
Uisitará o nosso Estado em meados de cllInho pro�imo, o .sr, Presidente' da ReplIblica, dr. GetlIlio Uargas. S. E�cia. terá
então opportünidade de inaàglIf3r diversos estabelertmentos püblkos de real tmportanna. Em 5. Francisco serão inalIglI·
rados o Hospital Trabalhista, a Base Naval e a noua Capitania do Porto. Ha Capital, o Hbrigo de M�nor�s e o grlIpo es

colar modelo "GetlIHo Uarges". Ho rontínente o Leprosario, "Santa Thereza". H r�C�Pcão do tllüstre Ch�fe da Ha(ão,
em Santa Cetnarína, terá assim o maior brilhantismo, dadas als ultimas noticias que nõs chegam de Florianopolis.

Dr. J.A.RochaLoufies

Està sende objecto de irnpressionar mais que
observação e commen· estes docemente breves
tario o Congresso de dias de maio.
Estradas dé Rodagem Alterar o criterio, pra-
ora reunido no Rio. tico e até agora obseca-
Figuram nesse con- do com effíciencia, de

clave o que de melhor cui tarem os Estados e

possuem os Estados em Municípios de suas es

matéria de viação! pla- tradas, porque?
nos.. estudos, proprios E' claro que está re

realizados ; photogra- servado ao Governo Fe
phias .. , technicos.. deral o controle sobre
Tudo para lá foi man as estradas estrategicas,

dado - e não pequena tanto quanto necessário.
sornma vão gastar os Aos Estados e Muni
Estados com suas repre- cipios deve caber a obri
sentações - cada um gação de cuidar de suas

melhor querendo sahir- estradas, trazendo-as em

se dessa reunião de pro, constante boa forma pa
fissionaes, -

em torno de ra que haja desenvolvi
um problema que não é rnento e não desiquilibrio
de hoje, mas que se nos seus planos de uti·
projecta futuro a dentro, Iidade e economia.
interessando aos Estados Muito mais facilmente
no que elles tem de podem dies exercer uma

commum - pela ap- observação e cOTlse�va
proximação - ; de in - que a centralização dos
teressante, - pelo inter- serviços, distaute num
cambio -; de intimo, paiz como o nosso, não
- pela economia. Ora, lograria ,com exito,
muito bem. Apesar de Esta, parece nos, a ver-
ser bem nosso o gosto dade.

(

por esses täe-a-tâ», o

que óra está se realizan
do tem a sua finalidade
pratica e representativa Ilviso aos interessados
As estradas interes- Todos os negociantes,

sando as zonas que a fabricantes e empregados
travessarn, pára a circu �ubl�cos, - que possuem
lação de productos e

livros de vendas a vista
_ ou a prazo, ou ganhem

transporte
�

de p�ss��_el-I mais de dez 5tmto� .de r .ls
ros --- a approxrmaçao, annuaes, estão sujeitos ao

O intercarnbio, a econo- I imposto sobre a renda e

mia - sempre foram deve� �pr�sentar sua� de

mantidas pelos Estados clarações a Colectoria �e
M

. - . Rendas Federaes em mala
e UmCI�!Os.. .

e no proximomez de iunho,
Isto, altas) e explica- afim de satisfazerem o pa

vel, e sabido Não adian- gamento de suas quotas.
'-

tariamos trazer, sobre o

assumpto, uma estafante
demonstração de moti
vos., Elias constituem
obra visceralmente regio
nal.
Extranho se lembrasse

alguem - diz um dia
rio carioca - de pro'
por ao Congresso o cus

teio e controle por par
te só da União de todas
as rodovias do paiz, Foi,
de resto, uma simples
idéa... que passou, sem

Medico Especialista
Olhos, Ouvidos,
Nariz e Garganta.

I
Rua Principe Fone 334

jOlNVILLE

"O Estado"
Sabbado ultimo festejou

o seu 25. anniversario de
fundação o nosso collega
cO Estados .. que se edita
na Capital, sob a direcção

• do velho profissional de
imprensa sr. Altino Flores.
Senhor de real prestigio

no meio jornalistico catha
rinense, G velho diario pe·

J� pena do seu dir9ctor, o
brilhante intellectual que é
Altino Flores, tem vencido
�alhardamfnte as mais dif·
ficeis etapas da sua vida,
mercê de uma orientação
elevada e digna, realizando
um programma que é bem
a sua historia. D'aqui man
damos. &0 intemerato coI
lega e ao seu director, as

nossas felicitações e os

votos que lhes fazemos de
maiores victorias para o

bom nome da imprensa
em Santa Catharina.

1.1'

Directot'-proprietario: HONORATO TOMEUN

ANNO X)5,1 JARAGUÁ - Sabbado, 20

Telefone, 26 - Caixa Postal, 12 .

-. Redactor:

de MaIO de 1939 S. CAiHARINA-
João Crespo

NUM. 981

o rr88i�ent9
�a Ropublica

o nosso anntversertoRadio Difusora doinvilll�

I
estará representadc
nas solennidades de
inauguração do novo
edeficio do ferum de
Blumenau amanhã

f\inda
Quarta-feira, pelas

vinte e uma
-

horas
.

e

trinta, a Radio Difu
sora joinvillense ati
rou aos ares um pro
grarnma musical es-

pecialmente dedicado
a este jornal e a [a
raguá.
Muito amaveis os

fundadores e dirigen
tes da Radio Difuso-

S3
-

terra - mais
a nós - pelo a

versario da Coma ,

e ú nosso, a 10 Mo
corrente, ,'t

Não ha negar as

vantagens que [oinvil
Ie alcançará com a

sua' Difusora. Aliás,
a cidade, reconhecen
do o alcance da obra
que Augusto Monte
negro, director e «spe
aker», está realizando,
diariamente o incen
tiva e applaude, como

testemunho do seu

agradecimento.
Gratos á Radio Di -

.

fusora pela parte que
nos toca, auguramos
lhe os melhores tri
urnphos compensado
res do trabalho, real
mente meritorio, de
Augusto Montenegro.

ra.

