgão da cidade de Va.
lença, Estado da Bahia
dirigido por J. Malta e L.
Laoerda, noticiando a visi.
ta que lhe fizemos, assim
se expressou: cCorreio do
Povo�, de Jaraguá, Estado
de Santa Catharina. Jornal
independente e noticioso,
dirigido pelo competente
jornalista Honorato Tome'
lin. De grande formato,
com serviço de·elicherie e
texto selecto e variads.
«Correio do Povo» está na
primeira plana dos jornae.
catharinánses» .

Serviço de
Sericicultura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
"

CALCEHINA
Especifugo da dentição,
a saúde das crianças
Ao vosso filhinho ja nasceu o

primeiro dente? Tem elle bom
apetite? E' elle forte e corado
ou raquitico 6 anemico? Dorme
bem durante a noite, ou chora
em demasia? Os seus intestinos
funccionam regularmente?
Dorme com a boca aberta?
Constipa se com frequencia?
Assusta-se quando dorme?

ja lhe deu CALCEHINA, o

remedio que veio provar que os

accidentes da primeira dentição
das crianças não existem? Com
uso da CALCEHINA, podemos
nossos filhos possuir béllisslmos
dentes. A CALCEHINA, é sem

pre util em qualquer idade. E'

T d f t d S M
um poderoso tonico, para os

O OS a es a e . arcos convalescentes. A CALCEHINA
evita a tuberculose, as íntecções
intestinaes e a apendicite. A
CALCEHINA expelIe os vermes
intestínaes e cria um meio im-

CLINICA CIRUROICA proprio á sua proliferação.
do Em todas as Pharme ciRs.

DR. RENATO CAMARA, I
'

DIRECTC?R DO HOSPITAL S. JOSE ELIXIR DE N06UEHH�Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra-
•

tíca na Univ. Frauenklinik (Berlim) e AHg. Krankenhaus de Empregado com successo em loda�

B b k (H b I\S motestías provenientes da S.,vl;lbill.llarm ec am urg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba • impurezas do sangue

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analisei.
CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'.

Pomada Minancora

Dados do balanço de 30.9.1938

Capital e reservas . • . • • • . 362.549:329$100
leiras desc, e empr�slimos em c/corrente 3.628.982:3E6$200
Depositos . .

•
. . . •

• . 4.021.395:634$400
o Banco do Brasil, agencia de joinville, está operando fran

camente em descontos de Duplicatas de facturas, Letras de
cambio, Nota« promissorias e Emprestimos em conta cor.
rente sob caução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. Faz em
prestimos á Aglicultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos

Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositas:
DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:000$000 . . . 4.'0

Deposito inicial Rs, 100$000l. no minimo. Depositos
subsequentes mínimos de SOIlliOoo. Retiradas mínirnas
Rs. 20$000. Não rendem juros os saldos inferiores a

'

_5C$COO e a importancia que exceder do limite e as
contas eneerradas antes de 60 dias.

Nota importante. - Os cheques desta conta
não estão sujeitos ao sello.

DEPOSITOS LIMITADOS - Limite de Rs. 50:000$000 _ . 3'/.
Deposito inicial Rs. 200$000. Depositas subsequentes
minimos de Rs. 100$(100. Retiradasminimas Rs.50$000.
Demais condícções identicas aos Depositas Populares.
Cheques sellados.

DEPOSITOS COM JUROS - (Sem limite) . • • • . . 2'/.
Deposito inicial Rs. 1:000$000. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldos inferiores a Rs. 1 :000$000
nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias
da data da abertura da conta.

t A Farmácia Cruz,
"".:,;,j de Avaré,(S. Paul�),
",,�}' curou com a cMI
',� NANCORA» úlce

ras que nem o 914
conseguiu curar.

Da. Carolina Palhares, de [oinville, curou com
UMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes l l !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude

e clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA·
DA MINANCORA» nunca existiu a não ser em
suas latmhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original!
REPAREM BEM' AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA"
de JOINVILLE.·

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

RUA COM. ARAUJO N. 176. FÓNE 1-1-9-2
.

Estão em pleno funcionamento as aulas
de admissão á t«. série do curso Fundamente],
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são ORATUITAS.

Faculdade do
_ Comércio do Paraná

fiscalizada pelo Governo federai
Cursos: Propedeutico, Perito Contador eAuxiliar
de comércio. Internato e Externato

Curitíba Paraná

BANCO DO BRASIL

DEPOSITaS DE AVISO PREVIO
Mediante aviso previo de 30 diai

" " " 60 dia.
" " " 9.0 dias

3,5o{o
.4'/.
4,5'1·

DEPOSITOS A P�AZO FIXO
De 6 mezes
De t2 mezes . " .

De 12 mezes com renda mensall
De 6 mezes com renda mensal

DEPOSITOS Banearios

. 4'/.
. 5'/.
4,5'/.
3,5'/.
t-}.

O Banco do Brasil faz todas as operações bancarias, des
contos,emprestimos em conta eorrente garantida cobranças, trans
ferenclas, de fundos, custodia de titulos e valorés, etc.

Tem agencia em todas as capiteas e cidades mais importantes do paiz e correspondentes nas demais cidades. Mantem
correspondentes em todos os paizes do mundo.

ERVI N KASSNER
CASA DE ARTIGOS FINOS PARP.

SENHORAS E CAVALHEIROS
Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senho
ras e creanças. Completo jogo de perfumes dos
mais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentés, pastas dentiírlclas, escovas para roupa, esco
vas para dentes e escovas p. unhas, creme p, pelle, etc.

JORNAES E REVISTAS.

ESCOLA «ijUINZE de OUTUBRO»
CURSOS:

Comércio - Datilografia - Correspondência - Estenografia
Pre-gínasíal

..4.ultU diurnas e noturnas Sexos masculino e feminino

DIRETOR: - Professor João Marti�s Véras
Eilta Escola afim de suprir a grande falta de Guárda-Livros,

que existe, organisou um

Curso Comercial Extra Rápido
Dito Curso será feito em. - 4 - quatro meses no máximo

MATÉRIAS:
Escrituração mercantil - Correspondencia - Arimética co

merciai - Datilografia - Legislação fiscal - Escrita fiscal

Enviam-se prospétos e informar;ões pelo correio.

