
o primeiro Concresso Eucharistico
mais vibrante demonstração de fé

A Comarca de Jaraguá neste curto lapso
de tempo que vem da sua installação até ho
je, tem tido a oriental-a com as luzes de seu

saber espiritos de elite, cidadãos-magistrados
! que não olham a toga e o direito como sim
I pies expressões ôcas de 'sentido e finalidade,
'I mas capazes de realizarem o império da jus-
tiça dentro de qualquer sociedade.

II Fa_i assim o ór. Francisco Machado Rios.
[ E' assim o 'dr. Arno Pedro Hoeschl, seu a

ctual juiz. Elemento que se destacou pelo ca-

racter e pela cultura na geração de moços ju
ristas que hoje faz honra a Santa Catharina,
formou o dr. Arno Pedro Hoeschl a sua rnen

talidade pelos ensinamentos colhidos na velha
Escola de Direito de São Paulo.

Depois de occupar os cargos de Promotor
e de Juiz em outras comarcas do Estado, veio
S. S para Jaraguá, em 1936, trazendo como

disse, de improviso, nas commemorações do 5.0
anniversario da installação da Comarca, um u

nico proposito : «- não medir sacrifícios pa
ra o desempenho de suas íuncções.»

E assim tem sido. A 'Sua conducta de ci
dadão e de magistrado, em menos de tres
annos de permanencia entre nós, espelhando

11 o seu caracter e a certeza da justiça dsitribui
da sem vacillamentos, fortalece cada dia na

communa o prestigio da ordem necessária ao

trabalho, indispensavel ao bem-estar do povo.
Hoje prestamos a nossa homenagem, de

admiração e de respeito, ao M. M. Juiz de
Direito da Comarca,

Contava-mos prestai-a em o numero com

memorativo ao nosso 20.0 anniversario. O
atrazo,. porêrn, com que nôs veio ás mãos o

clichê de S. S., embora encommendado a tem-
.

po. irnpossibilitou-nos de fazer o que havia'
mos pensado e tinhamos como dever. _

Hoje o fazemos seguros de que, em qual
quer tempo, representa o nosso gesto o me

lhor do sentimerite da alma jaraguaense ao

seu illustre Juiz cujo passado, que sabemos
digno, se renova na Iizura dos actos que lhe I

ennobrecem' o presente. ._jl
Modificado

menta
o regula
do sello

A maneira de inutilizar as estampá ..

lhas e as novas taxas estabelecidas
o \.lhefe do governo I quando passadas em uma

assignou decreto lei mo- u'lica via, o acceitante,'
dificando dispo!ôições 'do nas girßdas em prat;a�
regulamento do Sêllo pa· brasileiras, e o primeiro
ra dar a seguinte reda- portador, nas saccadas
cçllo à Nota n. 9 da ts- no exterior.
bella A, do decreto n. As taxas f>slabeleGid&8
1.137, de 7 de outubro de no numero 76 do para-
1936 : grapho 1 da tabella B,
NOTA - IDutiliza a es- do referido decreto nu

tampilha quan�o passs· mero 1.137, ficam modi,
das em differentes vias ficadas pela seguinte lor
- nas saccadas no paiz ma:
sobre praças nacionaes, De mais de 20$ até
o accl�itallte, nli primei- 300$000 $500
ra via; nas saccadas no De mais de 300$ 1$500
paiz sobre praças extran- Este decreto-lei entra-
geiras o saccador, na ul- rá em vigor quinze dias
tima via, que será con - depois de publicado e

servada em sau poder; será transmittido tele·
nat! saccadas no exterior graphicamente aos dele·
sobre praças do paiz, o gados riscaes do Thesou·
primeiro portador, ao que ro Nacioll&l nos Estados
fôr apresentada, acceita, para effelio de_...,....."",
paga ou protestada; e, dlata divulgação,

te, pois mede 27 por 30
metros, o terreno presta-se
perfeitamente, situado como
está em uma das princi
paes ruas da cidade.
Segundo o projecto o

prédio terá dois andares,
o primeiro reservado ás
dependencias da Prefeitura,
ao Cartor!o do Registro
Civil e a Delegacia de Po
licia; no segundo funccio

quarta...feira, em Florianopolis, f,!i a
se viu' em terras de Santa catbanna.