Transrnittindo na

frequencia de 1,600
kiloeielos que corres

ponde a 1,6 rnegaci
elos ou seja em onda
de 186,5 metros, ou

vimos regularmente,
apezar do mau tem
po, o programma que
Augusto Montenegro,
o super-visionador da
Difusora, teve a bon
dade de dedicar a uos-

Dr. Getulio Vargas

Imposto de ft�nda O preço do máte no Pa
raná e em S. Cathôrina

A 8.0Esposição deAca
ry Margarida

Flor íanopolís.c- No pd·
vímento térreo do predío
onde funccionou o Cor
reio, á Praça, 15 de no

vembro, com a. presença
do sr. dr. Nereu Ramos,
ilustre Interventor fe�e·
ral e sua Exma. esposa,
inaugurou-se 8 8. EsposÍ.
cao de pintura do conhe
etdo artista conterraneo
sr. Acary Margarida,
Constituída por 21 qua·

dros, una a oleo e outros
a aquarella, a exposição
de Acary Margarida tem
merecido as maís elogto-
8a8 referencías de quan
tos fi têm visitado.
Dentre 08 trabalhos

expostos, todos elles prí
morosos, revelando o ge
nío do seu autor, deste
ea se a tela com 3x2,5
metros íutítulsda: "Santa
Oetharíua integrada no
Estadú Novos, dedicada
aoPresidente GetulíoVar
gas e Interventor Federal.
Acary Margarida está

mais uma vez d a para
bens, vendo reeompen
sadas, com o apreço do
seu esforço 8S fulgura.
ções do seu Incontesta.
vel talento.

Para representar o Es
tado no Congresso de E
ducação, seguiu para o

Rio o sr. dr. Ivo d'Aqui
no. Secretario do Interior
e Justiça.

Circuito da
Gavea

I PETROLINA .

MINANCORA
O Tonico capilar por excelencia!

Destina-se a manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos

.
.

Evjta a QUE'DA DOS CABELOS e destroi a
CASPA, por mais rebelde que seja. E' um
remedio s(lberano contra toda e qualquér
AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESCULA «��!�s�e OUTUBRO» CuradO, gordo e bonito
Comércio - Datilografia - C_orrc:spondência - Estenografia Da cidade de Cachoeira (Estado da Bahia) o sr. Abílio da

Pre-ginasíal Silva f ra a essoa de representação social na mesma cidade,
Aulas diuf'nas e noturnas Sexos masculino e feminino envia ex:o�ta�eaf.l1ente o seguinte e encisivo attestado que abaixo

, DIRETOR: - Professor João Martins Véras transcrevemos:
Cachoeira (Estado da Bahia)

Esta Escola afim de suprir a grande falta de Guarda-Livros, IIImo. Sr. Eduardo C. Sequeira - Pelotas.
que existe, organisou um

h d
E' 101m dever de gratidão communicar-Ihe q�e ac an rmeCurso Comercial Extra RápidO

com uma tosse rebelde e bastante desHnimad o, .pOlS o.s, m� IC3sDito Curso será feito em - 4 - quatro meses no máximo diziam que a minha doença era bastan�e dU�ldosa Ja/s an o

MATÉRIAS: em caminho da TUBERCULOSE. Tornei vanos r�me 13s �,!e
Escrituração mercantil _ Correspondencia _ Arimética co- dizem servir para identico mal, em pur� perda, p'0IS fa a da,
mercial - Datilografia - Legislação fiscal __ Escrita Fiscal peiorava minha situação e eu, triste da vida, 1�''!1e dclOn �í�a�:.

com a minha sorte enchendo os meus días dízima o p .

que me ia levar a �epultun-I. Mas, minha mulherpEliT�R'lL J�Enal local viu os beneficios que o milagroso «

ANOICÓ PELOTENSE. tem feito e me aconselhou que o uzass�.
Pois com 4 vidros deste santo remedio curei o m�u mal e ho�e
acho-me completamente (estabelecido, gordo f' .bomto; so� sh���
um propagandista fervoroso deste saI_1to remédio que tan o.
neficios tem feito a humanidade. HOle, abaixo de Deus, creio no

«Peítoral de Angico Pelotense». Attesto p�ra os 'Jue soffrem co

mo eu soffri. Do amigo obrigado - Abüío da SIlva fraga.
Confirmo este attestado, Dr. E, L. ferreira de Araujo

(Fi: ma reconhecida)
licença N, 511 de 26 de MHIÇO de 1906.

Deposito: Laboratorio Peitoral de AngiCO Pelolense
Pelotas - Rio Grande do Sul

VENDE-SE EM TODA PARTE.

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce
MEDICO

Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas
Clínica gerB I, cirurgia e partos.

Tratamento antirabico pela vaccina e o soroPALACIO DA CAIXA ECONOMICA . !'antirabico do Instituto Pinheiros de Säo Paulo, que
"o'hJ�ndar - '4 :' Apartam.trdo n, 11 �pe1mUte. 80S fer!dos po� animaea �t8c�d�8, de hy.

_ '-'. "" drophob'la - rluva - fIcarem no mUnlClplO.
7

.

Quxa ,Post,al,' �.!!,. \ Attende cha�aaos a qualquer hera.
�'>ir] '. �� L' o,. ..,. Te.ephon� N· 44 .•

C U R I T YBA ,�""
_ P"A�'A N J'l Rua Presidente EpitaciCi Pess ,s/n ,!"'.l!'l-.-"i!M''''''''''''��''"'iiF''

r.' t
'

CORREIO DO - POVO

"VI DA DOMESTICA" l�rti��:Sd:pro�:!�i�s!
O N d M i d "V' D ti u para o interior do Brasil, envia-umero e a o e Ida ornes lca em

mos um exemplar do formida-
circulação vitoriosa por todo o Brasil. 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 América
Latina.

'Mais um belíssímo nu.] maís recentes ditames
mero de "Vida Domestí- da moda para todas as
ca".. - Q- do mês de Maio horas de eleganeía, Por
- acaba de entrar em ísso mesmo a secção
circulação em todo o Bra· MUITO EM MODA de
síl, A capa apresenta a "Vida Domestica. foi CO!l·
eôres um lindo quadro sngradapelas damas maís
familiar onde se vê S. A. dl8tintas, como o melhor
Real a Princeza Isabel gula da elegancía temí
de Orleans em eompa- nina que se edita no
nhía de seus encanta' patz. Mantendo aínda
dores filhinhos. No texto «Vida Domestica" tão
o luxuoso magazíne ea- variada e completa, uma
ríoca insére brílhante secção de Moda m8�CU'
matería editorial onde Ilna. flue elucida todos
são tocaírsados pela pa os homens sobre os me
lavra escrita e pele. lo' uores detalhes na dificiJ
tografla 8S belezas da

I
arfe de Item vestir, pó

nossa ter-a, as realiza de.se assegurar, sem a

ções EI empreendimentos I menor duvida, a cada e

que vão sendo concreti dição dessa admiravel re
sados pela. ação do Go. vista;: um valer muitas,
verno, tätos sociais de vezes superior ao do

seUlexpressao, do Rio e dos custo, que é de 5$000
Estados além de outros o exemplar em todo o

assuntos de grande ínte- Brasil. (
resse e oportunidade, co
IDO: botaníca, rádio, pägl.
ne infantil, pedagogia. ou
linaria, cinema, teatro,
conselhos domestíeos, en
sínamentos de gínâsttce
para as leitoras, noções
sobre alimentação, arte,
Iiteratura, etc. Em cerca
de duzentas páginas "Vi
da Domestica" oferece
80S seue milhares de leí- NUNCA EXISTIU
tores OB motivos maís a- IGUAL! I la
gradaveís e amenos pa- A Farmácia Cruz,ra uma "digressão espt- ( Pl)r.itusl" .eflcíente e instru deAvaré, S. au o ,

curou com a

CMl-I
Uva. Tipos e Costumes
na Pintura Beaslleíra, são NANCORA» úlce

duesexplendídes páginas I ras que nem o 914
&, côres onde são mostra conseguiu curar.