Dão-se informações verbais desde ás 8 ás 22 horas, isto é,
desde ás 8 horas da manhã ás 10 da noite.

RUA ENOENH·EIRO NIEMEYER N. 256

JOINVILLE _ SANTA c;ATARINA

Festa oe SãOMarcos
RIO' DO SERRO

Dia 23 de Abril
Constará de: Cburrasco�

jogos de prendas, leilão, ri,
las. Bebidas" café, etc'.

A COMMISSãO.

WANDERER
A melhor
Bic'icleta

Carlos Hoepcke SI A.
Filial Joinville

--------------���----
Depositario em jaraguä : H. Kopmann

.
-

Fala alemfio.

e ftnalmente em todal
sa aííccções cuja ,�

gero seja a

,

•

Cálculo de qualquuer
estrutura e em con
ereto armado
e ferro

Planta, execução, fis
calização e direção
de obras.
Aparelhamento com

pleto para eonstru
liões de pontes em

concreto armado.

Omar Carneiro Ribeiro
�Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA
I. Andar Apartamento n, II

Caixa Postal, 784.

CURITYBA _._ PARANA

Não estrague a sua comida, use sémente

o conhecido AZEITE SALADA

FERlf\/\S
ESPII'lHLl,S
ULemAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELL!
DARTHROS
FLORES BRANCA�
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

,

SYPHILITICAS

PalaceHofol
RlIVI:II reglsllada

"AVARIA·'·
- Milhares de curados -

6WDE DEPURATIVO DO SANGUE

Gratis I Gratis I
A titulo de ptopaganda e só

para o interior do Brasil, envia
mos um exernplar do formida
vel livro

«O GUIA DO EXITO»
que ensina enriguecer 'pelo pre·
paro e pelo trabalho.
Escrever ao Ateneu Tecnico e

Comercial, Caixa Postal 1983 -

S. Paulo - Brasil. A maior ins
tituição de ensino da America
Latina.

de MARTINS jARUOA
Rua'Barão do Rio Branco N. 62

Todos os quartos e appartatnentos com agua
corrente, quente' e fria.

E/eJlador,fl'lgorltico • Cosinha de le. ordem.

Salas de amostras para os .snrs. viajantes.
Automovel na Estação

CURITVBA PARANÁ BRASIL

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce
MEDICO

Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas

Cl1nicà.. geral, cirurgia e paxtos.
Tratamento antírabíco pela vaccína e o 80�c}

antírabíco do Instituto Finheiros de São Paulo, que
permítte aos terídos po� anímaes at8c�doB. de by.
drophobia _ raiva _ ficarem no munícípío.

Attende chamados a qualquer hera,
Telephone N· 44

Rua Presidente Epitacio Pessoa s/no

Opportunidade I
Por preço de occasião

'vendem-se uma

Moto-Clcleta
(de pouco uso) e uma

Bicicleta
Informações nesta re

dacção.

ASSINATURA -ANUNAL DO

«Suplem9nto em Rotogravnra»
DO .o ESTADO DE S. PAULO�

ENFRAQUECEU-SE? e

Ainda tem tosse. dór nas

oostas. no peito?
U•• o po.cteroliio tonico

fIlHO CREOS01l1DO
.s. pharm. - chim,

loAD DA SilYA SIlVEIRA .0 Estado de S. Paulo. acceíta pedi,
dos para assignaturas especiaes só
mente do 'Suplemento me.Rotogravura»
pelo preço de 12$000 por anno (24
numeros).
Preencha e envie o <coupon- abaixo,
acompanhado da importancia, em ehe
que, carta valor declarado ou vale

Venda de postal.
.

d d
A' Admini�tração do d� ,ESTADO DE S. PAULO»,

proprle a e rua Boa VIsta 180 - São' Paulo.

Está á venda, por mo- Annexo a importancia de l�$OOO (em cheque, carta

tí o de mudança minha 'com val�r declarado ou vale postal, para o registo de

p;opriedade �co�8tando �ma assígnatura do cS�plemento em Rotogravura= do

de casa, terreno com a O Estado de S. Paulo .

area de 2 mil metros qua- NOME -= _,==

drados e bom rancho, no ENDE R E çO==;o-_"===========--=quadro urbano da cida-
de, perto da egreja CB- CIDA O .L:.Io>====- =====-_=_-=

tholíca. ESTADO
,JOSÉ CARLOS OERENT.

.==--===-=------------=

Empregado com sue,

cesso Das anemies e

conYalestenç�s
IOMICO SOBERANO

DOS PULMÕ�S

HOTEL GLORIA CAntiQo Laporta)

o mais majestoso edificio da C,!lpital e o uníeo no Estado que possue Elevador e Tel. em
todos os quartos. - 12 confortavels apartam�ntos luxuosamente mob., 80 quartos e 18 banheiros.
Diarias a partir de 14$000, inclusive banhos qüent�s.-Amplaa salas de amostras para viajantes
Endereço Telegrafico OLaRIA - Caixa Postal, 134 -L Pane, 1320 - Praça 15 de Novembro

FLORIANOPOLIS Santa Ca arina '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



...

CORREIO DO POVO

Prefeitura Municipal de laraguá
Movimento de Caixa

DIA 9-3-39
5&ldo do dia 7-3-39 17:936$720

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 8 de março

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. Dr. Aristeu Schiller s. porcentagem
da cob. da Dlv. Ativa ref. fevereiro c. a.

BALANÇO
Saldo que passa para o día . 9-3.39

DIA 9-3-39
Saldo do día 8-3-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do .dia 9-ã-39

.