ra para um predio novo,
á avenida «OetulioVargas»,
onde foram effectuados
melhoramentos que as ad
ministrações passadas não
tiveram tempo de pensar.
foi um passo muito acer

tado do prefeito Herbster.
A prefeitura de hoje é

uma repartição perfeita.
Os serviços bem orienta
dos, satisfazem como em

qualquer outra do Estado.
Os debitas da divida pas

tando Mm gesto altamente
patriotico qual seja c de
auxiliar a construção de
um templo de ensino, em

nada prejudica o rythmo
das objectivações dis tri
ctaes, mercê de suas pro
prias rendas.
Ainda em Hansa, acha

se em construção uma

ponte sobre o rio <Novo>
e a :estrada que ligará a

villa a Garibaldi. Para a

acquisição de um terreno

-

Prefeito Leonidas Herbster

nhecia a época em que vi
via. O seu apoio não con

trariava o trabalho [uridi
co de Silva Mafra, tão pou
co os nossos direitos as

segurados por tres decisões
do mais alta côrte de jus
tiça do paíz. Deu-o com

consciencia, isto é, com

conhecimento do ponto a

que descêra o thermome
tro moral e politico do
seu ternpo.
Era assim o seu feitio.

Sabia como, no dizer de
Smiles, a liberdade não é
s6mente c effeito de um

engrandecimento politico;
é sobretudo o resultado de
um engrandecimeeto mo·

ral. Não se pareceu, atra
vez do sua adiantada car

reira politica, com nenhum
outro chefe pela simples
razão de que tambem ne
nhum outro com elle se

pareceu. Elle foi, em todas
as occasiões, o Chefe, o

Homem superior , sobre
procurar o inimigo para o pondo se ás situações, a-combate, - pois que um justando as ao seu feitio,falso amigo é peior que dominando-as emfim .

um inimigo declarado, Morreu justamente quan-Conhecendo a indole do do devia viver.
seu povo, vivia com elle, Era grande demals para

'

- e o povo o admirava e
o seu ternpo, para essequeria. Ganhou com isto
tempo em que a politicaum grande prestigio, não
gern, não a Politica, abas

o prestigio politico de tardava o caracter, destruooccasião, - superficial; mas indo a opinlão.
o que. se altcercea na pu -

Hoje elle não vive. Não
ra aml�ade. vive na materla: vive no

• � fOI esse grande pres- I bronze como sentlnella a
tigio que o levou ao p�: vançada da nossa grande�er _

por duas vezes, cons
za ; vive na saudade con

t�tulI;tdo se em. legenda par- soladora dos que com elletidaria de muitas centenas
privaram, ou são ainda cade ho�ens.

_ pazes de avaliar. sem pai-D��I porque a sua obra xão. a obra que nôs legou.adrninistratíva, em duas- Dia 28 de maio era aphazes, correu sempr� pa- suá data natalícia. Cultuerallela a s�a obra pohtl?�. mos nesse dia, ao menos,
.

Construio, sem sacrtf!. a memoria daquelle que
CI,OS. Congraçou, sem ÍI- deixou, na ponte que ligabiezas.

_. a Ilha ao Continente, oA sua v?ntade nao. co. traço de união immortal
nhe�eu eífeitos contrar��s. entre o seu nome e o fu__; tlDh� um ry�hmo so de! turo de nossa terra,
expansao. Deixou-nos a I
prova real dessa vontade M. de A.
nos melhoramentos que I
positivou, nos factores po
líticos que conseguia som
maa ao coeficiente do seu nobre e' patriotico do
propria valor para as ob Interventor de Per-
jectivações todas da sua nambuce
forma de governar. Inlormam de Recife
Foi óssim que venceu -

que o interventar Aga
para elle e para o Estado memnon Magalhlles. in
- dirigindo, apaziguando, formado de q\!8 alguns
conslr�indo. . . estuJa!ltes de Medicina
Reahzou �erclho Lu� u-. estavam em difficuldades

ma dessaa v!das. p�bllc�s t para pagar a segunda
em que a fe ch.rI.sta nao

I
taxa da matricula na pri.

se afasta d? espIrita _para meira prova parcial, au
da� lagar a� prevençoes e torizou o secretario do

ANNlVERSARlO OdIOS, que tudo separam e Interior a oUieiar HO di
destroem. rectol' da Faculdade de