Idas obras primes da ar- Da. Carolina Palhares, de [oinville. curou com
te pictórica nacional. Do UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
estrangeiro "Vida Do· Têm havido centenas de curas semelhantes I I I Imestíca' fixa aspétos de 'Adotada em muitos hosoítaes, casas de saude
Portugal moderno, atra- e clinicas particulares.véz de eorrespondencla AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA-
especial. Da beroíca ter DA MINANCORA:. nunca existiu a não ser em
ra de Cid, orte expressí- '

suas latmhas originais com o emblema simbólico
vas gravuras distribuidas acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira
em duas pácinas däo fi MINANCORA em sua latinha original I
conhecer ao leitor algu- REPAREM BEM AO COMPRAR! Igumas joias de arte da
pintura e da arquitetura E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA.

I

espanhula. Coroando de JOINVILLE. I

magnificamento as suaa III--------------------redições, MUITO EM
MODA, o mais luxuoso , �

e perfeito figurino da BA N CO DO BR AS I LI1mulher elegante.
IPaginßs e paginas ontJ(I Dados do balanço de 30.9.1938 Ise selecionam lindos e

soberbos modelos de ves- Capital e reservas • • . • • • • 362.549:329$100 itidos, fixados em suas Letras desc. e empreslimos em c/corrente 3.628.982:386$200
Icores proprias. Paris, Depositos 4.021.395:634$400Hollywood, Berlim e Lon-

O Banco do Brasil, agencia de Joinville, está operando fran.dres, mostram tambem camente em descontos dt. Duplicatas de facturas, Letras de
és gentis leitoras desse cambio, Notas promissorias e Emprestimos em conta cor.

apreciado magazine, 08 rente sob caução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. faz em·

prestimos á Agticultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos

Está pagand" actualmente as seguintes taxas e depositos:
Aos herdeiros do Com, DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:000$000 ... 40/0
mendador Corre. Deposito inicial Rs. 100$0o.?.lftno minima. Depositos

suhsequentes minimos de 5�OO. Retiradas minimas
De passagem por esta Rs. 20$000. Não rendem juros os saldos inferiores a

cidade, com destino a La- 5(;$000 e a importancia que exceder do limite e as

ges, estiveram em jaraguá contas em'erradas antes de' 60 dias ..

os fsrs. Aldo LavaI e je- Nota importante. - Os cheques desta conta
- não estão sujeitos ao sello.

serino Beltrão, bem como DEPOSiTaS LIMITADOS - Limite de Rs. 50:000$000 _ . 3'/.O sr. jord�o A!�es David, Deposito inicial Rs. 20O$COO. Depositos subsequentes
em missão especial a causa minimos de Rs. 100$000. Retiradas minimas Rs 50$000.
do Commendador Domin Demais condicções identicas aos Depositas Populares.

F
.

C Cheques sellados.
gos austJno orrea, do

DEPOSITaS COM JUROS --- (Sem limite) , • . .; 2'/qual fneste Estado existem Deposito inicial Rs. 1:000$000. Retiradas livres. Não
numerosos herdeiros. rendem juros os saldos inferiores a Rs. }:OOO$OOO

f
O sr. Lava! tambem to nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias

mau parte. como mem!Jro, da data da abertura da,conta.
rto>.. DEPOSITaS DE AVISO PREVIana fundação do vumité Mediante aviso previo de 30 dias . 3,50/0pro herdeiros realizada em """ 60 dias . . 4"/.Mafra a 2Q de Abril p. p., """ 90 dias . 4,5'/.

representando os herdeiros DEPQSITQS A PRAZO FIXO
do Paranä, e reside em

De 6 mezes ;; : 4' I.
·Ponta Grossa. I g� g m��!�S com 'rend� �ens�1 . 5'/,
O referido Comité pro De 6 mezes c?m renda'mensal �:�:�:herdeiros Paraná·S. Catha- DEPOSITaS Bancarlos 1'/.

rina. tem por. fim ligar to" O Banc,? do Brasil faz t(';áu as oiJeraçf)ês bancarias, des
dos os herdeiros dos dois conto,s,emprestImos em c:)ßt�.. corrente gluantida., cobranças, trans·
Estados visinhos, aos da ferenclas, de fun�os, cus.•odia de titulas e valeres, etc.

'

Tem a�encla e�( tod�s as capiteas e cidades mais impor-Republica do Uruguay. tantes do palz e ':.""rr�spondentes nas demais cidades. Mantem
.�pr<li.() Al,,«;!, D�yid. correspondelJ:.e9 em tc.dos os paizes do mundo.

-----

--

RUA ENGENHEIRO NIEMEYER N. 256

JOINVILLE - SANTA CATARINA

Enviam-se prospétos e 'informações, pelo correio.
Dão-se informações verbais desde ás 8 ás 22 horas, isto é,

desde ás 8 horas da manhã ás 10 da noite.

Ginásio 'Parthenon Paranaense
I

(Sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Oalderari

RUA COM. ARAUJO N. 176. fÔNE 1-1-9-2
Estão em pleno funcionamento as aulas

de admissão á te. série do curso Fundamenta/.
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS.

Faculdade do Comércio do Paraná
Fiscalizada pelo Governo Federal

Cursos: Propedeutieo, Perito Ooniador eAuxiliar
âe comércio. Internato e Externato

Curitíba Paraná

Pomada Minancora
E' a romada ideal I

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

dor e
II!

rean�matira a

.. Aconvalescença não é ail1 ..

da saude; para que ela se

consolide, impõe-se o uso de'
TONICO BAYER, revigo
rante dos nervos e do cerebro.
Sangue pobre, sat!de fraca.
TONICO BAYER alimenta

10M PARA TODOS

éUNíCA CIRURGICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSP1TAL 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 Hospitaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento ·pelas Ondas Curtas - Labc;natorio de Analises.

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Vargas, esqui,
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura .

