
dotar Jaraguá de uma

casa de saude que cor

responda aos interesses
de nossa terra e de seu DOMINGO - 4 de Junho - DOMINGO
povo.

Registramos com sa

tisfação a actividade do
snr· dr. Renato Camara,
que vem se manifestan�
do em todos os seus:
sectores. E.' um elemen" I
to que se impõe devido I
ao seu trabalho de tor
nar cada vez mais util
a obra qu� lhe foi con

.

fiada. Com a sua no

meação para medico·
chefe a directoria do
Hospital está de para
bens, e com ella a nos

sa população. Provam
bem que a direcção do isso a habilidade do ii.
Hospital installará até lustre clinico, e, como
o fim do . anno, um no· tivemos a opportunidade
vo appatel�o de Raio X. de apreciar, Oll melhora-
Communicou-nos ain.. com magnificas arvores, com todos os melhora esforços de seu director. mentos introduzidos e os Attenção. ÇHAMAMOS A ATTEN�

da o dr. Camara que como, por exemplo, mentos, apezar do spou' rev. p. Alberto' Jacobs, que ai!1da pretende i�. •. ÇAO DOS NOSSOS DIS�
está cogitando de uma Flamboyãn, esta manda· cos recursos di.sponiveis, em, venctndo .t04as as traduzIr, no estabelecI" TlCTOS HABITUES PARA O NOVO HORA
completa arborisação do 1 de vir especialn;tente do em tão pouco tempo especies de difficuldades, mento óra a seu cargo. l{IO DA PU ,�CçÃO DA NOITE.

������a;L���i�a:�i:����Gi���e�;::I�T����
com Só na Casa MAI & FI�,GHEa.

A ligura de especia1 reJêv�q_ �_. acaba de fuer no Congresso
de Estradas de. RodageDl, óra realizad,o no Rio de. Janeiro, docuanenta de
fórlDa insophislDave o carinho' e criterio dos nossos actuaes governantes.
Ba. Exposição äe
Animaes e Produ-

. etos derivados
Directot"-proprietario:gHONORATO TOMELIN Telefone, 26 - Caixa Postal, 12 - Redactor: João Crespo

Na capital Federal reaJi e Produtos derivados, o J�.NNO XXI j.AJ�AGUÁ - Sabbado, 27 de Maio de 1939 S. CATHARINA - NUM. 982
sa�s�a no periodo de [15 sr. Secretario da Fazenda ����������������,�����������������������������������a 23 de Julho do corrente e Agricultura solicitou aos

Habea.. ..I'-rpuS ""'on""'ed.·do ao Dr. Manuel O nosso anniversario lá fóraano, a Sa. Exposição de presentes envidassem to· � ......

Animaes Proautos deriva- dos 'os esforços para que Prefeito Leonidas Herbster Karam Fi lho «Nova E'ras de RiJ do vo' circulou 'naquele dia,dos. Santa Catarina se repre Sul, assim registrou o nos- em primorosa edição espe-A Comissão Executiva sente condi�namente na-j Ha mezes, cumprindo dou apenas cobrir a ins-! De regresso de sua via- so anniversario : cial de 16 pagina, repletasno Estado de Santa-Catha- quella exposição. lei em vigor, determinou cripção com urna placa de gem á Capital do Estado, Com uma edição de 16 de boa colaboração e ílus-r.ina, a 17 do corrente, rea· :rodos �s prod�ctos de Q prefeito tenente Leoni zinco acha-sé entre nós desde paginas festejou;'( 10 do tradas com numerosos elí-lísou
.

em Blur_n�nau, na origem �ntr_nal terao tran�- das Herbster, q ...e se reti- O Prefeitonão se con quinta-feira, o sr. dr. Ma- corrente o seu vigessimo ches de vultos e vistas dePrefeitura MUniCIpal, a sua porte gratuito até � Capi- rasse dos tumulos nos ce formando, ordenou a re- noel Karam 'ilho, forma. aniversario este nosso va- [araguä.primeira reunião presidida .tal Federal bem como os miterios desta cidade as rada da placa e da ins- do pela Academia de Me· lente eollega, que se publi Pelo auspieioso aconte-pelo Sr. Dr. Alta!!1iro Gui- anirnaes e trat�dot'es.·. inscripções existentes em dicina do Paraná, que veio ca na florescente cidade I cimento, enviamos nossasmarães, Secretario dos Santa Catarina que, In qualquer língua extrangei assumir a responsabilidade de jaraguâ, e o que obe- efusivas saudações a Ho-Negocias da Easenda e A discutivelmenteo cupa o pri -

ra. da pharmacia «Estrella", dece a orientação do [or norato Tomelin, e Joiogricultura. Estiveram pre meiro lugar na qualídade Notificado para mandar desta cidade. nalista Honorato Tomelin. Crespo, diretor e redatorsentes os senhores Drs. de produtos Iaíecinios e retirar a inscripção exis- S. S. teve a gentileza de A edição em apreço traz do =Coreto do Povo' res-Edmundo Camoos, Frede- marcha ua vanguarda des tente em idioma allernão fazer uma visita a esta re- colaborações escolhidas, a- pectivamente.»rico Miranda Schimidt, Ju productos suínos, não po- no túmulo de uma pessoa daeção, onde manteve com lêm de muitos clichés daslio Bittencourt e Sr. Gui- derá deixar de fazer se re- de sua familia, o sn.. dr. o nosso director longa e principaes personalidades I . «Cida.d� de Blumenau as-
Iherme Iensen, membros da presentar á altura de suas Godofredo Lutz Luce, man- animada palestra. daquela riquissima zona. sIm. noticiou a grata ephe-referida comissão, em nos- posaibilídades, tornando

Cumprimentamos ao di- «Nova Era", congratu- meride,
so estado, bem como os mais uma vez conhecidos Os im.postos.obre gno patricio fazendo vo- laudo _ se com o valoroso �Coml?letou a 10 de
Srs. drs. Aguimaldo Sou- lá fóra a excellencia dê

d· i tos de feliz permanencia

I
collega faz votos para que �alo ul�lmo, o seu X_X an-

za, Norberto Macedo, He seus produtos, a operosi generol eprime ..

em nossa cidade. continue nessa carreira nreersano de fundaçao o
naldo Gama de Araujo dade e a capacidade de ra necessidade

_. __ .. .","." brilhante, recomendando nosso prezado collegaaltos funcionarias do Mi seus industriaes. Ao que se noticia, o go ,. assim, a impresa catarinen <Correio do Povo'. que A8
nisterio da Agricultura e Ao encenarmos estas li- verno pensa em diminuir

8
·

t d se> edita na prospera CIdade de
Sr. Weege Filho, industri nhas, fazemos um caloroso ou se passivei isentar de

agIs ro 8 Jaraguáai de Pornerode. apelo aos industriaes jara impostos os geaeros de São da «Folha do Po- Por esse motivo cCor-
Afim de melhor coorde- guaenses afim de organi- primeira necessidade, me

• vo>, de Porto União>, as reio do Povo" eíreulou co.
nar os trabalhos daComis- sarem seus mostruarlos e dida que será tomada gr a E t linhas que seguem: uma edição especial de 10
são, o Sr, Dr. Altemiro concorerem áSa Exposição dativamente. Accrescenta X rangolros I <Correio do Povo. paginas impresso em papelGuimarães designou aos de Animaes e Produtosde se que ao mesmo tempo o [j Esse vigoroso semana assetinado e eom farto ma-

��mbros presentes, as (e- �ivado;> mo�trando a pu governo pretende.taxar com' criPção. Isto motivou uma I I río, que se edita em Jara terial de leitura.
glOfs do Estado onde de Jança mdustrlal de -Santa maIores Impostos os ob :lOÇão criminal intentada Communicam de floria-

l,gUá.
sob a vibrante diree E' seu director proprif.senvol"erão suas activida

.