. Elle_ �ra o Estado. - co- Medicin&,. pondo á dis�mente Impres.so. . mo dIZia aquelle r�1 fr�n· posiçllo do mesmo egta.Que sua VIda �e pr?lon -cez - as. suas asprraço :S, belecimento sete cont08
gue, _por modo· tao. dIgno, os seu� I�eaes de �rande e 700 mH reis, correspon- sao os nossos Sinceros za, os. tr;tttmos ancelos do dentes ás mesmas taxas.votos. seu CIVIsmo. as phazes

mais lindas da SWl historia.
Dr·J.A.RochaLoures Eu já ouvi criticar a ma

neira como se conduziu Por nôs haver chega-
Hercilio Luz na secular do um pouco tarde, só
que5tão de limites com o no proximo numero da
Paraná, slbendo, embora, remos aos nossos leito
a que representava para res a reportagem que
Santa Catharina o accôrdo mandamos lazer do 1.0
inspirado que foi pelo Go- í Congresso Eucharistieo
verno Federal_

.
do Estada, ora encerrado

50 que. H�rdlio luz �O·. em F'1orl�nopoH8.

Trecho da "Avenida Getulio Vargas", ande se vê em p1'imeiro
plano, a "Praça Sete de Setembro"-

AINDA O NOSSO
Pela passagem do nos

so 20 o anniversarlo, assim
formulou as suas felicita'
ções o nosso brilhante
collega cO Estado:t, de
Florianopolis :

A 10 do corrente, en

trou no seu 21' ano de

pu!Jlicidade o nosw valo
roso confrade cCorreio do
Povo., que se editõra se

manalmente na cidade de
Jaraguá. Dirige·o o seu'pro·
prietário, sr. Honorato To
melin, e é seu redator o

Sl', JQãQ Cre�po; festt:iado

Justa a homenagem que
hoje rendemos ao prefeito
Tenente Leonidas Herbster,
pela sua data natalícia que
transcorrerá segunda feira.
Designado para exercer

o cargo de prefeito do nos
so municipio, pelo acto in
terventorial de 4 de feve
reiro de 1938, ha POllCO
mais de um anno, o .Te
nente Herbster vem exer

cendo as funcções do seu

cargo contando apenas, co·
mo elle bem diz, com o

apoio dos homens de bom
senso que decerto não lhe
tem faltado. malçré-tout.
Não é f:>ci! administrar

um municipio como o nos

so que, a bem dizer, está
na sua primeira phasa. No
entanto, com rara habili .

dade, a gestão do tenente
Leónidas Herbster se vae

desdobrando, dia a dia,
constituindo o seu clou
até agora, a transformação
da cidade.
Dest'arte, apezar d i muito
que ainda ha por íazer. já
a Cidade pöde apresentar.
se aos visitantes, calçadi
nha ele novo, limpa, no

scenario em que se agita
a vida urbana de hoje. Os
desacertos que porventura
lhe possam ser apontados
em nada desmerecem a sua

gestão dynamica e efficien
te. E não desmerecem por
que não ha quem não os

tenha.
Uma das realizações do

seu governo ahi temos a

praça .7 de Setembro',
com arborisação escolhida
e optima illuminação, dan
da a quem chega uma im-

. pressão bem agradável. siva foram liquidados. Isto onde será construido o
Não é s6, porêm, a cidade representa muito em sa- predio da Intendencia, já
que tem merecido os seus bendo- se que ella não era conseguia o prefeita Leo
cuidados- O interior do oequena ao iniciar-se a a- "idas Herbster a necessa
município tambem. As es - ctual gestão municipal. ria autorisação do Depar
tradas estão sendo con O districto de Hansa tem tamento 'das Municipalida
servadas como e passivei. recebido do prefeito Herb des.
Uma ponte sobre o rio ster especial attenção, tanto E assim vae se -desdo
eJaraguá:t, medindo cêrca a séde como o interior., brando a actual adminis
de 13 metros e orçada em Na villa foi autorisada a tração [araguaense. Como
doze contos de réis, acha - construção de meio fio em sua maior realização, po
se quasi concluída. E' esse diversas ruas. Para a cons· rêm, está sendo projecta'
Um melhoramento de apre- j trucção

.