Fala alemão.
<:: <=- <:: <:: '<:: <:: ---='<=- <=-

�c:::<===c:::c:;:�c=:=<= :..e:::<===<=
..c=: <:::::: <::I� <== <:;'-.<::: <::"I�

Plan ta, execução, fis·
calização e direção
de obrils.
Aparelhamento com

peto para constru
�ões de pontes em

cóncreto armado.
.: ,

alllOmar Carn�ir�. Ribeiro
() . : , Engenheiro Civil

lindo Cálculo de qualquuer
estrutura e em con

creto armado
e ferro

a loinvif/o
ni'd deixem de visitar a

Casa das Sedas
,

.

de Irmãos Zatfalll á Rua doPrinci
pe, que tem o melhor sorUmeD
to em·;'lazendas liDas e erossas I

,.

ASSINATURA ANUNAL DO

«8upleffi9nto em Botogravura»
DO -o ESTADO DE S. PAULO»
cO Estado de S. Paulo" acceita pedi,
dos para assígnaturas especiaes só
mente do «Suplemento me Rotogravura»
pejo preço de 12$000 por anno (24
numeres).
Preencha e envie o <coupon» abaixo,
acompanhado da importancia, em ehe
que, crta valor dêclarado ou vale
postal.

A' Administração do cO ESTADO DE S PAULO.,
rua Boa Vista 180 - São Paulo.
Annexo a importancia de 12$000 (em chr::que, carta
com valor declarado ou vale postal, para o registo de
uma assignatura do «Suplemrnto em Rotogravura» do ,..
"0 Estado de S. Paulo".
NOME__-= =-P- �=_

ENDE R E ç 0=""""",========-=""""",=
CIDA OE===_-==-=====-- ""'"

ESTADO= -= �

,1-------

/WANDERER
A melhor
Bicicleta

Carlos Hoepcke S. A.
li Filial Joinville

Depositario em Jaraguá: 'H. Kopmann

E RVI N KASSNER
CASA DE ARTIGOS

SENHOAAS E
FINOS PAR:',

CAVALHEIROS
Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senho·
ras e creanças, �ompleto jogo de perfumes dos
mais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentés, pastas dentifrichs, escovas para roupa, esco
vas para dentes e escovas p. unhas, creme p. pelle, eto.

JORNAES E REVISTAS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COR�r:IO DO POVO

RECElTA ORDINARIA

1"25:392$871)

336,44-'70
-
----

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 Pecuario sobre Gado maior e menor
8 - Imposto sobre Industrias e Profissões (inclusivePatente por venda de Bebídas 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

RECEITA EXTRAORDINARIA
15 - Divida Ativa
16 - Multas e Rendas Evuntuais

RECEITA ESPECIAL
17 - Receita Especial

SALDOS DE 1938
Em Caixa 1. Distrito

2.

1:122$500
23:682$500

615$300

85'4027$600
25:6S2$50�

1:657$401)

70:000$000
21:000$000
19:500$000
6:000$000

91:900$000

84:305$100

.1:042$100

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

73:219$000 1:199$500 74:418$500
3:782$000 2:197$1lilO 5:979$000
250$000 161$000 411$000

1:468$800 653$200 2:122$000

1:539$800 497$000 2:031$300

1:521$900 260$000 1;781$900
887$900 44t$7oo 1:329$600

9:300$000 2:908$200 12:2C8$200
177:3161100 33:737$900

2:000$000

5:000$000

7;000$000
3:000$000

24:600$000
390:000$000

No Banco

9:559$960
33:832$910
82:000$000

TOTAL

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 29 de .Abril de 1939.
O Contador: Alfred. Moser .

VISTO: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito.
O fesoureiro: FrAnça Yo,gerau.

•

Portaria D. 33 I. �643 -- Vva. Gustav� S.,Fernandes - ReCluer
o Tenente Leonídas Cabral Herbster, Pretel- !lst?rla da Instalação saDltarla de f sua casa á A

to Municipal de Jaraguá, no uso das atribui-
enída Getuliu Vargas . .- Como requer.

ções que lhe são conferidas por leí ; . 8":""
Ola 26

Autoriza o Intendente de Hansa, a gastar por 15� Mario Tavares da Cunha Mello o Re--

conta da verba n, 4 § 1, além do orçado para 8 q�erealínhamento de seu terreno: o Como requer.

fluele distrito a quantia de 2:500$000 (Dois contos
P oc da-se o alinhamento requerído.

e quinhentos mil reis). .
1630 - Henrique Lenz - Re9uer licença pa-

Comunique se
ra estabelecer-se eom uma olaria á estrada Rio
da Luz . Como requer.Prefeitura Mnnicipal de jaragua, 5 de maio 1644 ..,,- Mario Tavares da Cunha Mello o Re-de 1930.

aa.) Leonídas C. Herbster. quer vistoria e alvará de «Habite se:t psra a sua
cala. - Como requer.

Dia 29
1649 - Hardt cl: Eggert Ltda. - Req_uerem

transferencia para os suplicantes 'os Impostos so
bre o negocio e açougue de propriedade de Caro
los Bardto

_

- Faça-se a transferencia solicitada.
1650 - Max Egg6rt - Requer' transferencia

dos impostos sobre o fabrico de aguardente, as
sucar, doce de laraoja e melado para a firma
Hardt, Eggert Ltda. - Faça.se a transterencía so·
licitada.

Mez de Maio - Dia 3
1652 - Bento Marcos da Silva . Requer vis.

toria e alvará de «Habite se. para sua casa. -

Come requer.
1653 - Bento Marcos da Silva - Requer vis

toria da Instalação sanítaría de sua essa.. Como
O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei requer.

to Municipal de jaraguä, no uso das atribuições 1629 - Erwino Bloedorn - Requer Iíeenea
que lhe são conferidas por lel; para construir um mausoléo na sepultura de seu

Concede, a contar da data desta, quinze días filho. - Como requer.«
de ferias, relativa8 ao ano de 1938, ao Fiscal·Ga. 1638 - Vva. Ignes Gruenwaldt - Requer vis-
:tal, Jollo Batista Rudolf. toria da instalaçllo sanitarfa de sua casa. . Como

Cominique·se. requer.
Prefeitura MUCiicipal tie Jfi.raguá, 9 de maio 1646 - Germano Hass· Requer licença para

de 1039.
.

construir um mausoléo na sepultura de seu filho.
aa.) Leonida8 C. Herbster. Como requer.

1647 - Reinoldo Rau - Requer vistoria da
instalaçllo saJlitaria e alvará de cHabite·se. de
sua "8sa. . Como requer.

1647A - )lanoel Agostinho.. Requer licença
para eODstruir uma casa de madeira á rua Blu·
menau .• Como requer. Indefiro o pedido do pra
zo para a construçllo dá fos8a.

1648 - João Karger· Requer licença para
construir uma inHtalaçllo completa em sua casa.
Como requer.