Em �araguá, .qualquer jectos de luxo ou super p"lo hcullntivo. por seu nopolis: Tendo chegado ção do nosso amigo e cal tario o sr. Honorato To·
des. mf�rmaçao podera S�( for· fluas. adv::.gado dr. Luiz de Sou· ao eonheeimento do Ser' lega, sr. Honorato Tomt· melin e tem como :redater

Edcarecend(l) o valor da necl1a pelo dr. Aqumaldo za contra o Prefeito Herb viço de Rea-istro de Ex- lIin, e tem como seu prin· o sr. João Crespo.Sa. Exposição de Animaes Souza. "Meu Torrio" st�r, trsngeiros, que subditos I cipal red�ctor, � brilhante Ao prezado eolle§a "q_COl1stitu!o,: o seu advo- de outras nacionalidades, 1 Denna do Jornahsta sr. João dade de Blumen.a';l febtl-

Vi�.elD· do Chefe da Recebemos o primeiro gado o ctr. AntonioBastos residt!ntes em municipiOSICr�spo, co�ple.tou � 10 de ta pela sl!a auspiCiosa da-
_., numero de o «Meu Tor de Araujo, o tenente Leo. fronteiriços, vem effectuan' ,�alo se,;, fehz vigessimoan ta e .almeJa longos aunes

Nar�� ao Sul e rão", jornalsinho dos a- nidas impettOu uma ordem do seus regiltros perante OIversano.
_

de VIda.
�

1umnos do Curso Com de ba�eas corpus ao Suo autoridad�s de outros Es- Commemorando. tao �===

N t
piementar do n�sso grupo pedor Tribunal de Justi�a tados, onde não exereem grata data «CorreIO do

ao or e eseolar, bem Impresso e do Esti'ldo, qUE' ?cab� de actividade, aquelle Depar' Povo' com vasta. c?llabo
ura ã�) do porto de Ma- contrmdo. producçoes Qu.e lhe. �e, .ccnce�i.i�, pOt si· tament? 9st� p�blicando raçã?, larg? not!clano, far�Talvez ainda este anno, g., ç

.{ d .
säo ensaIos bem encarnl. gmflcatlva m�lOfla de vo UI11 edital aVlsanao que os tos "nnonclOS CIrculou em

sr G· tull·O Vargas VI· SI· - ceIo aprovei an o (I f nse oh dos p' "'lho· e
," ,

.
.

d·
- .

I d 16o . t .

.0' !iru visitar outros Es . a" ara m� res r tos. I registrol!! aSSIm effect�,dos e. Iça0. espesla e p�te novamente o Norte do J dP l' • Alo' J sultados. Ao t{:'nente Leonidas I não têm valor cen VI' c!o gmas IIlustrada com mUIPaiz. Ha alguns armas, o ta os, ,a_em ,�J,!3 sg �s>!Ã I «M!u Torrão!' substitu.e Herbstere � o seu digno pa artigo 142 do Re2olamen- tos elichés.presidente da Republica virt�t�s, tu�ren;isit�J!td�...1�, o «Le.r e Saber> �e t=:aht·
trono, apri'Setitamos as to baix�do com o decreto, O numero 799 que re

percorreu qua�i todos os
PáS' t C th. .. ra, male de u.ma VeZ, po· nossas mdhores cnngra.! n. 3010 de 20 de AI'o8to I presenta quatro lustros deEstados do norte, acom· aran. e an a a arma.' rem; manuscnpto. tula ÕfS. de 1938. luctas, na limpida coope.panhado de altas persona aproveitando a opportun! E de louvar o gGsto e ç.

,ração do renome da Im-:idadf� officiaes, entre e d�de para fazer uma est�. a vontade 10s alumnos do I Co E baristico presa Cathal'Ínense, agralas o gal, Goes Monteiro çao de repouso no RIO Curso Complementar, dan. • ngresso Ue: dou pela esthetica e pelae jornalistas. Gra�lde do
• S�I, .

em São do nos um jornalsinho que, .,' do E tad esseneia !iteraria, com queNaquella viagem o ehe Borja, onde . eSld.e o seu se repre,:eI1ta de um. lado! S O foram engalanadas suas"

(; Nação teve oppo venerando plogemtor, �e o empenho de seus diri I I
columnas.nidade de entrar em con' nera! Manuel Vargas. geDt�s em pr.c:duzir, . t�d I A lua 1.#ßltallaçlo será amanhã A's demons!raçõe:3 de

tacto com as populaçõos nanelo desde Ja o espIrlto, I f elicid8des eiXprcssadas ao
nortistas, ouvindo-lhes as Dr·J.A.RochaLoures de outro reaffirma a orga Terá í[iici(� nmanhli, ctlmmissão de fieis. As· nossO' coliga cCGrrejo do
pretensões e assegurando- nisação efficiente do ensi- encf.lrrafldo 8€ quarto'dei. sim Jaraguà tambem se Povo' juntando se as de Ilhes o amparo dos pode

I
. ..

I
no, processada no estabe fH, ü ]. COTJgre8so Eu fará representar condi- Folha do P01'o." , A 7 de Julho embarca·

res publtcos. Dessa 1'ia- MedICO EspeCialista lecim�!nt�, o que, aliás Vê"? ChSf.iBtiCO
do Estado. em gnamente no primeiro rá no cruzador .«Nashi.gem muitos foram os be· Olhos, Ouvidos, con�tltumd� �ara Jar�gua FlorÍti.Uopolis. Congresso Eucharistico Nossa collega cA Co' velJe». cot;n destm� aOI.eficios resultados, atravez Nariz e Garganta. n:oh'lo �e. mtIma

satr�fa', A dh
-

. que se realiza no Estado. marcal!!, de Indayal, assim Estad�s .Umd08, li mlssAode numerQsas iniciativas
. .

I
çao. FeliCItando aos alum €i 8 ,e�o�� .

e ,a or Esta folha tar se·ha. ra- se expressou: de onICIae'! que, sob a
em beneficio das regiões

I
Rua Prmcme Fom: 334 nos do Curso Complemen· dem qUt. �,ruHdlU i;!; Bua presentar e opportuna. cCompletou v�nte anos chefia do gal. GoesMoovisitad?s. JOiNVILLE tar, fazemos ao novel coI c�gljnJiila�ão, .�llzem. sup- mente daremos detalhes de existencia. no dia 10 tetro, integra 8. delega-Pretende o snr, Oe leguinha votos de longa e por o maJOr bt 11hantlsmo. sGbrtl tAo importante con· do corrente mez o nosso ção militar brasileira.

tulio Vargas assistir á inau i proveitosa €xistencill· Desta cidfi.dB irá uma eIa,ve. ilustre confrade «COR 1
_-�------ -

. REIO DO PO vO', .

qUt se I

l)ma visita ao Hospital S.José :�I����.���11�:�:r:i�! o·an;:�:O:.a/ma
CinuOáuon

Proclama
ção do gol.
Outra ao

Exercito
o ministro d!.l Guerra

dirigiu, quarta-feira, áI
ultimas hOfas do expe·
diente, uma proclamação
ao Exercito. em caracter
res-erxado.