do grupo escolar da a construção do Paço
ciavel relêvo que irá bene:! O auxilio d� Prefeitura f::ri Municipal, no terreno doa
fieiar um fertil pedaço de de vinte contos de réis. do em tempo para esse
nossa terra. I Este auxilio é sobremodo fim pelo saudoso Angelo
A mudança da Prefeitu- importante pois, docurnen- Piazera. Espaçoso bastan

poeta conterrâneo e mem

bro fundador da.Academia
Catharinens9 de Letras.
Inteira e si�ceramenle de·

votado ào progre3so jara'
guàense, o 1bem feito
hebdomadário exerce, tarn
bem, salutar influência em

larga zona do Estad6l, que,
por isso, lhe deve incon
táveis beneficios.
Em comemoração à da

ta, o cOorreio do Povo
apresentQu'se galhard;,;·

narão o Tabellionato. a

Inspectoria Escolar, a Col
lectoria Estadoal, o igabi
nete do dr. Juiz de Direito,
a Sala do Jury 'e a Escri
vania de Paz. Será essa

sem duvida a principal rea
lização do PL'efeito Herb
ster. Construa o Paço Mu
nicipal e o seu nome fi
carà para sempre ligado á.
historia de [araguá.

Hercilio LuzJ
.A liberdade não é sómente

o effeito de um engrandeci.
mento politico; é sobretudo o

resultado de um engrandeci
mento moral, o fructo da ener

gia, da independencia, da li
berdade de acções individuaes. >

SMILES.

I
Meàico Especialista IOlhos, Ouvidos,
Nariz e Garganta.

Rua Principe Fone 334
JOINVILLE

No scenario da vida ca

tharinense passada, nos al
tos e baixos da sua poli
tica como nas hesitações
periodicas do seu panora
ma administrativo, a figura
de Hercilio Luz encheu u

ma época pelo Li�stemor
de suas attitudes molda
das ao calor do mais justo
e leal catharinencismo. Es
se amôr de Hercilio Luz
por Santa Catharina já a

gora pode ser esquecido;
nunca será negado,
Homem de fibra, espiri

ta combativo, não costu
rnava evitar politicamente a

lucta, nem se conformava
com uma retirada estrate
gica de ultima hora. Seguia
a velha tactica franceza de

Um gesto

Congresso Eucharistico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COR�EIO DO POVO

__9
Dados .do balanço de 30.9.1938

Capilal e reservas�.. • . . . • . 382.549:329$111
.Letras, desc. e emprtslimos em -c/correnle 3.628.982:366$201
Deposltos .' .

• . . . .
• . 4.021.395:134$400

o Banco do Brasil, agencia de Joinville, está operando Iran
(:amen�e em descontos dc Duplicatas äe facturas Letras de
casnbio, Notas promissorias e Emprestimos em' conta cor.
rent� sob �aução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. faz em.
prestJmos a Agticultores e lndustriaes aos prazos de 1,2 e

õ

annos

Está pagando actualmente as seguintes taxasie depositos :
DEPOSITOS P<?�l!LARES - Limite de 10:0LO$OOO • • . 411{0Deposito Inicial .R:; 100$UlO, no mimmo. Depositos

sussequentes mmimos de 50$000. Retíradas minimas
Rs. 20$000. Não rendem juros os saldos inferiores a
5 $LOO e a importancia que exceder do limite e !IS
contas encerradas antes de 60 dias

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

DEPOSITOS. Ll��l."ADOS - Limite de Rs. 50:000$000 . . 3'j.
Deposito ínicial Rs. 200$COII. Depositos subsequentes
mlmm.os de Rs. 100�000. Retiradas minimas Rs 50$000.
Demais condicções identicas aos Depositos Populares.

.r, Cheques seílados.

DEPOSITOS. C'?A:1.JUROS - (Sem limite) . .. . 2/·
DeposIto inicial Rs. 1:0oo$OCO. 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.

DEPOSITOS DE AVISO PREVIO
Mediante aviso previo de 30 dias

" " " 60 dias
" " " 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO fiXO
De 6 mezes

. 4' l.
. De 12 mezes . .. . 5'/.
D", i2 mezes com renda mensal 4,5'/.

l De 6 mezes com renda mensal 3,5'/.
.pEPOSITOS Banearios 1'/.

, O Banco do Brasil faz todas as operações bancarias, des
tontos..emprestimos em conta corre nte garantida. cobranças, trans
ferencias, de fundos, custodia de títulos '" valores, etc.

Tem a�encia em todas as capiteas e cidades mais impor
tantes do paiz e correspondentes nas demais cidades. Mantem
correspondentes em tc dos os paizes do mundo.