270$200
18:206$920

13$500

18:193$420
18:20b$920

18:193$420

292$800
18:486$220

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA
Pg. Auto do Brasil S. A. por conta da
:volta feita relerente a permuta da Limou
sine Chevrolet de propriedade da Pre
feitura por uma da mesma marca, eont.
recibo desta data 2:500$000
Idem Nelson Walter s, Dupl. n. 1064 I re-
ferente a Limousine Ohevrolet 1 :030$000'

BALA�ÇO
Saldo que passa para o dia 10-3-39

Quadro sintético da RECEITA, relativo ao mes de Março de 1939
E X E R C I' C IOD E 1 9 3. 9

RECEITA ORDINARIA
1. TRIBUTOS

1 - Imposto de Licenças
2 - Imposto Predial Urbano
3 - Imposto Territorial Urbano
4 - Imposto sobre Diversões Publicas
5 - Imposto sobre a Produção Agricola e Pastoril
6 - Imposto de Capitação
7 - Imposto Pecuário sobre Gado maior e menor
8 - Imposto sobre Industrias e Profissões (inclusive

Patente por venda de Bebidas e Fumo)
9 - Imposto sobre Gado abatido
10 - Taxas de Serviços Publicos
11 - Taxa de Melhoria e Valorização de Imoveis

2. - RENDAS.
12 - Emolumentos
13 - Rendas Industriais
14 - Rendas Patrimoniais

RECELTA EXTRAORDINARIA
15 - Divida Ativa
16 - Multas e Rendas Evuntuals

RECEITA ESPECIAL
17 - Receita Especial

SALDOS DE 1938
Em Caixa 1. Distrito

2.
1):559$960

33:832$910
82:000$000

TOTAL

125:39'2$870
302:708$970

2:000$000

5:000$000

7;000$000
3:000$000

24:600$000
390:000$000

Edital para
habilitação de
herdeiros.

No Banco

81:360$600 2:944$500 84:305$100 70:000$000
21:000$000
19:500$000
6:000$000

91:900$000

o doutor Arno Pedro
Hoeschl, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá,
Estado de Santa Cata
rina, Brasil, na forma da
lei, etc:

faço saBer aos que o

presente edital vjreIII,.
que por este Juizo fOfam
arrecadados, arrolados e

postos em admínístraeão
OB bens deixados por Ro
sa Stulzer,que er8n&tura�
da Rumanía e que taíeoe.
sem herdeiros presentes,
pelo que convído ao"
herdeiros sucessores da
àita fInada a virem ha
bílítar-se no prazo maxí
mo de Noventa días (90),
e requerer o que for a
bem do seu direito.
E, pare que chegue, a
notIcia de todos, se pa.
sou o presente dltal que
será afixado no lugar de
costume e publícado pe
la imprensa local e Dia.
río Oficial do Estado,
Florianopolis.
Dado e passado nesta ci
dade de Jaraguá, ao.

dez días do mes de Abril
do ano mil novecentos
e trinta e nove.

Eu, Ney Franco, es

erívão, o subscrtví.
Asinado) Arno Pedro
Hoesehl - Juiz de Di
reito da comarca.

Esta conforme o or.inal,
do que dou fé.
jaroguã, 10 de Abril de
1089..

B73$100 169$000 1:04�100

118:000$000
15:000$000
7:000$000

573$900 .72:645$100 73:219$000
1:792$500 1:989$500 3:782$000
125$000 125$000 250$000

912$800 556$000 1:468$800

1:291$800 247$500 1:539$800

393$900 1:128$000 1:521$900
375$500 512$400 887$900

8:663$100 636$900 9:300$000
• 96:362�boo So:9535900

14:958$220
18:486$220 Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de Março de 1939.

O Contador: Alfred•. Maser
VISTO: LEONIDAS O. HERBSTER, Prefeito.Dia 10-3-39

Saldo do dia 9-3-39 14:956$220
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do dia 10�3-39

Dia 11-3-39
Saldo do dia 10-3-=-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 11-3-39

299$100
15:255$320

376$200

o I'esoureíro : França Vo,gerau.

Despesa
fixada

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. Leopoldo Reiner, fornec. material
conf. s. nota c. mez

Idem, Elisa Bertoli fornec. por contrato
pelo prazo de 1 ano venc. em 4 do c. m. 50$000
Idem, Paulo Schiochet Iornec, 64 mts.

-

macadame á 4$000 o m, no mel', fev. c. 8. 256$000
Idem, Erico Blosíeld 1 vela para motor
da Limousine 12$000
Idem, ao mesmo 1 Iampada c. chapa idem 9$000

BALANÇO
Saldo que passa para o dla 11-3--39 14:552$120

15:255$320

Quadro sintético da DESPESA, relativo oo mês de Março de 1939
E X E R C I C I O:__;D:::;;__;E;;;_...;;.,l�9.....;3�9__-,,- --.- _

--------------------------------------�1 DESPESA
T T U L O S

anterior � do mês
Total

10:370$850
19:500$000
24:600$000
390:000$0001:001$400

15:553$520
DESPEZA ORÇAMENTARIA

Pg. ao Fiscal Hering, s. percentagem
eob. ímp, 8. gado abatído cont, talões n.

4, 5, 6 e 7 mez fev. c. 8.

Idem, Cia. Telefonica aluguel aparelho
telet, mez fevereiro c. a.

BALANÇO
Saldo que passa para día 13-3-39

Dia 13-3-39
Saldo do día 11-3-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dla 13-3-l9

Dia 14-3-39
Saldo do dia 13-3-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Reuda do dia 14-3-39

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. a Jorge Ztpperer & eia. tornec. de
1 porta·chapé08, 1 cesta para papeis. 1

b,ureaux, 3 poltronas fixas, 1 poltrona c.
mola e 1 armario conf. s. Duplicata e

Fatura n. 227
Idem a Carlos Scholfer, fornec. 180 car
radas macadame para conservo estrada
Nova mez janeiro co.

. BALANÇO
�aldQ que passa para o dia 15-3-39

Dia 15-3-39
Saldo do dia 14-3- 39

Receita Orçamentaria
:Renda do dia 15_:_S-39

D:gSPEZA ORÇAMENTARIA
PC. a Erich Marquardt, construçl1o de 1
pontilhA0 e 1 ponte provisoria na estra
da Rio da Luz mez fever. co.