Comunique 8€;. 1651 - Germano Stein S/A � Req!ler licença pa-

Prefeitura Municipal de Ja.!"sguá, 9 de maio ra demolir. a varanda d. sua casa SIta á rua dr.

de 1939.
Ahdllo Batista . Como requer, de acordo com a

ass.) Leonidas C. Herbster. I informaçllo do sr. Auxiliar tecnico.
1655 - Augusto Bendhack - Requer transferencia
de sua bicicleta Como requer.

R
.

t d h d 1656 - Augusto Bendhack - Requer baixa do
equerlmen os espac a os imposto de sua oficina mechanica - C;<)mo requer.

Mez de Abril - Dia 24 1658 - Conrado Moeller - Requer uma se-

1632 - Raulino Neckel - Requer licença p. gunda via do talão peIn qual pagou o imposto re
eOllstruir uma case de morada e prazo para a da ferellte á sua motocicie o �xpeQa se uma certidllo
instalaçllo sanitaria. - Como requer, faça-se ore.! da via arquivada n6sta Pçefeitura.
querente assinar um termo de comproJllisso, obri· f _ Dia 5

gando.se a fazer 8 fossa- quando solicitada pela 1559 - Vva Ana Mielke . Requer licença pa-
Prefeitul"a.

I
ra demolIr um� casa de sua propriedade o Como

1633 - Comunidade Evangelica Lutherana - requer. _

Pede dispensa das taxas municipais para uma 1660 - Carlos Hardt - Requer inscrlçllo na

festa que deseja levar a eUeito no dia 30 do cor· Divida P.assiv8 e respectivo pagamento de seu

rente mez. - Como requer, por equidade. crédito - Inscrava·se como Divida Passiva para
1634 - Arnoldo L- Schmldt - Requer licen'9a pagam",nto no 2. semestre pela 'Verba n. 16.

abertura para t;ma fabrica de tamancos. - Como 1661 - Rudolfo Trintlni - Requer baixa do

requer. imposto s/Mercarlor de sereaes Como requer.
1636 - Vva. Oustava S. Fernandes - Reqner 1662 - WilU Sonnenhohl - Requer transfereno

licença para colocar um portllo em frente á sua cia de seu negocio para o sr. Lothar Sonnenhohl
casa. - Como requer. . Como requer.

1637 - Angelo Benetta . Requer licença p. Jaragul, ti) de maio de 1939
instalar na fachada de seu predio letreiros lumi- Renato S�n8, Secretário Municipal.
nOBOS. - Como requer.

Dia 25
1631 - Roberto José MHker - Requer licença

para construir um mausoléo oa sepultura de seu

paa. - Como requer.
1639 - Alfredo Ouetz o Requer vistoria e al

Tará de -Habite·se. para" sua casa. - Com') re·

fluer.
1640 - Otto Rumar o Requer licença para

.onstruir uma instalaçllo 8anitaria em Bua casa á
rua Abdon Batista.. Como requer.

1641 - Otto Rumor - Requer licença para
proceder ã uma reforma na. facJaada de sua casa

aUa a rua Abdon Batista. - Como requer.
1642 - Edmundo Splitter - Re4uer licen,a

para construir .ma casa de madeira n08 lundos
de leu terreno, á Rua Brultlein.· Como retuer.
Indeferido quanto ao praso solicitado para a co•• ·

tm o o
'

Portaria D. 34
o Tenente Leonidas Cabral Herbster, pre

feUo Municipal de .Jarsguä, no uso das atribuições
que lhe slo conferidas por leí ;

Dispensa o sr. João Baílent do cargo de Su
perintendente das Obras Publicas, deste Municipio.

Comunique-se.
Prefeitura MuniCipal de jarsgué, fi de maio

de 1939.
aa.) Leonidas C. Herbster.

Portaria D. '3&"

".

Portaria n.· 36
o Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei·

to Municipal de Jaragua, no uso das atribuições
que lhe silo conferidas por lei;

Designa o snr. Fiscal Ajudante para respon
der pelo expediente da secção Obras Publicas,
emquanto durar as férias concedidas aQ fiscal.
Oeral.

Delegacia de Hy�enB
'Comunicado N. 1
A vacinação antivariolica gra

tu It serà feita tödas as quintas
feiras, das 2 ás 4 horas na Pre
feitura Municipal.

Dr. Renafo Ca...r.
Delegado de Higiene

EDITA,L
De ordem do sr. Pre

feito Municipal torno

publico que durante
_

o

corrente mez de Maio,
arrecada-se na Contad()-'

20:�44$20Ú ria da Prefeitura Muni �

204$400 cipal e da Intendencia
20:448$600 Distrital tj� Hans� a. ta-

Despeza Oreamentarta xa de serviços públicos
Pago Oscar Kaiser serv. conservo um tre- (iluminação pública)

. cho estrada mez abril ca. 313$500 Não satisfazendo o

Balanço .

nto no referido
Saldo que passa pars o dia 9-5-39 20:135$100 pagamf� . contribuiu.

nr.ez, lcara o •

20:4�8$600 te sujeito á multa de

20:135$100 �O por cento &ol?re .

o

, imposto no pnme!ro
121$500 mez, sendo então feda

20:256$600 a cobrança judicialmente.

Movimento de Caixa
. Dia 8-5-30

Saldo do día 6-5-39
Reoeíta Orçamentaria

ltentia do día 8-5-39

Secretaria da Prefeitu
ra Municipal de [aragué,

18$000 1. de Maio de 1939.

10$200 RENATO SANS

20:228$400 Secretario Municipal.
--

20:256$600

20:228$400

588$900

90$()OO

I!l!nl'r<!!gado com snecesso em tod"

Oll moJcatlus proveníeutes lia sfPlllJil
III !mJJUre�"" eil> sangue I

ELIXIR DE NOGUEIRA

e ftnalmente em ......
.... aflecçOeI cuJa ..

lIRa re;l6tIm gem .el& a

·"AVARIA'·
- Milharell de curados -

9$200 WlDf. DEPURATIVO DO SANO.

3$000 CALCEHINA
19:853$000 Especlfugo da dentição,
20:817$300 a saude das crianças

19:853$000

210$400
20:063$400

99$500

10:256$800
20:063S4!lo

19:256$800

202$9no
19:459$700

Deapeza Orçamentaria
Pg. ao Diretor do Hospital S . .José sub-
vençllo corresp. mez de abril' 300$000
Idem Ricardo Leoni conservo um trecho
estr. Itapocusinho mez de fevereiro á abril270$500
Idem Carlos Horongoso servo re�onstr.
de um boeiro e aterro para ,o mesmo
estr. Jaraguasinho
Idem Otavlano Tissi servo cons. um bo:
eiro estr. Rib. Cavalo mez janeiro 50$000
Idemh Bernardo Ehlert servo conservo um
trec o estr. Rio da .uz mez de março 20$000
Idem Eugenio Wensersky fornee. 1 dz.
apá conl. s. nota 30-12-37

Balanço
Saldo que passa para o dia 13-5-39 18:690$600

19�459$700

20:817$300
OESPEZA ORÇAMENTARIA

Pago Theodoro Krambeck 2.t 112 m3 ma-
cadame à 4$ mez abril ca. 98$000
Idem Fritz Lange serv, transporte ma-
cadame para o deposito na estr Itapo-
eusínho me� abril ca.