A visita do pL
Goes Monteiro
a08·EE. UU.

Em dias da semana

passada tivemos a grata
saUsfacão de fazer uma

ligeira visita ao «Hospi
tal S. José», desta cida
de, a convite do ilIustre
clinico snr. dr. Renato
Camara, medico·chefeda
quella casa de saúde.

Percorrendo todas as

dependencias, pudemos
constatar o excellente
trabalho posto em pra.,

..
tica pelo habil clinico
Vimos um bem instai·
lado laboratorio de ana
Iyses; equipamento no-

vo. mobiliarb, pintura
geral em todos os quar·
tos. etc. Soubemos tarn"

Uma explendida opereta da Alliança - Hermano
Thif!1ig, Theo Ungen, Fritz Odernar etc. em

Jardim Bo'tanico do Rio já introouzidos naquel
de Janeiro. .

Ie estabelecimento, que
ficamos agiad:tveI- muito fi pl'Oposito de�

mente surprehendidos monstrnm os incansaveis

morro do hospital. kr
nando os ?rredores um

explendido bosqu(". O
ajardinamento será feito

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

«Ao Cava-

os Ihinho

Branco»

J

Uma jocosa opereta cujo enredo desenrola se en.

tre as mais lindas paysagens. A histm ia de um

garçon apaixenaqo por uma patroa de «outro
Mundo» .. Uma obra superior d-1 Alliança.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Desapropriações .

feitas· pe�
los Poderes Publicas ,,1\ AIgQ�ão,J�i.'. ��

a

DOII.I,CABEÇA?AaeSgnado um Decreto-Lei regulando a materia
I ....... � s

O Presidente da Re- alegando que o ímovel
publ!ca .

assignou Decre- lhes pertence, e o JUIZ _..

to-lei dispondo sobre o verificar que ha duvida O algodão do. Br�sll
processo das desapre- sobre o domínio ficará encontrou no anno fm

prfações, no qual fica de- em deposito aqu�lIe pre- do e c_?ntinua en�on
terminado que, para que ço, resalvada aos inter> trando ainda, uma situa-
o Poder Executivo Fe- essados a acção propria ção favoravel.

,. .

d;r.al, Estadoal ou Mu· para disputa -lo. Esta lei Na França teve o al
�Iclpal! decrete as. des- entrarà em vigor na da- godão -do Brssfl entra
apropnaç�es autorizadas ta de sua publicação e da auspiciosa, colocan
pelo Le�lslabvo, não é será aplicavel aos pro- do· se em quarto legar
necess�rlo. que este lhes cessos de desapropriação depois da America do
tenha índicado a causa em andamento em qual- Norte. ndias Inglezas e

Ideterminante (necessida- quer instancia. Egypto.de ou utilidade publica);
.

I

�;:��}of��� Curado, gordo e bonito .

propriação não compete . . • h- ) Ab'I' da I
a

'

F di
- . Da cidade de Cachoeira (Estado da ...a la o sr. 110

ao -oder Ju iciano ' a- Silva Fr.,a, pessoa de representação social na mesma cidade, I

FIRSPIRIveriguar e decidir se se envia expontaneamente o seguinte e encisivo attestado que abaixe

ri "

'f'
.,

- transcrevemos: . .
'.

ven icarn OU nao OS ca· Cachoeira (Estado da Bahia)
SOS de necessidade OJJ Illrno. Sr. Eduardo C. Seqaeíra - Pelotas.

utilidade' publica, cuja e· E' um dever de gratidão communícar-the que achando-me I
numeração na lei é ape c?� uma tosse r�belde e bastante desanimad o, .pois o.s, medicos I.

• _.
dízíam que a minha doença era bastante duvidosa Ja estando f.'!!!���!!!!!!!�!!!!!!!!!�������������nas exemplificativa. em caminho da TUBERCULOSE. Tomei vanos remedios q.e I

O deposíto do pre
dizem servir para identico mal, em pura perda, pois cada dia !

,.
ÇO pejorava minha situação e eu, triste da vida, ia-me conformando _ A convalescença não é ain-

e considerado pagamen- com a minha sorte, enchendo os meus dias dizimado pelo mal da saude; para que ela se
.

to prévi d 'I-nd
- - que me ia levar a sepultura, Mas, minha mulher lendo um jor- consolide, impõe-se o uso do

IO a
.
emzaçao, nal local, viu os beneficios que o milagroso «PEITORAL DE TONICO BAYER, revigo-

se o desapropriante o eí- ANGICO PEI:-0TENSE. tem feito e �e aco�selhou que o uzass�. rante dos nervos e do cerebro. I
f ct -

d Pois com 4 vidros deste santo remédio curei o meu mal e hoje I
Sangue pobre, saude fraca.

Ie uou em razao e pro- i cho-me completamente restabelecido, gordo e .bonito; sou hoje TONICO BAYER alimenta
testo de credores com um propagandista fervoroso deste santo remédio que tantos be- o sangue.

titulas habeis ou por nefi�ios tem feito. a humanidade. Hoje, abaixo de Deus, creio no !
, • - . -Peitoral de Angíee Pelotense •. Attesto para os que soffrem co- TONICO BAyrR I

outro motivo Justo, 10- rLO eu aoffri, Do amigo obrigado - Abílio da Silva Fraga,
10M PARA THODOltS

. Iclusive O de que trata Confirmo este attestado. Dr. E. L. Ferreira de Araujo J

este .decreto, no artigo (Firma re�?c����d�� 511 de 26 de Malço de 1906. 11.:ooö:;;;;;;;;;;;----;;;;;;;mi1iõiiliOiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiii---- iiiiõiõii�
se�umte: Se o �esapm' Deposilo: La�oratorio Peitoral de Ingica Pelntense ,

----------------

priante ou tercei ras se
.

oppuzerern ao pagarnen
Pelotas - RIo Grande do Sul

L
-

VENDE-SE EM TODA PARTE.
to do preço arbitrado,

loiro -

I'ugiDdo do

castilo, mor..
reu afolado
Depois de trinta e

------------------

seis dias de buscas no
interior de varios muni·
cipios, do Rio Grande
do Sul sr. Peoro Gon·
zales, Dt legado de 50-
ledade, conseguiu encon·

trar Adão Rösembach
consideraôo 0- "Lampe;
ão da Serrll" e acusado de .

centenas de crimes mons
truosos Adão, quando Cl

travessava o rio Uruguay,
fdgindo á perseguição da
policia, morreu afogado. ,_---------�--,;.",.----�---'!."-��

l"'*��__"""....