Idem a Willy Strelow, servo réconstruçAo
1 trecho estra.da Nova-Retorcido. no mez

ff.l'yereiro co..
fundos Disponiveis

.

Banco Agricola e Comercial de Blume
nau c. apHcaçl10 Receita Especial
Para constr, ,)fedio Prefeitura

pelo deposito do adicional 10 p; C. s. o

imposto arrec. no mez de fevereiro co.
Banco AgrJcola e Com. de Blumenau c.

aplicaçQo Receita Especial
Para construção p:edio Intendencia

de Hansa. - Pelo depolito de adlcioDal

"

. De ordem do sr. Pre

Ifeito. Municipal, faço pu-

lblico que até o dia 25
I de Abril do corrente a

I no, todos os propríeta-
30$600 Contadoria da Prefeitura Municipal de Jara-gu-á-,-8-1-d-'e�M-a-rç-o-d-e-19-3t-"--------'-�-------'----- rios ou ocupantes de ter-

o Contador Alfredo Moser O Tesoureiro Fran.ça Vosgerau renos são obrigados, de
15:�M�� v_I_n_o__L_E_O_N_I_D_A_S__O_H_E_R_B_S_T_�_R_,_P_r_�_ci_�_._____ ��ooma�n.53
15:553$520 10 p. C. 8. o imposto arrec. mez fever. 186$200 de 24 de julho de ,J 937, a

Balanço '" S�rIlUG i EDITAL 1. - Roçar as testa-
15:480$920 Saldo que passa para o día 16-3-39 16:456$120 das das vias .:>úblicas

17'675$420 O Ifn,. .

ne ordem do sr. Pre-
m

.

i I'S' n di t
.

.

.1IB�mmmo ,r�!l!IrSO fe!tü Municipal torno pu-
unte pa, a IS ancta

.,
blíco que durante o cor- mínima de 15 metros

16.456$120 o

reute mez de Abril arre. em ambos os lados, não
588$600.&-- cada-se na Contadoria sendo permitida capeei-

» Ar,. 1-SÂRlU TELL « da Prefeitura Munlcl- ra em altura superior17:044$720.� pal e na da Intendencia
a 1,50 metros.

17:044$720DESPE�lIE A BgiJSg;��!��1 ��e�r�S8�- 1� 2. - Limpar e car-

no SEU FI!�Ano Semestre pir 35 valetas, drenos,
385$200 u ��, U Não saÍislaze�do o pa sargetas, correges e ri-'

17:4�9$920
Sem Calom.elanos-E Saltara da Cama gamento no referido mez, beirões, afim de daremOisposto Para Tudo ficará o contribuinte 8U escoamente ás águas.

17'429b920 Sen figado deve derramar, diariamente, jeito á multa de 200/0 80- 3. _ Derrubar as ar-• .jp no estomago, um litro de �ilis. Se a b!lis nlo bre O mesmo imposto nocorre livremente, os alimentos nao !!Iio

98
digeridos e apodrecem, Os !l'aze5 incham o primeiro mez sendo en- vores frutiferas uma vez0$700 estomago. Sobrevem a priSão de ventce. .' • •

'

--......- Você Be·lte...e abntino e oomo que envenena- tão feita a cobrança ju· que prejudiquem a pro-18:410$620 do. Tudo ê amargo e a vida é um martyrio. d'
.

It· -

SUma simple. evacuação não t""",1\ • leia men e. ]eçao do 01 nas estra.
C8usa. Nada ba como as famosas Pillul...

18'41 $62
CAR1T:RS para o Figa.do, para uma aC9�oSecretarl'a da Pr'etel"tura das

. o o certa. Fazem L'Orrer l"remente "".e ',tro -

de pm., e você sente.... disposto para tudo. Municipal de .Taraguà 4. - Podar as cercasNfio causam damno; são suaves e contudo
d b 9 '..

684$600 ';;0 ,.JRr.vilhn'R' pnr. fR7.0" • hm, correr 1 e A rU de 1 39. vivas em uma· altura
__"-";";"";'_bvreruenw_ l'eça 83 l'Jilul1l8 CARTERS •

19:o95$22o�� °3$��b�rlo. Não a""e;lo ;'nit.açõ.... •

Renato Sans. maxlma de 1,50 metros.
Secretario Municipal 5. - Lançar, no mes-

19:095$220 ------------------ mo dia, os destrUas eO Dr. João Baptista da Costa vegetaes da limpeza. pa ..2:288$700 habil cicurgião dentista de Pelotas, onde é muito conhecido ra'dentro dos terrenos21:383$920 e considerado diz:
numa distancia nunca

21:383$920
Attesto que, usando o .PEITORAL DE ANGICO., inferior. a 2 metros.

fabricado na conceituada Pharmacia Sequeira, fiquei radicalmente A metragem fixa serácurado de lima bronchite, após inftueza.
.

2:010$700 O .PEITORAL DE ANGlCO. é um poderoso remedio de 600 metros, por 10-
. $ para debelar constipações e tosses rebeldes, provando sempre t d P f' _23.394 620 �esultados quando applícado, em peasoas de minha iamilia. e, sen o qu� a re el

Pelotas - João Baptyta da Oosta, cirurlião dentista. tura subvencIOnará por
23:394$620 I üperiencia pessoal de um pae de falilia exelplar metro excedente com 20

O GRITO DA VERDADE reis quando de um la-
3:471$600 IIImo. Sr. Eduardo C. Sequeira - Amigo e Sr. d' 40' "d26:866$220 Sendo eol conhecedor por experiencias proprias dos beneficos O e reis qUQn o em

eHeitos do poderoso PEITORAL DE ANOICO PI!LOTENSf, ambos 03 lados.
declaro que o tenho empregado contra as tosses, constipações Aos infractore de. defluxol e obtido os maiores resultados possiveis sem ser pre-. . _ �

s as

22$500 CISO o menor resgua"do. - Sou de vce. attento e obrigado - dlSpOSlçoes aCima serão
Henrique de Moraes Pataeão - Pelotas. It d

.'
t

.