.

Idem ao mesmo serv. conservo um tre
cho estr. ltapocusioho 1. trimestre 1939 132S500
Idem Inseto Wasch serv. conservo estr,
Tras Rios do Norte mez abril ea, 125$000
Idem Empresul fornec. Ilumínaeão pu-
blica no mez de abril 506$600
Idem a mesma pela luz particular para
o Grupo Escolar «Abdoa Baptista» mez
abril ca,
Idem a mesma aluguel do contador bri
tador mez abril c. a.

BALANÇO
Saldo que passa para o dia 11-5-39

Despesa Orçamentaría
Pago Antonio Reck transporte de maca
dame para o deposito estrada Itapocu-
sinho mez abril 90$000
Idem Guilherme 8ehling serv. conservo
1 trecho estr. Ilha da Figueira mez abril 160$000
Idem Miguel Salai servo conservo estra.
da Oaribaldi mez abril ca. 242$500
Idem Lourenço Pretti servo conservo um
trecho estr. Itapocusinho 1. trim. de 1939 83$000
Idem Frederico Mueller fornec. macada- I
me de s. propriedade durante um ano
conf. co�trato firmado e vencido em 17
de março de 1939 60$000
Idem José Theodoro Ribeiro servo cons.
estr. Hpa da Figueira mez abril ca

Balailço
Saldo que passa para o dia 12-5-39

Dia 9-5-39
Saldo do dia 8-5-39

Receita Orçamentaria
Renda do día 9-5-39

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago Emerich RU1'8am fiO bambüs que
foram utiliaados para os fógos na pas,

seata de 1.1-39 «Dia do Municipio:.
Idem ao .Agente da Estaçllo ferrea for
nec. 1 passagem de 2- classe a Mafra

Balanço
Saldo que passa para o dia 10-5-39

Dia 10-5-39
Saldo do dia 9 -5-39

RECEITA ORQAMENTARIA
Renda do dfa 10 - 5:"_39

, Dia 11-5-39
Saldo do 10-5-39

Receita Orçamentaria
Renda do dia 11-5-39 '

Dia 12-5--39
Saldo do dia 11-5-39

Receita Orçamentaria
:Renda do dia 12-:5-19

85$000

43$600

Ao vosso filhinho ja nasceu o

primeiro dente? Tem elle bom
apetite? E' elle forte e corado
ou raquítico 8 anemico? Dome
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 OI
accidentes da primeira dentição
das crianças não existem? COai
uso da CALCEHINA, podemos
nossos filhos possuir bellissimos
dentes. A CALCEHINA, é sem'
pre util em qualquer idade. E'
um poderoso tonico, para OI
convalescentes, A CALCEHINA
evita a tuberculose, as infecções
intestinaes e.a apendicite. A
CALCEHINA expelIe os vermeS
intelltinaes é cria um meio im
proprio á sua proliferação.
Em todas as Pharmecias.

ENFRAQUECEU_SE? e

Ainda tem toase, dôr nas
.oata. o no poito?

UH O poderoso tonico

fIlHO CRB080T110

Peteitura Municipal de laraguá
Quadro sintêtico da RECEITA, relativo ao mes de Abril de 1939

EXERCICIO DE 1939

.......... -daila.

mAll DI SIlVA SILVEIRA

EmprtgI1Ie _ SIC

cesse H' aRemies •

coDYllescellÇas
rOlllCO SOBERANO

DOS PULMÕES

Propriedade
á venda

Vende· se um terreno
com 120 morgos, c:asa de

18:�9f)'600 material, bom, ranchos .t
mil pés de banana, c�fe.

19$200 dai, terra boa para planta
ção de tabaco e milho, e18:709$800 bastante maUo. Distante

Despeza Orçamentaria 15 minutos da Estação Ne-
, Pago Eurico BIosfeld !ornec. dlv. mez abril 40S000 reu.�amos. Preço de oco
Idem Germano Enke lornec. 515 Its. ga- caS180.
.0Uzna e 13 US. olp,o 8. nota C. mez 780$100 Para tratar com o pro·
Idem Jacó Emmendoerfer 2 corridas au- prietario Luiz Sarti.
tomovel com o sr. Prefeito

Balanço /
Saldo qae passa para o dia 15-5-39 17:883$700

18:709'800

Dia 13-5-39
Saldo do dia 12-5-39

Rec�ita Orçamentaria
Renda do dia 13-5-19

VISTO
Leonldas C. Helbster
Tte. Prefeito Munioipal

3$000

Allredo Mosel"
Contador

NOTA: A do"umenta�llo referente ao bulaneete 8�pra, bem como 08 livros estilo a dlspos!-010 de quem queira examinar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chronica da Semana
Por Marcel fi,'Aub'1'Y WASSIGNATUAA;j]

Annual 12$000 aÖRREIO;�DO POVONa obrigação de f.l.lldar'l Ora, esta é muito boa! ..
catando novidades, ete- Os herdeiros de um oer
nho e!lcontrado muita to commercíante portu- Pagamento adian
cousa .Interessante. Co- guez ha cinco snnos fal-L tado. Directcr-proprletario . Honorato Tomelin - Telephone, 26 - Caixa, 12 Bedacter . João Crespomo, alíäs, o fundo de to- Ieoido no Rio de Janeirodas as COU8!ls varía, a.

I
requereram a exhuma- A\lNO XXI Jaraguá - Sabbadó, 20 de Maio de 1939 Sta. Catharina - N«. 981

d��o��re�esco.çh���V�a&g�-�s��=====�=������������=��������=====================Iher ... aquellas que me- do que o negociante Ie- o'cça-o !'grl' I "Correio' roeI-alIei-UeOdeon-lhor se
.
adaptem, pela vära para o tumulo um "0 a "'. '" CõpportUDIdade, especial. cofre contendo [oías a-

lJ
me� te, a esta secção. Ha valíades em cerca demulta Cousa por ahi que tresentos contos... Foiembora de feição oppor- ordenada a exhumaçãotuna, eu não quero tra- requerida no cemiterio
zer para aqui. Deixo-as, do Cajú.

'

como em cartaz, :na op· Teria o defunto levado
portunida�e ilJuminada de facto, o ootre co�de cada día que passa. as [otaa ? ..