A prssidencia do
Clll� Militar

Pomada Minancora

O Club Militar aca
ba de elevar à sua Pre
sidencia, num suffragio
dignificador, a figura,
por todos os titulos sin
gular, do brilhante sol
dado que é o general
Meira de Vasconcellos.

E' a romada ideal!

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto

humanas como de
� animais.
l
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !

Omaioraer.
porto do B..a

sll . i

O director da Aéro
nautica Civel telegrafhou
ao interventor JoséMal
cher do Pará, communi
cando que por todo o

mez proximo, serão in·
tensificadas as oQras do
aéroporto de Belem, já
tendo sido embarcado
na America do Norte to
do omachinario neces

sario áquellas obras.
Esse aeroporto, pela

sua extenção e seu apa
relhamento, será o pri,
meiro d� Brasil.

Cálculo de qualquuer
estrutura e em con

creto armado
e ferro

Plan ta� eXêcuçio, fis
caliza,ão e direção
de obras.
Aparelhamento com

pleto para oonstru·
tões de pontes em

concreto armade.

Omar Carneiro Ribeiro
Engenheir. Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

1. Andar Apartamento n. 11

Caixa Postal, 784.

CURITYBA _._ PARANÁ

CLINICA CIRURGICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

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

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analises.

Consultas :feia manhi no Hospital, á tafde das
2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Var�as, esqui-
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

Pffl. alemjo.

tira a dor e
•

reanima

·WANDERER
A melhor
Bicicleta

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

Depositario em Jaraguá: H. K9pmann

Ginásio Parthenon Paranaense
(Sob in8péçio federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Oalderari

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

de admissão ti I". s6rie do curso Fund"mellta/.
Nos mezes de Dezembro e· Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS.

.Faculdade do Comércio do Parani
fiscalizada pelo Governo federaL

Cursos: Propedeutico, Perito Contador eA 'U�iliar
de comércio. Internato e Externato

Curitíba paraná

Pesava 13' quilOS antes ile ser op.!rado e pe

BOUd 99 quilOS depois do intervençao dçurgica

Rio. - No hospital ven�o' à 'que foi sub

càilos Chagas deu en- metido.
trada, um paciente; com

----

64 anos de idade, ence
rador, casado, brasileiro.
Aparentando gozar

boa saude, o encerador,
que é o sr. Antonio de
Oliveira, mas queixandor,
se de um mal estar que
não sabia explicar, foi
submetido o exame diag-

I nostico, sendo deterrni
nada a sua moléstia: hí
'dropsia ou «bariga da-

gua>, �omo diz o vulgo.
Depois dos preparati �

vos indispensaveis, An
tonio de Oliveira, foi le
vado para a rnessa de venceu a�final 100 me

operações, da que resul- tros, nado de peitoe.
tou a extração de cêrcã tempo sensacional
,de 40 litros dagua, e o I' Na rova de 1 oo�me. -encerad?r e�trou l?ar: _ tros pa�a moças, . do con
o hospital Carlos �ha curso internacional rea
gas pes?ndo 139 quilos lisado por estes dias em
de la saindo com 9? a-

Gua a uil no Equador.
penas, depoIS dj -mter, ven!euq a nadadora bra-

sileira, Maria Lenk, ob
Pharmacía de Plantão tendo com grande van-

Estarà de plantão ama tagem sobre as �em.ais
nhã, domingo, a Pharmacia concurrentes, O pnmerro
«Nova:», de Rob. Horst. l logar.

Com dois an

nos pesa38 kilos

..., em despertando cu

riosidade ueral em Cu
ritiba o caco de uma

criança, filha dos Ia:
vradores Pedro e Ma
ria Ramos, que, com

dois annos apenas, já
pesa 38 kilos.

Maria Lenk

BANCO DO BRASIL
Dados do balanço de 30.9.1938

Capital e reservas • • . • • • • 362.549:329$101
Letras desc. e empr4!stimos em c/corrente 3.628.982:316S2Ol
Depositos . 4.021.395:634S4OD

o Banco do Brasil, agencia de Joinville, está operando fran
camente em descontos dt. Duplicatas de facturas, Letras d.
cambio, Notas promissorias e Emprestimos em conta Hr.
rente sob caução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. Faz em

prestimos á Agt icultores e Industriaes aos prazos de J, 2 e5 annos

Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:
DEPOSITaS POPULARES - Limite de 10:000$000 • . . 40/0

Deposito inicial Rs. lOO$OOO� no minimo. Depositos
subsequentes minimos de 50'111000. Retiradas minimas
Rs. 20l;000. Não rendem jUi'OS os saldos inferiores a
5Q$OOO 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. 50:000tOOO _

..•

: 3'/.
Deposito inicial Rs. 200$GOO. Depositos subsequentes
minimos de Rs. 100$000. Retir.adasmlnimas Rs 50$000.
Demais condicçõeli identicas aos Depositos PopHlares.
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 :OOOSOOO
nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias
da data da abertura da conta.

DEPOSITaS DE AVISO PREVia .

Mediante aviso previo de 30 dias
" " " 60 dias
" " " 90 dias

DEPOSITaS A PRAZO FIXO
De 6 mezes
De 12 mezes . .. .

Df: 12 mezes com nmda mensal
De 6 mezes com renda mensal

DEPOSITOS Bancarios

3,5°/_
.4'/ .

4,5'/.

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce
. MEDICO

Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas
Clfnica geral, cirurgia e partos.

'

Tratamento anUrabico pela vaccina e o 80ro
antirabico do Instituto Pinheiros de Säo Paulo, que
pe:-mitte 80S feridos por animaes atacados de hy.
drophobia - raiva - ficarem no municipio.

)

. AUende ohamados 8 qualquer hera.
Telephone N· 44

ftll8 Presidente Epitacio PeJsoa sill.
��-���--���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOVimento de Caixa imposto ar�ec. no mez de abrIl co. 2.01"'600 EDITAL-

,

.' . D'i' 15 5 '�"3-9 . , , • ' 'Banco Agr](:Ql-ª,.,ß (J.Qm. 1Ie Blumenau c. J ( De ordem do sr. Pre-
, , . .

a - -

aplic&&,äo Receita Especial .JSaldo do día 13-5-39 17:883$700 Para construção predío lntendencía feito M4P�ilJ.ãl torno
RECEITA ORÇAMENTARIA de Hansa. - Pelo deposito de adicional

. publico que durante oRenda do día 15-5-39 liO$400 10 p. c, s. Q imposto arrec. mez abril ca. 890$6QO corrente mez de Maio,18:064$1 ÕÕ Balanço d C t dDESPEZA ORÇAMENTARIA Saldo que passa para o día 19-5-39 10:472$600 a!reca a-se �a on a �.
Pago Henrique Jutte 5 kls. osté para o 16:883$100 rI.a da Prefeitura Mun.. -catésínho s, nota c. mez 15$000 Dia 19..:...5-39 cipal e da lntendencia
Idem Frederico Mueller serv. remoção Saldo do dia 17-5- 39 . 10:'472$600 Distrital cJ� Hans� a. ta-de barreira na pedreira da estrada Ja·