EXIOIR SEMPRE O BOM - PEITORALDE ANGlCO mu a os na Impor anCla
26:843$720 PELOTEN�E.

..

de 30$000 e duplicadas26:866$220 .

Confirmo �stes attestados. Dr. E. L. Ferreira de AraUJO em cada reincl'dencl'a a(Filma reconheCIda) I
•

.

Licença N. 511 de 26 de Malço de 1906. lém da indenização de
26:843$720 Deposito: Laboratorio Peitoral de Ingico Peloteose que trata o art. 5, da

Pelotas - Rio Grande do Sul supra referida lei.
VENDE-SE EM TODA PARTE. Jaraguá, 24 de Março

de 1939.
João B. Rudolf,

fiscal-Geral.

VERBA 1 - Camara Municipal
2 - Admininistração e Fiscalisaçâo
3 - Expediente e Despezas Diversas
4 - Viação e Obras Publicas
5 - Obras Novas e Desapropriações
6 - Serviços de Utilidade Publica
7 - Fomento Agricola e Pastoril
S - Educação. Cultura e Publicidade
9 - Higiene e Assistencia Social
10 - Contribuição e Auxilios
11 - Divida Passiva
12 - Despesas Policiais e Judiciarias
13 - Despesas Patrimoniais
14 - Despesas Industríaís
15 - Despesas Eventuais
16 - Verba de Aplicação variavel
17 - Aplic1!ção da Receita Espec:ial

Saldo que pa ..sa para o mês de Fsvereiro
Em Caixa 1. Distrito

2.
- No Banco

66:720$520
41:126$810
113:663$100

Dia 'l8-3-39
Saldo do dia 17-3-39

22$000 RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 18-3-39

85$000

I 3:726$000
1:184$000
15:219$540

8:125$000
1:724$700

17�020$800
5:000$000
1:275$700

49$000
2:804$000

214$300
12:850$000
1:609$300
834$500
620$000

56:380$000
19:780$000
133:545$700
12:000$000
12:800$000
1:300$000
37:600$000
10:300$000
84:346$250
6:550$000
6:927$200
4:000'000

11:851$000
1:909$400
32:240$340
5:000$000
2:801$700

49$000
4:090$400
277$900

13:650$000
1:674$300
1:Z58$600
944$000

4:451$900

821$100 Dia 16-3-30
16:302$020 Saldo do dia 15-3-39

Receita Orçamentarta
Renda do dia 16-3-39

96$000

15:972$020

DIA 17-3-38
Saldo do dia 16-3-39

hEOEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 17-3-39

Dia 2J-3-39
2:467$300 Saldo do dia 20-2-3P
18:439$32(1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do dia 21- 3-:-39

DIA 20-3-39
Saldo do dia 18-3-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 20-3-31J

Dia 22-3-30
aldo do 21-3-39

Receita Orçamentaria
981.500 Renda do dia 22-3-39

.

. Dia 23-3-393(:-$000 Saldo do dia 22-3-39
$ Receita Orçamentaria17:421 820 Renda do dia 23-3-39

18:439$320

DESPEZA ORÇAMENTARIA
17:-'21$820 Pg. Agente Postal aquis19Ao selos pos

tais para Secretaria
253$600 BALANÇO

17:675$420 Saldo que passa para o dia 24·3·38

289$500

74$500, Dia 28-3-39
27:246$420 Saldo do dia 28-3-39

.

31:205$720
RECEITA ORÇAMENTARIA

750$700 Renda do dia 28-3-39 4::179$300
27:997$l20 35:385$020 Vende-se

NOTA: A dO\1umenta�Ao referente ao balan· F bi d T
.

27:997$120 cete svpra, bem como 08. livros estAo a diSPOSio,:::' tod�sr;: pe:len��:��
3'208 600

çlo de quem queira examlDar.

lám perfeito estado, movida. $., VISTO e agua. Mais informações31:205$720 Leollidu C.llatllste,. Alll'etlo MOSfjr nestt' folha.
�==�= �����

Dia 24-3-30
Saldo do dia 23-3-80

Receita Orçamentaria
Renda do dia 24-3-39

Dia 25-3-30
Sald,} do dia 24:-3 39

Receita Orçamentaria
Renda dia 25-3-39

402$700
27:246$420

1:526$000 .

1:286$400
63$600

800$000
65$000
424tlQO
324$000

2:124$300

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. ao Agente do Correio pela aquíslção
selos postals para Secretaria
Pg. a Theodoro Krambeck, fornec. 24 m

_
metros macadame á 40$000 para diver
sas ruas no mez de fev. co.

Idem a Aàolfo Krausser, serv. conservo

um trecho da estrada Ilha da Figueira
no mez fevereiro 100$000
Idem a Lourenço Pretti, por serviço con-

servo um trecho estrada Itapocusínhc no

mez de janeiro CP. .

Idem WHiy Sonnenhohl fornec. diversos
80u1. S. nota oorrente mez

BALANÇO
Saldo que passa para o dia 14-3-39 15:972$020

16:302$020

169$100 Dia 27-3-30
Saldo do 25-1-39

.

Receita OroameDtarla

! Renda do dia 27-3-30

2:327$600

54:454$900 26:743t640

221:510$430

302:708$970

o escrivão:
NEY FRANOO.

Bdifal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Junta do Alistamento Militar de Jaraguá
Convocação de sorteados

JoinviHe S. Catarina.

(

Chronica da

ABATIDO e t!om _

DORDECABEÇA?

5 ema na .-J-OR-III.-IIO-EPf-.-lf-.'....E
Por JlarotJl d'ÂfI,lIr'V.

Redacçãl e amei"'s:A locomotiva 412, tom. Albania, não melhorou Ivenida Getulio farnas"ando na madrugada de com o appello do presl- I.

domingo ao entrar ne dente RooseTelt a08 díc- Caixa. 12 - Pbolle.26 _desvio, já no quadro da tadores da UaUa e da ..