Não adíantaría desere. E' o que resta avetí
vel-as por que são de guar.todos, .• *

* 'f. *

'f. .y; A parada da victoria
Ros�s de sangue!.. Con- devia ter-se realízaoo
segum.as o millionario hontem, em Madrid.
E�euterio Ioanue nos [ar. Mais uma vez o espídíns de sua luxuosa <vil- rito de D. Quixote InspíIa» grega, á custa do rando a vaidade da bra
s�ngue de Ilndas rapa- va gente hespanhola de
rrgss que aprisionava, hoje.Depois de mil com
extrahíndo.lhes a vida bates, ensopada em sen.
pelas arterías.; Depois gue ainda quente, a ter-

. regava com sangue os ra heroica 00 <Cavalheí.
SeUS roseíraes, Acha-se ro da -Triste Figura», ví
que nada menos que bra ao passo militar de
trinta e quatro moças muitas centenas de guer
gpegas deram a vida a reíros, pelas ecalless fio
eontra gosto - já se vê, ridas ...
para que o millionario O generalíssimo Fran
satisfizesse o seu barba- co, encarnação do ge
ro capricho: rosas côr nío Immertal da raça,de sangue. oassou em revista ás

*
*
* tropas, guardado por u·

Mãe aos cinco annosl.. ma escolta de officiaes
Será possível ? .. Pergun. com a cruz :Iaurea de
tará vecê, Ieítor amigo, San Fernando.
8�S seus botões. E' o que E dizer se que se sa
dísem os díaríos, vehí- J ;;t'Íficaram milhões de
eulando a nova irl'adia'l hespanhões para que se
da do Perú, Uma peque-I realizasse agora essa es
Da índia, com apenas cin- i)ectacular parada!
cu annos, e pesando 32
kilos, deu á luz um gor· Re�l-sfro CI- -.ducho pimpolho... graçds D VI
8 uma habil intervenção Artur Mueller, é;scrivão e Ofi·

ceSariana. cial do Registro Civil do 1. dis·
trito da Comarca de Jaraguá,Não faz muito andava Estado de SantaCatarina, Brasil.

por ahi - e eu cheguei faz saber que compareceram
ti me 9ccupar delle _ o ew cartc>rio exibindo os docu-

d' mentos exigidos pela lei afimcaso as SéllS creanças de se habilitarem para casar.se :
Dßscidas em São Paulo. EDITAL N. 925
Soube·se depois que não WílIy Ehlert e Thecla Relllin.
paflsárß de blague.

-

Ele, solteiro, -lavrador, com

Este da menina-mãe é vinte e cinco anos de idade, bra·
ainda mais dl'fficil de síl,iro, natural deste distrito, do·

miciliado e residente ne!ote dis·
credito. Entretanto, você, trito a estrada Rio do Serro;sen
Itlitor, acredite se quizer. do filho legitimo de Carlos Eh·

* lelt e de ;HeIena Falk Ehlert,* * sendo ele natural da AllemanhaUm outro pt'atinho. No e ela natural de Blumenall, do.
Rio, dentro do Instituto miciliada e residentes neste dis. Em virtude da falta dê
de Educação existe um trito. candidatos habilitados á
bar! E esse bar é fre- Ela, solteira, domestica, com formação de uma turma
quentado p I vinte anos de idade, hrsileira na·

com o mI'nI'lnO ex.·g.·do,er a umnos e tural deste distrito, domicíliadaeprofessorei de ambos os residente neilte distrito. estra- não funccionará, este anno
sexos!! O dono do bar da Rio do Serro, sendo filha Ie O Tiro de Guerra 406.
é um tal Eugenio Vaso gitima de Oscar Reblin, falecido, E é pena, porqUE o de-
quez, que firmára con-

e de Luiz. Mathias Re_lill, Ia· sinteresse dos €andidatos evrr..dora, natural de Blumenall,tracto eom a dtrecçäo domiciliada e residente neste dis- dos rapazes jaraguaenses,
do esta'belecimento. trito a estrada Rio do Serro. p6de trazer em consequen·
Eis senão quando o tal Jaraguá 15-5-39. cia, a resolução da lnspe-

barman entrou de diri- .

E para que chegue a? conhe-, ctoria de Tiros de Guerra
i � 1 cimento de todos passei o pre- I d 5 R M 'd .

. g r graço as ás prores:. sente edital que será publicado
a .

.

. ., em cons. e

8ora� e alumnas. Uma p�la imprensa e em cartorio on·rar extlOcto O 406.
destas não gostando da ele será afixado durante 15 dias. Os poucos rapazes que
grafola que lhe coube Si aIguem souber d.e impedi- se inscreveram, devem pro-
queixou S'>.. á d' 11

'mentos �cu!le·os para fms legaes. lurar as suas certidões de," lrecç o. Artur Mueller. .

O ba'1'man, porêm ;jU!- Escrivão Distrital e Oficial do Idad� com o snr. OSOrIO
gandQ ser um dos"pro. Registro Civil. SaraIva.
IesBores o auter da ,uei·
xa, agredio-o ti sopapos.,.
A direc�l1o eapenal-

mente», rescindiu o con
tracto!

SEMENTES GRATUITAS
Communica-nos a Aju·

dancía Agricola Federal
nesta cidade, para sciencia
dos interessados, que re
cebeu do Serviço de Ex
parimentação e Fomento
da Produção Vegetal do
Estado, algumas variedades
de sementes hortícolas pa
I a distribuição aos srs. a

gricultores registrados. Os
interessados devem procu
rar a séde da Ajudancia
Agricola, todos os dias u
teis.

GANHOU UM ARADO
O snr. Isidoro Peàri, a

gricultor registrado no Mi
nesterio da Agricult ura,
vem de receber como pre
mio da <Semana da Se·
mente», realizada ha tem
pos em Canoinhas, um
moderno arado que lhe
coube como premio á elas'
lificaçõo que mereceu.

APRENDIZADO AGRI
COLA

Em consequencia dos
accordos firmados entre o

governo do nosso Estado
e o Ministerio da Agricul
tura, já se encontra eseo
Ihido o local onde será
construido um apparelhado
aprendizado agrícola que
será mantido pela União e
destinado a formação l de
capatazes ruraes.E' mais u

ma victoria conseguida
pelo interventor dr. iNereu
Ramos, em favor da nos·
sa agricultura progressista
e uma realização de eleva·
do alcance social.

TIRO DE
GUERRA

residente em [oinville, e sua

exma. esposa d. America
Baptista Lobo. filha do

....

sau

doso politico dr. Abdon
Baptista.