EI ORÇA NTARIA. xa de serviços públicosraguä-esq. no mez alitríl Ga. 150$00Ó REC TA ME
2 ($ ('1

. -

iblica)Idem Joã!> Costa serv. conservo um tre- Renda do día 19-5-39 92 300 uurmnaçao pu rca

eho estrada. Ilha da Figueira mez abril 214$000 10:764$900 'Não satisfazendo o
Idem Max Fiedler Iomec. 3100 tijolos p. DESPEZA ORÇlAMENTARIA pagamento no referido
meio-fio Rua Padre Franken cont, sua Pag« Koch & Cia. s. Dupl. 1316 referente

rnez ficará o contribuin-
Dota C. mez 186$000 torneo. 9 Itvros para Oontadarta '159$000" . . ,

It dIdem Leopoldo janssen torneo. piquettes Idem Carlos Reinisch Iornec. 1 arquívo te SUjeito a mu a e

para dema-csção e pranohõss para pon- para a Agencia de Estatist1ca cont. 8. ?O por cento so�re. o
tee conf. s. nota c. mez 306$900 Duplicata n. 350 41.0$000 Imposto no pnmeiro
I�em Eurieo BIosfeld fornec. 1 pneu Bra- BALANÇO. mez, sendo então feita
ail para o caminhão s, nota c. mez 622$000 salde que passa para día 20-5-39 10:195.900 a cobrança judicialmente.Idem Marianc:» Wittkowski serv. conservo 10:764$900 Secretaria da Preíeítu-estrada MartlOs cont. contrato 258 de 26 Dia 20'-5-39 ra Municipal de JaraguáAbril de 1937 175$000 Saldo do dia 19-5-39 10:195$900., I

BALA�ÇO RecAita Orçamentaría 1. de MaIO de 1939.
Saldo que passa para o día 16-5-39 16:381$700 Renda do día 20-5-39 558$900 Secretario Municipal..

18:v64$loo. 10:754$800 _

Quadro sintético da DESPESA, relativo ao mês de Abril de 1939
E X E R' C I C I O___:;D;:;__:;E�.;;.1..:;,9_;3;;._;;_9__--r- -" _

-----------T------T----U---L----O�-S--,�'�= �II�-a-n_te�ri_o_rD_E_S�r-E-SA-d-o-m-;�-.s--�---T-o-t-a_l__ �I__ D_f_�_��_,â_:_a__
I

5:120$000 16:971$000 1 56:380$000
J :266$300 ,4: 175$900 19:780$000

33:495$020 65:735$360 133:545$700
5:000$000 12:000$000
3:829$900 12:800$000

49$000 1:300$000
6478$100 37:600$000
787$000 10:300$000

19:478$400 84:346$250
1 :674$300 6:550$000
1 :640$000 6:927$200
'1:179$600 4:000!fooo

Dia 16-5--3
Saldo do 15-5-39

Receita Orçamentaria
Renda do día 16-5-39

16:381$700.

289$200
16:670$900

Dia 17-5-39
Saldo do día 16-5 39

Receita Orçamentarta
Renda dia 17-5-39

16:670$900

212$200
16:883$100

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago Lady Gomes prolessora S. ordena.
do corresp. ao mez de abril
Idem ao Díretor do Hospital SElo José
proveniente de tratamentos de diversos
indigentes por conta da Prefeitura e re
latlvo 0.08 mezes Janeiro á Março. cont.
documentos
Pg. W. Weege & Cia. Ltda. �2. e ultíma
prestação reterente construção uma

ponte S. Rio jareguä cont. contrato
Fundos Disponíveis

Banco Agricola e Comercial de Blume.
nau c .. , aplicação Receita Especial
Para constr. predio Prefeitura

Pelo deposito do adicional 10 p. C. S. G

170$000

832$3GO

2:500$000

VERBA 1 - Camara Municipal
2 - Admininistração e fi!.caiisação
3 - Expediente e Despez1<S Diversas
4 - Viação e Obras Publicas
5 - Obras Novas e Desapropriações
6 - Serviços de Utilidade Publica
7 - fomento Agrícola e Pastoril
8 - 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 Industriais
15 - Despesas Evéntuais
16 - Verba de Aplicação var·iavel
1'1 - Aplicllção da Receita Especial

Saldo que pa!>sa para o mês de Maio
Em Caixa 1. Diitrito

�.
22:673$800
31:563$810

1 49c30o$oOONo Banco

VISTO
Leonidas C. lIelbster Allredo Moser
Tte. Prefeito Municipal Contador

NOTA: A documentação referente ao balan
cete supra, bem como os livros estão a dísposí
ção de quem queira examinar.

EDITA.1.
Imposto Terruoria!
De ordem do sr. Co

letor torno publico que,
durante o mês de MAIO
corrente. cobrar se-á nes

ta coletoria o imposto
acima. referente ao 1 .

semestre do corrente a-Delegacia de Hyweoe
no.

Com u nicado N. 1 o contribuinte que
, _ ••• deixar de efetuar o pa-

_

A vacinação antivarlollca gra- gamento no praso acima
tulta será feita todas as quintas- estipulado, poderá fase-

f
·

r d 2' 4 h Pre )0 no mês de junho a-rel as, as as oras na -

crecido da multa de
feitura Municipal. 20I

Dr. Rena.o Camara �spirado �sse praso,
• • serao encaminhadas as

Delegado de Higiene certidões de divida á

Jguá. 10-5-39 Promotoria .Publica da
----�--- Comarca afim de ser

procedida a' cobrança e

xecutiva, de comformi
dade com as Leis em vi·
gôr.-
Coletoria de Rendas

Estadú8is de Jaraguá,
em 2 de maio de 19j9.

Heleodoro Borges, Escrivão·
11 :851 $000'
1:909$400
32:240$340
5:000$000
2:801$700

49$000
4:090$400
277$900

13:650$00c
]:674$300
1:158$600
944$000

1:028$200

2:387$700
509$100

5:828$400

381$400
235$600

1:458$800

ELIXIR DE NG6UEIRA
Empregado com succeSQO em todU

lI!i molpstias pn:venien\es ela Sfph!l&a
• impurezas do sanaufl

FERiU'.S
- ESPINHA3
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA P�lI
DARTHROS
FLORES BRANCAl
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHIUTICAS

4:451$900 10:370$850
19:500$000
24:600$000
390:000$000'l1:710mo81:198$540

I 203:537$610
336:446$870

e IInalmeDte em to4IM
BI affecçÕ08 ...

..... rttl.... .em ..... ·
"AV,A R IA-'

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 29 de Abril de 1939
O Contador Alfredo Moser

VISTO LEONIDAS C HERBSTER, Prefeito.
o Tesollrei.ro França Yosgerau

,- MDlulres de curados -

UANDE DEPURATIVO DO SANGR
---_... --------------------------------------------------------

---------------------

Festa �e �r8ja de SK Trindadel Pa/aceJfolel
laracuá, 84

Dia 4 de Junho: ás 9 horas Missa solemne.
Após a missa terá lagar a

Orande Festa

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

alvo, Rifas, Tombolas, etc, etc.
Em nome da Communidade convida a todos

José Pan!;tein, Presidente.