-

S.
·

fEstaçlo local, de. um Allemanha. Até agore E S' P O R T E SdmeanJonl'nEvgl'lgert, lavradora, natural IICorreio # #
OCIO

.

certo movimento à sve- nada se saae da respos- Ie, domiciliados e resí-
d

uU
dentes neste distrito a estradani a, desde as primeiras ta que os chefes nazista Itapocú. Pleno mez de abril. Calma. Vontade. d� vr-110ras da manha até a e lachista darão ao pre- Os bugres enfrentaram ESPORTE SOCIAB Iaraguä, 5--4,-39. ver mals.,. HOfas de poesia. Mez dos delíetosostarde. Houve, essím, algo sídente democratíeo. Pa. domingo ultimo, en; seu Além dos j(\gos que EDITAL N.900 céos muito anilados durante o dia, que OB rabo-de novo, de inedito meso la fazer manobras, po- campo, aos fortes con- frequentemente o oua- Carlos Gustavo Frederico Loos res imprevistos d06' oce8SOS tneendetam, quand..mo para muita gente. Fe. rêm, a esquadra allemã [unetos da Liga. S. Luiz, rany otterece aos seus e Luiza foerster. chega o crepusculo. . .Jizmente, com o tomba- deixou a sua base rumo de Hansa, tendo, a pugna aasoctados, levará tam- Ele, soiteiro, lavrador com

Advinha-se que o inverno ensaía es prnnei-..ento da maehína, ne- das aguas hespanholas. d d
..

bem a ellel't'o sabbado, vinte e um anos de idade, bra-
I d d n ítes cheias de esh os qua ros prmClpaes síleíro, natural de Hansa, domi- ros arrepíos pela ca 8. a as o .

-

numa vietima. se relil!l' Forças do general Fran resultando num empate 29 do corrente, em Bua ciliado em São João. município trellas Ha' um eonvíte para o amor na calideztrono 60 appareeem atraz de de 1 a 1. Dos 2.08 qua- séde, salão Hrusehka, de São f�ancisco, filho legitimo boa d�� alcovas. Pens&,se n08 versos simples d�".*". Gibraltar. E duas ou tres dros sahíu vencedor o um animado baile social. de Frederico Loos. lavra!i?�, na- B L es O radio Da saleta fechada começa umaJá tívemes (ElIas ti"'e di i
-

d er d d à tural da Allemanha, domícílíados • op . • ". .

d 'Ie sobn
.. -

. v soes e uza ores Iocal por 3 8. O. Para o mesmo po er
e residente neste distrito de São I valsa lenta, dôce, suggestive, vm o nao se ......ram, aliás) partos duplos, e submarinos rl.1880S a- cada associado fazer-se João, munic:ipio de S. �rancisco. de onde. A musíca enche a saleta, e�che a casatripllees e quadruples, travessaram 08 O arda- Amanhã, día 23, mais acompanhar de uma pes- Ela, solteira, dome�tlc., com toda, com uns restos de saudade Iongínqua.

..I&gundo as gazetes tem u(31108. A Italla, não sa- 2 jogos, realizar-se ão no 80a amiga. vinte e seis anos de I�ad.e, bra- J raíme Waldteufel ' .. t:stamos em abril.annunclado Aaora'" co t' feit
.

da Ia Ih sileira, natural deste distrito, do- - e... .

A to hora." Q U· 18 a 11m <li. "nta o os campo do Guarany . 08 mícilíada e residente �cst.e dís- Que deliciosa emoção deve. anu8� a esta "sa augmentcu, augmen· cubiC;OBOIS para Corfl. E quadros deste club ver: Paraná F. C. trito a estrada Itapocú, filha le- divinamente espalhada na noíte cheía de 6strellas ....tou como 88 rendea pu- assim paasou se a sema sus 08 do Estrella, de gitima deHenrique f�er�ter, la- E dízer-se que ha tanta gente que não sab .._lieas, a produc�a� dOI na. Retorcida. AVISO vrador, natural de jomvllle e de
.achimbo8 de barro, e de * Torno publico, que pa- Luiza Ruestov foerster, lavradc- sonhar ...
.. it d cA

* * Estes encontros estão
ra os bailes levados a ra, natural deste Estado, domici-""ze e e CiuCO; OS SU3· sendo anciosamente es· liados e residentes neste distritotOI pelo destino da Eu- Um telegramma apa. perados.' erreito por este club, te- a estrada ltapocú.ropa e 08 casamentos de nha,da por um díario n· rão ingresso texcIusiva- Jaraguà,II-4-39.ftIDccionariós publicosnc nuncia a eSemana da A 14 de Ma.io próximo mente os exmof!l. 8.SS0- EDITAL N. 901)laranhAo.· E nlo é para. Banana», realizada n o o Ouarany promoverá ciados e pessoas convi· Paulo Koroll e Maria Demarchi.

menos Lá em S Paulo mu ici' de G t h dadas, por escripto, pela 'fIe, viuvo, lavrador, com qu·". . n pIO rava a y, um grande torneio em renta e seis anos de ida.de, na-lima senhora cujo nome do Rio Grande do Sul. disputa de uma linda ta. Directoria.
tural da Ajlemanha, domiciliado·68 noticiarios não trazem, Tardav8 mesmo que ça, para o qual estão Retorcida, 18-4-39. e residente no distrito de Han-deu luz á nada men08 algu.em se lembrasse de sendo convidados diver- João Correa Filho, la, elelte município, filho leiiti·

.ue seis creanças! Ho- jnstituir a semana da 80S clubes e entre "stes Presidente. mo de Emílio KorolI, lavrador,•

tI':. v falecido, natural da Alleman.haJe, que 0.0 pouco se fala banana, já. que temos o S. C. Tiradentes, de Ha·
R i 4 Ci _.

e de Augusta KorolI, falecida,em povoamento do BóIo, tantai outras semanas, ja.hy. eg SarO VI 'natural da Allemanha.8 gesto dessa senhorü para o consumo da ape· Opportunamente dare- . _ . Ela, solteira, domesticli, IWm
Pauli t é