A's justas felicitações
CJle decerto recebeu o il
lustre casal, eOcrreio do
Povo» junta as suas não
mfnos sinceras, ========�============

Vi.sitou nos quinta· feira,
de passagem para Joinvil·
Ie, o snr. dr. C.hichôrro
Nette, advogado e jorna
lista residente em Mafra.

Ao iIIustrê causidico,
que regressa amanhã a sua

-

cidadc, agradecemos a vi

Aultlima NOVII�a�O---sita que nos Jez e apre·
sentamos votos de bo�
viagem.

Maio sorri na leve transparencia das suas claras
manhãs.

Tudo que a gente ainda sente dê bom, de puro
dentro d'alma, recebe o influxo destas lindas manhãs
em que a graça de Maria Santissima tudo espiritua
liza: - da suave phisionomia das f1ôres ás duas pe
talas concavas das faces humanas; da voz embaladora
das fontes e dos rios, ás vozes infantís, aos sorrisos
que abrem pura a vida; do azul distante do céo ao
substractum infinitamente divino fda alma - que é o
sonho.

Lembra se, nestes dias de maio, o passado sem
a trrtura da iIlusão qUE: não foram nossas... O pre
sente não preoccupa tanto e o futuro parece que se

approxima, que já o vêmos na curva rapida do de
sejo satisfeito. Milagres do amôr de Maria. A Elia,
pois, a nossa préce, de joelhos, todos os dias. A Elia
o mais puro anceio de nossos corações para que se

repita todas as horas em nós o milagre da sua graça,
inspirando e guiando os nossos passos através cio
Mundo.

DOMINGO - 21 de Maio - DOMINGO

an Vaz.

Anniversrios

fez annos a 18 a meni
na Norma, filha do sr. Os
car Dornbusch-

- Dia 19 festejou mais
um natal o snr, Drausio
Cunha, inspector escolar
desta zona.

DR. CHICHORRO

NETTO

Em Matinée as 3;30 e a Noite ás 8 horas:

1. Hospital Infantil (Nacional)
2. Tres Patetas (l esenho)
3. Actualidade Movietone (Fox)
4. O espectacular film da Colurnbia :

•

enl enCI8rl8

Nascimentos

Está em festas o lar do
sor. João Saut e de sua
exrna. esposa pelo nasci
mento do p7imeiro herdei
ro, que recebeu o nome
de Sidney.

Bodas de prata

Festejou dia 17 a pas·
sagem de vinte e cinco
annas de feliz consorcio o

distincto casal dr. Marinho
Lobo, provecto advogado

• •

com WALTER CANNALl e JEAN PARKER
Veremos o movimento das grandes cadeias

dos Estados Unidos, taes como Sing Sing, Alca
traz etc· Um film que deixará o espec ador an

cioso pelo, desenrolar da película.
Breve: «Hotel dos Namorados», «Mares de
Amor», «Sublime Renuncia» e Canção Materna.

Atf -. CHAMAMOS:A ATTEN-
ençao. çÃU DOS NGSSOS DIS"

nCTOS HABITUES PARA O NOVO HORA-
1:<10 DA FUNCÇÃO DA NOITE.

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com

escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se
de inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora contra
tes de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de
capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas, coman
dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agrícola,
penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer
natureza, dssim corno requerimentos.

HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.

"

Festa de Igraja de SS. Trindade CHAPEUS DE INVERNO
408 )araguá, 84

.

PARA SENHORAS rfcebeu a �
.�

�;ós4 ad�l��hfe:á átoiarh�ras Missa solemoe.

Gasa de Modas WaIther Prochnow
Orande Festa
Popular

*
'to *

• •

'Clube Aimoré"
De ordem do Sr. Pre

sidente cbnvido os inte
ressddos no sport de
Basket·ball para a reu
nião que realizar· SP.· á no

Salão Buhr, domingo
dia 21 ás 11 horas da
m nhã.
Assunto a tratar:.

1. - Fundação da se·

cção de Basket, ball.
2. - Inscrição de ama-,dores.
Jaraguá, 18 de maio Ide 1939.
RENATO SANS I

Secretario

•

o SABÃO

Casa de Negocio a venda
Dedicando-me a outro �ramo de actividade, vendo,
desde já, a minha afreguezada e bem montada

1tl b4 B II • b I
Casa de Negocio, com todo stock de mercadorias.l'1I.C .ung. e ano mac uoa e respectivas installações, por preço razoavel.

A 4. JUNI d. Jahres, feiert di� S8. Trindade' Francisco Modrock, Rua Abdon Baptista.
Kirchengemeinde sm Jaraguá N. 84, ihr

Kircbeolesf
Um 9 Uhr vormittags ist Heilige Messe, nach der
HeHfgen Messe beginnt das VOLK8'FEST
Am Jaraguà N. 84 ist Kyritag
da gehts gar lustig zua.
das gilt für Jung u. Alt, sowie für den lustigen Bua
Auéh gebratene Hüàner, sowie guten Churrasco
aucb. KaUee, KucheR, Wiener Kipfel
Strudel, Krapfen, Pol8t�r Zipfel,
Chops. Gazosa, Flaschen Bier,
Most, !luch Wein fjndet man hier.
Beim Schiessen, Losen, Glücks-Rad drehn,
in der Tcmbola, Leill1o, kann man was erstehn.
Für gute Musik ist auch gesorgt.
Der Ueberschuss von dieaem Feste,
Kommt der Kirchen-Kasse zum besten.
Auch ·unsere lieben Nachbars.Gemeinden,
Laden wir ein. recht zahlreich zu erscheinen.
Seid herzlich willkommE ,n alI ihr lieben Loit
je mehr das Gedränge, um 80 gl'össer die Freit.

Der Kirchenvorstand: José Panstein.

que constará ::Ie: Churrasco, Bebidas, Tiro ao

alvo, Rifas, Tombolas, etc. etc.
.

Em nome da Communidade convida a todos
José Panstein, Presidente.

Avenida Abdon Baptista
VEJAM AMANHÃ,' DOMINGO, A NOSSA
EXPOSIÇÃO ESPECIAL DE BELLlSSIMOS ,'.

MODELOS DO RIO E S. PAULO,

Salão para senhoras
e creanças

Avisa aos seus estimados freguezes que se

mudou para a casa da snra. viuva Breithaupt, á
rua José Bonifacio.

Erna e Ursula Brueckheimer.

� Wohlschmeckend .und angeneh�.1zu nehem.n In der. RekonvaJeuenz1
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HAfMATOGEI DO D!� HOMMEL

NÃO TUSSA QUE FICA TUBERCULOSO

O "CONTRPaTQSSr?"
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

Virgem Especialidade
de WETZEL.& elA" - .JOINVILLE (Marca re�istrada)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ

�'
"

"
'o.

1. ,,;...�1- '·r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