EDITAL
para habilitação
de herdeiros
O doutor Arno Pedro

Hoeschl, Juíz de I.:irei·
to da Comarca de Jara
guá, Esta JO de Santa
Catarina, Brasil, na for
ma da lei, etc. - ----

FAÇO SABER aos que
o presf.lnte edital virem,
que por este Juizo foram
arrecadados, arrolados e

i}ostos em administraçäo
.��------------------------------------------

BRASIL

ESijtAj��QUIN�RDE OUTUBR(t»
CURSOS:

.

.

Comércio - Datilografia·- Correspondência - Esteno�rafla
Pre-ginasial

Ãulal diurn",s e noturnas Sexos masculino e feminint9

DIRETOR: - Professor João Martins Véra.
Esta fscola afim de suprir a grande falta de Guarda-livros,

que existe, organisou um

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

MATÉRIAS:
Escrituração mercantil - Correspondencia - Arim�tica. co
merciai - Datilografia - 'Legislação fiscal - Escrita fIscal

En'lliam-,e pro,péto$ e inform8fÕes pelo l'Jorreio.

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

•

RUA ENGENHEIRO NIEMEVER N. 256

JOINVILLE - SANTA CATARINA

• •

de MARTINS JARUOA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

Todos os quartos t appartanlentos com agua
corrente, quente e fria.

Elevador, frigórilico • Casinha. de Ia. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

Automovel na Estação
CURITVBA PARANÁ

•

I PETROLINA MINANCORA
O Tonico capilar por excelenci3!

Destina'se a ml'inter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento do.S cabelos.
Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destroi a
CASPA, por mais rebelde que seja. E' um
remedio súberano contra toda e quülquér
AfECÇÃO DO'COURO CABELUDO.
Em todas aá Farmacias, Drolarias e Perfumarias.
Produto. do.S LABORATORlOS MINANCOItA

Joinville·

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, COM
escritorio á �ua Abdon Batista no estabelecimento do sr, Alfred.
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se
de inventarios, deíezas de contravenções fiscaes, elabora contra
tos 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 agricola,
penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer
natureza, assim como requerimentos.

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

os bens deixad.os pOl' I__1Il1iJ,,_ROSA S rOLZER que ., lera na.tural da ,Rumania I O anuncIo e � a l11/.l

e que faleceu sem ber-""1 do negoclO.
deiros presentes, pelt,�_111111_
que convido aos herdeÍ' .

fi��d�u�e�1�!�hat:u�!� I CALCEH INAse no prazo mimmo de
.

noventa dias (90) e re- Específugo da dentíção,
querer o que ror ti bem. a aaude das crianças
de seu direito, ,E 'para' Ao vosso filhinho ja nasceu o

que chegue a notiCl!t de primeiro dente? Tem elle bom
to.dos 6e passou o pre apetite? E' elle forte e corado
sente edital que será 8- ou raquítico 8 ane�ico? Dorme

" d . I d c
- - bem durante a nOIte, ou chora

Ixa O �(. ug�r e Utj
em demasia? Os seus intestinos

lume e publIcado pe;/3, funccionam regularmente?
imprensa loca) e DiariO Dorme com a boca aberta?
Oficiid do Estado, Floria· , Constipa se com frequenci�?
no {lUe Dad.o 8 pas.sa- Assusta-se quando derme.

d
P ; .·d de de Ja, .

Ja lhe deu CALCEHINA, •O nes�a uI a. remedio que veio provar quI' osraguA, a08 treze dIas do accidentes da primeira dentição
mez de maio do ano de das crianças não existem? Com
mil novecentos e trinta uso da ÇALCEHI�A, ��d�mos
e nove Eu Ney Franco nossos filhos possuIr belh�sl[hos
'.

"

.' dentes. A CALCEHINA, e sem'
eacl'lväo O subsCrevl. -

pre util em qualquer idade. f'
ASSINADO Arno Pedro um poderoso tonico, para ós

Hoeschl, ,uiz de Direito, c0!lvalescentes. A CALÇEHINA
Está confúrme o original �vlta.a tuberculose, as .1I�fecções

mtestmaes e a apendIcIte. A
do. que dou fé. CALCEHINA exp�lIe os vermes
J !1rQguá, 13 de maio intestinaes e cria um meio im-

de 1939. proprio á sua proliferação.
Ney Franco. Em todas as Pb3rma cias

lindo a ·'oinvif/e
não deixem de visitar 'a

Casa das Seda$
de Irmãos Zaftar á Rua doPrlncl

pe, que tem o melhor. sortimen
.0 em la�endas linas e arossas

...
'

E RVI N

Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senho
ras e creanças. :::"ompleto jogo de perfumes dos
mais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentés, pastas dentifrich s, escovas para roupa. ésco
vas para dentes fi eSCOVdS P. unhas, creme p. pelle, etc.

JO E T

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chronica da Semana �ASSIGNATURl\5If
Annual 12$000 aORREIO DO POVOPor Harcel fi! ...4."br'll

Domingo ultimo fei a- no salão nobre, pelo
final assjgnado o pacto reVIDO. H. d. Pio de Frei.
militar que consolída o tas, bispo diocesano.
eíxo Roma Berlim, pelos ** *
STS. Ribbentrop e Conde Eu gosto dos casos
Clane. aensaeíonees, Aqui vae
O estadista allemão, ä· um. D. Joaquim Silveira

pôs 8, aaaígnsturs, do a- de Souza -quando bispo
cto, t.eve este phraze de Diamantin8, em Mi·
muito significativa' cl50 nas, foi o patrono de u
milhões de allemães, m essectação que tinha
italianos e seus amigos, por finalidade custear os
constítuom um bloco que estudos de seminartstas
é raveneíveí.» [pobres. O bispo sempre
A impren.s!l das duas manifestou o desejo de

,randes cepítaes refere- ser u.» dos semínertstas
se com enthusiasmo a u sagrado bíspo e elle o
níão agora finalmente ottíctante. lutellzmente A's 9 horas da man

ã

: Passeata ern busca do
realizada, detalhando a morreu sem ser reaíísa rei. Ponto de partida: séde social.eerímonía e eoalteceLdo do esse desejo. A's 10 h T' I

.

t d tit I8.S vantagens dessa ap- Agora foi sagrado bis- oras! Iro ao a vo em dispu a o 1 U o

prúximaçEio armada. em po em Diamantina por de rei.
favor da paz. D. Serafim Gomes Jar· A's 12 horas: Proclamação do rei e dos cava-
Um paradoxo, como dim precisamente um lheiros,

outros, que nos tem ot- daquelles semtnartstas, A's 12,30 da tarde: Banquete.ferecido a actual crise D. André Coimbra, bis- A's 2 horas: Inicio de tiro ao alvo e J'ogo deeuropéa, po de Barra do Pirahy. _. . .