.

ir! t' 't M Pdi. Artur Mu�lIer, E�c!'lvao e CD!I' trinta e quatro anos de idade,S a SlgnI oa IVO tl ':8a c usa ara 1s a· mOe melhores detalhes cI�1 do Registro Civil do 1. dl�' brasileira, natural deste distrito,demais para dispensar ca:., crl&, cosida ou frita.
.

trIto da Comarca dt: Jaragu!l, domiciliada e residente nesteregIstro. Não qU.ero di' To�a a comer bana- Realizou.se no dia 10 Estado de SantaCatarm8, Brasil. distfito no lugar Rio do Serro,zer que deva ser tOIDa. nas que para tanto nio (2. dia de Paschoa) em
faz sab_er qu� .

comtJareceram filha legitima de Sebastião De-.li d e.. cartc>no eXlbmdo os docu- marchi lavrador natural de Blu-aO como pd rão, pois se paga imposto. Retorcida um grande en- mentos e�!gidos pela lei afim menau' e dê An� Murara De-,ue seria exigir multo. Recommenda.· se o uso contro de football entre d.e se habilitarem para casar-se: marchi, falecida natural de BluIsls filhos!... Com esta da oouve rlc)l:'j do nabo, os 1. e 2.os quadros do EDITAL Ne. 899' menau, dom�dliada e residenteestafante crise e as más dotomate, do eroast-beef., Estrella e do Paraná F. G!lsÍ2vo Rode e Hilda Eggert, neste distrito no lugar Rio do
jerspectiv8s que rondam do «patê da ro ie gras», C. daquella localidade, Ele,solteiro, feirreiro com vin- Serro_
por ahi, embora se tenha. porque

-

não reeommen sahindo vencedor o Es- te e oito anos de idade, brasilei- Jaraguá, 11-4-39.
"omo 8 d d d J. ? ro natural de Blumenau, domi·' EDITAL N. 903v a segUia Il a ex- ar o fi uan8.ua . trella pelas seguintes con.- ciliado e residente no distrito de Romeu Basbs e Helga Emaportaçio permanente do A ballana é nossa, é tagens: de 4 x 2 o pri· Massaranduba; filho de Gustavo fiedler.trigo argentino pars o da terre, e tem a 'ianta- meiro e de 2 x 1 ó se- Rode, lavrador, natural da Alle· Ele, solteiro, alfaiate, comBrasil, media.nte conceBo gern de ser facH de des- gundo quadro. manha, residentes e domiciliados vint� e seis anos de idade, bra-·0-D·S reei d d' Alé dj t no distrito de Massaranduba. sileim, natural de São Mateus,10 'V procas üs OIS' c:-!.scar. m S O ContI'nUa POI'S a.empreIt co Ela, solteira, domestica, com domiciliado e residente nestaiA OB oommercios interes «Bananas, meninas

.
victorio80 o S. C. Es. vinte e tres anos de idade, bra· cidade a rua Abdon Batista, fi-sados, O pae dos seis tem vitaminas... trella. o que vem de· sileira, natural deste distrito, do- lho legitimo de Nolteneo e depimpolhos não ficará de Banana engorda 6 münstral 08 grandes es- miclliada e residente neste dis· Helena Bastos, naturaes deste

.abellos brancos a peno faz crescer.,.» f "i"0 d seus ""lemen
trito a estrada Itapocú, filh a de digo do Estudo, de Parana, do-

aar na m;lnoteoi"âo doe i! Ieto diz a IDarchinbe
o"-v 8 e

.

Q -

Emílio Egert, lavrador natural miciliados e residentes ;na cida-
v tOS. de Joinville, e Ue Ema friede- de de São Mateus, Estado deditos... car.navalesca. E, quem Parana,

.*. sabe? nao foi ella que Ela, soiteira, domestica, com
O nel'vosismo lia va ! inspirü\l o prefeito de Casa Pfaff

dezanóve anos de idade, braai-
11. •

leira, natural deste distrito, do-Ba Europa malS agudo I Gravatahy. miciliada e residente nesta eida-depois da occupação da! de a rua Abdon Batista, filha
legitima de Adolfo fiedler, a

çougueiro e de Leana Cardozo
fiedler, domestica, natnràes de
Billmenau, deste Estado, §';domi
ciliados e residentes nesta cida
de a rua Abdon IBatista.
Jaraguá, 15-4-39.

EDITAL N. 904
Henrique Raduenz e Hilda Vol
kmann.·
Ele, solteiro, lavrador, com

vinte e tres anos de idade, bra
sileiro, natural deste distrito, do
miciliado e residente neste dis
trito no lugar "Aurora", filho le
gitimo de Alberto RaJuenz, I a
vrador, natural de Blumenau e

de Berta Ouenther Raduenz, Ia,
vradora, natural .de Blumenau,
domiciliados e residentes neste
distrito no lugar Aurora.
Ela, solteira, domestica, com

vinte e um anos de idade, bra
sileira, natural deste distrito, do
miciliada e residente neste dis.
trito no lugar Rio do Serro, filha
legitima de Reinoldo Volkmann

)11 _e de Anita Volkmann, lavrado-
reli, naturais de Blumenau, do-
miciliados e rdsidentes neste
distrito no lugar Rio do Serro.
Jaraguá, 18-4-39.