'

Indo a Joi(1viffo
não de,ixem de vlsifar a

Casa das Sedas
de Irmãos Zaftar á Rua doPrinci-

pe, que fem o melhor sorflmen
fo em lazendas linas e grossas

Herdeiros.
do Commendador
Faustino Cocrea!
Com a presente com

munico a todos os her
deiros, meus conetituin
te s, A interessados na

ce us a ja Iabulosa he
rança do commet..dador
Corre a, que estou ne via.
gem, novamente, para o

Ebta do do Rio Grande do
Sul, e irei tembem até

IMontevideu, capital do
Uruguay, onde, tanto 00
Estado como no Paíz

Vi-,sínho, tratarei com advo- �=====�==============�
gados que trabalham a 1-ctivamente lia grandel I

GEssacanseirasemterdeque;essafalta
causa da herança. de apetite para os acepipes mais sabo-

A causa, no nosso Es I rosos; essa palidez doentia, são sinais

tado ViW tranqullla e te evidentes de sangue pobre. O TONICO

vo commígo as docu en. I BAYER é o que se aconselha em tais

tações- de numerosos in. casos. Sangue pobre, saude fraca. TON/CO

terf'ssados directos que'
BAYER alimenta o sangue.

são os herdeiros de Ma-
fra, HaLsa, ItayopoJis" TONICO BAYER
Florianopolis, Jaragud, e IIdo Paraná, Ponta OiOS'
SIl, Curityba, Cd S tro, Rio &:;;;;;õõiiõõ ;;i;;;;iiiõiõiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiíiiõiã ;}

Negro, etc. IO Comité pró Herdei·'
r09 ..constitufdo em. Ma·, L
fta no, dia 29 de Abril, Ido qual fui acclamado
presidente, está traba·
Ihando activamente, e es
ta apto para prestar qual
qupr dec]araçlle ou in' I
formação & quem dese.
jar.
Mafra,27deMslÍO de 1939.
JORDÃO ALVES DAVID.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Bm!1Tegado com successo em todaa

.. molest ias proveutcntes da S)'p.bJJ.iI

._ iIllpurpza5 cio sanguo I

FER!:�S
ESF'INII-\S
ULCERß.S
ECZEMAS
MANCHAS DA PELL!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHiLlTICAS

. 3,50/0 I. . 4'/.
. 4,5 I.

':�i.�;ZCIP� �
."'''II�",,,,,,,,

. ".��:. � �'.U"

·if�'"
lU
_,.1! "

��
,,�;�"' e IInalmente em lOW

... aHecçOel cuja """

Irem sela a
lIan:a reglllrUa

"AVARIA-'
- Milhares de curados -

'RANDE DEPURATIVO DO SANGiE

'Pomada Minancora
E' a r-ornada ideal I

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL! II

A Fa. mácia Cruz.
de Avaré.Ib. Paulo),
CUfOU com a cMl
NANCORA,. úlce Iras que mm o 914
conseguiu curar,

Da,.. Carolina Palhares, de joinville, curou com
UMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes I I !

t Adotada em mu�t�s hospi�aes, casas de saude

t
.

e clinicas parficulares,
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira eP01\fA·
DA MINANCORAlI nunca existiu a não ser em
suas latinhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem imitaçõf s! Exijam a verdadeira

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

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

ASSIONAifURA ANNUAL DO

«Suplemanto . t.

em Rotogravura»
DO cO ESTAD0 DE S. PAULO�

\

.0 Estado de S. Paulo. acceita pedi,
dos para assignaturas especiaes 56-
mente do -Suplemento em Rotogravura»
pelo preço. de 12$000 por a1"no (24
,numeras).
Preencha e envie o ecoupon» abaixo,
acpmpanhado da importancia. em che
q ue, ,crIa valer declarado ou vale
postal.

P' Administração do .0 ESTADO DE S. PAULO li

rua Boa Vista 180 - São Paulo. .'
Annexo a importancia de 12$000 ,(em cheque, carta
com valol decl arado ou vale postal, para o registo de

"NFAAQUECI':U_�t7 e

... inda tem tosse. dôr nas

Gostas. no peIto?
Use o poderoso tonico

VIBHO GHEOSOTIDO
do pharm', ' cbrm

mAo DA SilVA SILVEIRA

Empreg�m 'Ut.cesso nas anem IIS •

convalescenças
10NICO SOBERANO

,

DOS PULMÕES

uma assignatura do .Suplemento em Rotogravura» do
"0 Estado de S. Paulo".
NOME

ENDEREÇO
I

CIDADE

ESTADO
..