•
*
* O photographo Wer'

"

bolão em dispota de valiosos prermos.
Teve legar, domingo, neck bateu duas chapas A {arde: GRANDE DOMINGUEIRA.

a ínauguração do edUl· da cerimonia: uma à De uoite : BAILE FAMILIAR.
eío do Forum em Blume· porta da 9athedl'aJ, outra NB. - Convites para o baile poderãoaau. A -Cídade de Blu do. cortejo, logo �m se

ser procurados com o sr. A Kricheldorf (Euipre-menaus diz que «foi a guída do acto. POIS bem; . .

principal reallsação do em ambas 8S photogra sul) A Duetona.
Governo Municipah e phías, que foram publí-
eommenta : «Esta bem cauas no cEstado de Mi- Re.is.roCivilviva ainda, na memaria nIlS», apparece a cabeça Artur Mueller, Escrivão e Ofidos blumeneuensea, a de D. Silverio no corpo cial do Registro Civil do 1. dis
lembrança do pardieiro de D. Serafim! trito da Comarca de Jaragtlá,
,ue servia de prisão; Isto é simplesmente Estado de SantaCatarina, Brasil. EDITAL N. 930
d d·

..

b t I E d Faz saber que comoJllreceram ltopoldo Graebner e Paula&S con lçoe8 em que o so re-na ura. , seguo ()
eLU cartorio exibindo os docu- Krause.mesmo .ee eocontrsv6, fi .Diario da Noite>, do mentos exigidos pela lei afim '1 It

.

I d. ,:. e, so eICO, avra or, ·comsem hygiene, sem neo

'I
Rio, corre naquells. Cl' de se habilitarem para casar·se: vinte e dois anos de idade,bra.nhum dos requisitos in, dade m.ineira que D. EDITAL N. 926 sileiro, nötural deste distrito,do.

dispensaveis. 8 estabele .. Coimbra disse que pare- Ricardo Gessner e Erna Elisa- miciliado e residente neste dis-
.

Ih
.

t bertha Ema Oestereich. trito no lugar Jacú-Assú, sendoelmentos dessa natureza; ceu· e ter VIS o, no 8-
Ele, solteiro, lavrador, com filho legitimo de Bernado Gr!ieb.do modo como os varios eta da gagr8�ão, a phi- vinte e cinco anos de idada, bra- ner, e de digo digo falecido na.

nfficlos judiciarios da Co rü(;úomia do extlncto bis· sileiro, natural deste distrito,do- tur!'1 de Blumenau e de Agnes
marca estavam 108to118- ,'O em vez da do preIa- domiciliado ,e residente neste Fr"nk� Graebner, lavradora, na.
dos no velho predio da .lo officiante" distrito a estrada Garibaldi,sen. tural de ßlumenau. domi.:iliada

* do filho Ie&etimo de Bruno e residente neste distrito nQ lu.Prefeitura. Basta dizer·se • ". Gcssna, e de Elisabertha Salai gar Jacú-Assu
para se dizer tudo, que Em Porto Alegre 8ca- Gessner, lavladores, natllraes de Ela, solteira, domestica, com
O gabinete do M. M. d:r. ba de ser f�chado um Blumenau, domiciliados e resi· vinte e dois anos d,! idade, Bra-
Jui de DireI'to da Co club Ofl·gl·DR.l·I·"''''l·mo: _

dente neste distrito u estrada sileira natural de 8lumenau, do-Z .
- <J., G'jribaldi. miciliada e re�idente neste dis.ma.rca estava situado nos deiitiDava @e 8 realizar Ela, solteira, domelitica, com ·trito no luga!' Jacú-Assu, sendo

pürões da Prefeitura, o casamento de seus as· dezanóve anos de idade, brasi· filha legitim� de Carl Krause e
n'um cubiculo sem ar e aoelados. Moças casa· leira, natural deste distrito, do- de Berta Sasse Krause, lavrado
eem luz, sep'arado por douraI;, que existem em miciliada e residente neste dis- res, naturas- de Blumenau do-

trito li. estrada Garibaldi, sendo miciliados e residentes neste dis.11m tabique do cartorio toda parte, procuravam- filha legitima de Ervin Ocsterei- distrito no lug:H Jacú.Assú.dó 2. Tabelliäo de Notas. n'o, ficavam sendo so- ch, lavradora, natural de Blume
iJma cadeira e uma me· ci8s... e aguardavam o n<lu,. do.miciliad� e residente nes-

88. eram todo o seu mo apparecimento do noivo.' te dlstnto.,
biliario. Os demais es A policia porem veri. jaragua, 19-5-39.

" EDITAL No. 927eriväes e serventuariot! ficando certos escanda
Alberto Briese e Helena Sei.d e Justiça Unham seUSIIOs, res')lveu. fechar o ke.

cartorioa na8 meiBs a club. Ele, solteiro, lavrador, COIl1

luas do velho predio Até parece cousa do trinta anos de ídade, brasileiro,
eooatruido pelo Dr. Blu- americano do norte. nablral deste distrito, domicilia·

do e residente neste distrito,nomenau em 1874. e a que ----------....:Iugal Rio do Serro, sendo filho
em 1918, Paulo Zimmer.' (/� 'l' legitimo de Roberto Briese, la-
mBDn fez alguns acresci

/

";: (QilfUi]� 1; vrador natural de Blumenau e

ruos." , �

de Maria Rahn Briese lavrad?ra,
A

. .

d' ,

:0" 1i�1L'"
natural de Blumenau, faleCIda,Cf3flmOOla e. InflU:. ii ). Ilifl i1lirfßílrí'\\ 'rrq)lt-']ilir<{;:"('i\ domiciliada eresldente neste dis-

g'uraçâo do pradIO fOI. \ lW � �1!l!l!\W I � .ALL ."2:1 () trito no lugar Rio do Serro.
pre�idid8 pelo lnterven·1 --..;_� -�---:" .

Ela, solt�ira, domestica,. com

tOI' Federal, dr. Nereu �_.c:..� .. _ br���le�ra,n::�u:a�o�es�e d:��g�:Ramos. e a de benção I »A:,n-S4al114 TELL « no lugar Rio do Sem�, sendo
da imagem de Christo, filha legitima de Guilherme Sei•

• ke e de Ana Gustmann Selke,
. Ilavradores, nahtraes de Blume-

BancoAlr.·cola eColD- nau, do.mi�liados a resi.dentes
neste distrIto no lugar RIO do

.: Serro.

anercial de BlulDenau Jar�göfTlLi9��'
Arnoldo Krur e Maria Mag

dalena Karsten.
Ele, solteiro, com vinte e oito

I
anos de idade brasileiro, natu
ral de São Salvador, E�tado de
Rio Grande do Sul, residente

I em Santo Angelo, filho legitimo
de Jacob Pedro Krug, e de,The

. olina Krug, naturaes do .Estado
de Rio Grande do Sul.
Ela, solteira, domesticA, com

vinte e quatro anos de idade,
brasileirá, natural deste distrito,
domiciliada e residente neste
distrito a estrada Jaraguá, sen·

do filho legitimo de Bernado
Karsten, e de Ana Krug, Kars
ten naturaes de Blumenau, do·
miciliados e residentes neste
distrito a estrada Jaraguá.
Jaraguá 22-5-39.