EDlTAL N.905
Luiz Schumann <:. Ema Berta

A1vina Schulz· Bansa-BumboldfEle, solteiro, h.vrador, com

C· f'
.

vinte e seis anos de idade, bra· onvldamos a todos os caros leiS e outros
si�e�r�, natural !ie Indayal, d?- amigos a tomarem parte na granue Festa de S.mlclhado e reSidente neste dIS-, • • •

tr!t? no lugar 9aribaldi, filho Ie- Jose, que reahsar·se·á no dia 30 de Abnl. Quegltlmo d� WlIhelm Schl,lmmn, " auxiliem do melhor modo possivel. S. José re-lavrador, natural deste Estado e
a

"

de Josefina Schumann, lavrado- compensara todo duplamente e derramará suas
ra, natura} da Russia, �o�icilia- bença-os para os nosso� lares.dos e reSidentes neste distrito no •

lugar Garibaldi. MUito grat� subscreve,se
Ela, solteira, dom.estica, COf!l A COMMISSÃO.dezenove anos de Idade, brasl'

leira, natural deste distrito, do·
miciliada e residente neste dis-·
trito no lugar Rio Grande da
Luz, filha legitima de Carlos
Schulz e de Beita Mileller Schulz,
lavradores, naturaes de iBlume·
nau, domiciliados e Eresidentes
neste distrito no lugar Rio Gran
de da Luz.

Jaraguá 19-4-39.
.

E para que chegue ao conhe·
cimento de todos passei .o pre·
sente edital que .será publicado
p�la imprensa e em cartorio on·
de será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de impedi·

mentos pense-os para fins legaes. r:::'
.......

CERTIFICADOS DE RESERVISTAS

Oi/ Vaz.

AVISO

.Ännil1ersarios o anr. Rodolfo fischer,
AnnIversarlou a 17 GO da. conceituada firma

corrente o jovem Carlos M8Y li Fischer, e flua

Hafermann Junior, pharo i exma. espo�a, lIDra. d.
IDaceutico e sportman Olga. Ma,; FIscher ..
residente entre nÓ8. - Domingo, dia 1',
- Festejou o seu Da- .8 cegonha appareceu �Dl

talicio esta semana em casa do snf. engenhelr�
Jolnville. o jovem N�lson João Bailoni. e Ben�era,
de Miranda Coutinho, trazendo malS. \Im Inter.

competente auxiliar dai· eSI:l.ante
herdeno.

firme. Germano stei.n SA. Viajantes
- Transcorre hoje () Para São franeisco se·

anniversario da exma. guiu o snr. Edgard Piaze··
sra. d. Asslma f. Dutra, ra, digno Agente do Post.
esposa do sr. Alberto Du· de Rendas Estadc3.€s, nes

tra, agente da estaçâo ta cidade, qll� �ctualmente
Jocal dos Correios e Te· se acha Em fenas.
legraphos.

- Fez annos hontem O CONSELHO DO DI A,
o sr. Silvino Macedo, com· O respouso é um granIIe e-

lemento na cura da tuberculose,p�tent.e _funccionar�� _da porque dá ensejo a que 00 �r-Flscal.ls�çao. de LactJcl�IOS ganismo concentre tod�s asat)
do Mln!!.terlo da Agrlcul' vidades 110 combate a infe-

tura, neste municipio. I cçiio' 15.4. 39. S.P.E.S.

NascimentQs Pharmacia de Plêlntãe
Está em festas o lar

do c8s81 Oscar de Souza
Barbo8R e d, Maria Hafer
mann Bnrbosa, com o

nttscimento, aemana pas
lõ:ada, de seu primogeni·
to, que recebeu o nome
de Oscar.
- Teveram seu la.r en

riquecida com o nasci
mento de uma galante
menina, no dia 18 do c.,. ».M:n-SÃRM TEU.«, .

,

Am,mbã, dia 23 estará de

plantão a Pharmada Cen"
traI.

/ S�rú1® �

O uhi. r�W1rMJ

Avisamos aos nossos cUentes e ao publico
em geral, que o sr. ANTONIO MANSUR, nesta
data, deixou de ser agente da CASA PFAFF
nesta cidade.

Para attender aos nossos negocios nesta
praça, �ncarregamos o nosso agente de JoinviIle,
sr, JOAD VAN DEN BVLAARDT, unica pes
soa autorisada a fazer cobranças em nosso
nome·

Jaraguá, 17 de Abril de 1939-

Casa Pfaff - Rudolf Folk.

I PETROLINA MINANCORA
o Tonico capilar por excdencil!

Destina'se a manter uml.! higiene perfeita'do
COUl'O cabeludo e embeleBamento dos cabelos.
EvHa. \ QUE'DA DOS CABELOS e destroi a
CASPA, por mais rebelde que seja. E' um
remedio súberano contra t(Jda. e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.
Em todas as Farmacias, Drogarias l' Perfumarias.
Produto dos LABORATORlOS MINANCORA

FIRSPIRmJl

Os sorteados julgados incapazes temporaria
mente no ano de 1938:

Consilio C. dos Silntos, Valentim Rosa,
Henrique Pinter, Artur Lisenberg, Walter Schu
macher, João Bonifacio Dias, Rodolfo Castelini,
Eduardo H:ning e Alfredo Pasold. deverão apre
sentarase a esta Junta entre ] 5 a 30 do corrente,
afim de serem incorporados ao serviço do Exer
cito.

Festa de S. José

tira a dor e
..

reanima
São convidados a comp�recerem com a maior

brevidade ·possivel· a esta Junta, afim de recebe
rem os certificados de reservistas, as seguintes
pessoas: João Januario Ayroso, José dos Santos,
Rodolfo Reinert, 10sé Severino,· Oswaldo Olatz,
J�lio Ferrazza, Rodolf<) Rilander., �Roberto Horst,
Rqberlo Emmendoerfer, Leopoldo Braun, Erico
Weidner, EmU Pagel, Martim Oaedke, Martinho
Hass, Hermann Bratz, Emilio Roberto Quêntin,
Firmino RoseUa.

Jaraguá, 12 de abril de 1939.
O Secretario: Artur Mueller.
Visto: Leonidas C. Herbster, Presidente.

�w ru,.· .' .

II

• As crian�u em ida
de de creacunento dia
pendem muita enec
gia vital na fonna
çio de novas ce1u1a1,
Cumpre compenllar
esse gasto exceuivo,
dando-lhes TONICO
BAYER.

o SABÃO

Virgem, Esp
•

eCla lidade
de WETZEL & elA" - ..JOINVILLE (Marca registrada�

- .

RECOMMENDA-SE TANTO PARA ROUPA FINA COMO PARA ROUPA COMMUM
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