EDITAL �. 929
Alfredo Geisler e Adele Raasch.
Ele, solteiro, llivrador, com

vinte e dois anos de idade, bra
sileiro, natural deste distrito, do'
miciliado e residente neste .dis·
trito, no lugar Ribeirão Grande
do Sul, sendo filho legitimo de
Augusto Geisler, e de Ema Koch
Geisler. lavradores, naturIIes de
Blumenau, domiciliados e resi·
dentes neste distrito.
Ela, iolteita, doml'!stica, com

vinte e dois 'anos de idade, bra
sileira, natural deste di·.trito, do·
miciliada e residente neste dis·
trito no lugar Ribeirão Grande
do Sul, sendo filha leritima de

. Gustavo Raasch e de Berta Ka·
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Ainda tem tOlSse. dôr 'laI';
i _ A tortura de ser feia.

CHt•• e no peIto? Não deve mas é a tortura de parecer agradável,
II•• o poeeroso tonico

a constancia de andar procurando nos annuncios dos

fIlHO CBBOSOTiDO iornaes o melhor crême, o melhor rougé, o melhor
'baten; as horas passadas a folhear o eine Arte na

JuMÓASiLvA's�YEiHA illusão dos olhos da Garbo, dos vestidos da Marlene,
dos sorrisos da Jean Parker. Depois o cuidado com

os cabellos com os sapatos, com os períumes., O
modo de f�lar e até de andar.; Tudo isto não deve
mas é uma tortut a. Porque, afinal, tudo que se COIl�

segue com artificios - tudo cae, tudo se anulla, tu
do apparece como é diante do impl reave! �spel�o!
O espelho é o melhor amigo da mulher até ,os Vinte
annos : dahi ter-na se o maior inimigo. f porque �
Só po;que o espelho não sabe mentir!

- Ah l a tortura de ser feia l
Entretanto eu já li, não sei onde, que o amôr

Sabba 1(l p. p., em torno I de uma feia ê o mais franco, o rnais incondicional, o
das 4 ou 5 horas, <!_esap I mais ardente que se póde imaginar. Pódé ser•.. _

p�receu de meu sala? de
mas ning'uem _ nem um desses meninos bonitos quebilhar juma bola de co.r a
enchem as esquinas, os bars, os salões - quer ten

zul, Peço o obsequio à
tar... Nem um se resolve a experím-nta-. E J tortura

quem porventura a. tenha
continua. Continua como todas as torturas ...

e,ncontrado ou sa�ba do Mas você, minha amiga, não se preoccupe comfirn da mesma, avisar me
isto. Não corra ao seu espelho. Você é bonita, tem

ou� �e t?trega Ia. que o

I uns cabellos em natural epermanente», e o seu sorríso

grG1tlflCarelj.osé ALBUS. destilla _

rnais en�anto que os de jeanette Mac Donald !
Voce nao tem vmte 8Il.nos ...

SociB�a�ß �B Atira�OrB81
"JARAGUA'"

18 de Maio de 1939 __
E.",,1lIe com SIC·

caM III .n",ias •

coDvalestcllças
imuco 50llfRHW

DOS PULMÕES

&alio de Bilbar
JOI� Alb..

nies Raasch, lavradores,�naturaes
de Blumenau, domiciliados e

residentes neste distrito.
jaraguá, 23-5-39. fJil Yaz.

Anniversar ios
Dip 23 festt>jou m?is um

ni1tal a snra. d. Deiaudina
Muellel' Soares, tsposa do
sr. M"rtinho Soares, fune·
cionario da CoJlectoria Es
tadoa!.
- A 24 anniversariou

a sra. d. Erothide:; Outra
Hafermann, esposa do sr.

I pharmaceutico
\":arlos Ha

felmann, proprieiario da
I pharmacia -Central •.

Anniversariou öia 25
deste a 5nra. d. Maria da
Conceição Pereira Sant,
esposa do snr. João Sant
e professora do grupo es·

colar cAbdon Baptista".
Nascimentos

Está em festas o lar do
sr. Alidio Stulzer e de sua

esposa. sra. d.Martha Stul
zer, com o nascim.mto, oe·
corrido á 23 do corrente.
de seu primogenito, que
na pia baptismal receltrrá
o nome de José.

Fomos esta semana agra·
davelmente surprezos com

a visita que nos fez o sr.

dr. Arno Pedro Hoeschl,
. inttgro Juiz de Direito da

Dedicando .. me a outro famo de adivíd,;;dt·. vendo, Comarca. S. S.- com a fi
desde já. 2 minha afregm:zada t bUT! r.iOnt"da neza. de seu trato de ver·

;.
C d N

.

t d ci" k 1 d' dadelro gentleman, palesasa e. ego:-JO, com o o "'.'C oe merca onas trou demorada'7,r:nte com
e respectIvas mstaHaç;õts, per P:tÇO l'äZOavel. o nosso director, mm:tran.

Francisco Modrock, Rua Abdon Baptista. do muita sympathico ao

nosso esforço de dotarmos
, o Municipio com um jor-

I
nal a altura do seu pro
gresso. .

Gratos ás palavras do
iIIustre visitante, formula·
mos daqui \'otos pela sua

felicidade pessoal

COMPRA-SE
uma PEQUr:NA CASA com pOIS. ou TRE� VisitantesillustresMORGOS DE TERRA, de prddencJa no perl· Dr. Ara0 HÖlCbImdro UI ban,) ou perto.

Informações nesta redGcção.
Jaraguá 14 - 5-39.

E para que chegue ao conhe·
cimento de todos paseci o pre·
sente edital que sc'rá publiçado
p�la imprensa e em cartorio on·
de será afixado durante ]5 dias

Si alguem Houber de impedi
mentos �cuse-os para fins legaes.

Artur Mueller
Escrivão Distrit"I e Oficial do

Registro Civil.

Casa de Nego�io a venda

IMPORTANTE ESTABELECI
MENTO COMMERCIAL

o MAGAZINE DOS SNRS. MAY� FISCHER

Matriz: BLUMENA.U
Filiaes em JOINVILLE, JARAGUA'

e HAMONIA

Capital autorislldo 2000:000$000
Capital realisadí\ e reservas 1.665:084$560
Total dos deposi.toB ca. 16,000:000$000

Faz to.... as operações bancarias
no Patz

.

coroo descontos e caução d!.:', titules de expor
taçäo e 'outras optraçõeR de credito, passes
para as principaes preç8s do paÍz, mediante

taxas modicas.

I�ID. e. cantas correntes as seguintes jaras:
A dispssição, sem aviso, eom retiradas li-

vres para quaezquer importancjas 2 %

Com aviSA pr€vio (retiradas com avisos
conforme a importfmcia ,a retirar) 4 %

Dep')sÍtos Populares Limitajos (até 10 con·

t",s) deposÍtOfI iniciaes a partir de 20,
subsequente a partir de 5$000 4 1/2 %

Praze. fixo de 2 rnezes ß depois 2 mezes

de aviso pare. retil'adafil 5 %

Prazo fixo I anno e depois 2 mezes de
tiviso para l�eií.r8.rl8.s 6 %

Succursal em JABAGUA'
End. telegr. cCalxa,.Caixa Postal n. 65

LAVANDO-SE COM O SABÃO

Virgem Especiali'dade
de WETZEL· & elA. - JOIl'JVILLE (Marca regidrada)

POUPA SE TEMPO, DINHEIRO E ABORRf:CIMENTOS.
r

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