ESCOLA «�UINZE d9 OUTUBRO»
CURSOS:

Comércio - Datilog'afia - Correspondência - Estenografia
Pre-ginasial

Aulas diurnas e noturnas Sexos masculino e feminino

DIRETOR: - Professor João Martins Véras
Esta Escola afim de suprir a grande falta de Guarda-Livros,

qut' existe, organ.sou um

Curso Comercial Extra RápidO
. Dito Curso será feito em - ,4 - qUHtro meses no máximo

'MATERlAS:
Escrituração mercantil - Corrtspondencia - Arimética co·

I

mercial - Datilografia - Legislação fiscal -- Escrita fiscal

Enviam-se pr'ospétos e inforrru.tções pelo correio.

Dão·�e informações verbais desde ás 8 ás 22 horas, isto é, c

desde ás 8 horas da manhã ás 10 da noite. e

i

RUA ENGENHEIRO NIEMEYER N. 256
i

JOINVILLE - SANTA CATARINA

, -

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

primeiro dente? Tem elle bom
apetite? E' elle forte e corado
ou raquitico e 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 CALCEHfNA, podemos
lOSSOS filhos possuir bellissin.os
dentes. A CALCEHINA, é sem

pre util em qualquer idade. E'
um poderoso tonico, para os
onvalescentes. A CALCEHINA
vita a tuberculose, as infecções
ntestinaes e a apendicite. A .

CALCEHINA expelIe os vermes'
ntestinaes e cria um meio im-I
proprio á sua proliferação. IErn todas a8 PharmBcias.

ABATIDO e com

DOR DECABEÇA?

SPIRIHfi
tira dor e

•

reanimaa

BOM fiARA TODOS

t

• •

Cálculo de qualquer
estrutura e em con
creto artnado
e ferro

Plal) tal execuçAo, fis·
calização e direçãß
de obras .

Aparelhamento com

pleto par& constru
ções de pontes em

concreto armado.

Omar Carneiro Ribeiro
Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA
1. Andar Apartamento n, 11

Caixa Postal, 784.

CURITYBA PARANÁ

Descrente, Dlal

venceu...se

CO�

O illustrado pharmaceutico sr. Hercu!ano Mont�negro, ha
bil redactor e proprietario da Gazeta ColonIal· que ve a luz em

Caxias, ��e�ntada e p�os�era cidade dpeEstITg�Àto'DÉs�N�léõmente dIrIgIU ao deposita.io geral do «

PELOTENSE. a carta que � baixo t'an.screvemos:
'

Caxias - Sr. Eduardo C. SequeIra - Pelotas. -: Ao ler

a serie de attestados que estaes publicando e!TI vanos Jo�n;eJ doEstado inclusive a -Gazeta Colonial- de minha prop�le a e e

redacção resolvi por minha vez experimentar o vo�so dtao prebo.
nisado PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, afim e coI1_1 �
ter uma bronchite que, havia dois annos, me atormentava pnnei-

palmente ás noites. .

I
Como sabeis, sou pharmaceutico diplomado, e fOI no argO'

exercicio dessa p.ofíssão que me convenci de que 90 ojo dos

medicamentos apregoados como heroicos para certas e determi

nadas molestias, são verdadeiras panacêas d«: que se serv�m .al

guns profissionaes pano mystificarem �s .credltos em proveito da.
bol a' e com frHnqueza vos digo, fOI animado por essa natural

desco�fi�nça que resolvi usar o vosso .PEITORAL D� ANGICO
PEtOTENSE CUj'lS virtudes th�rapeuhc�s posso hoje de cons

ciencia aUestar em fé de meu grau, autorIsando·o a fazer desta o

uso que vos convier.
.

. .•
Sem mais, subscre vorne, de v S., attento collega e obrigado

(assignado) - HERCULANO MONTENEGRO.

Confirmo este attestado. Dr. E. L. ferreira de Araujo
(Fi: ma reconhecida)

licença N. 511 de 26 de M"rço de 1906.

Oe,osito: Laboratorio Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio Grande do Sul

VENDE-SE EM TODo\. PARTE.

WANDERER
A melhor
Bicicleta

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

Depositario em Jaraguá: H. Kopmann

IpafacoHore!
äe MARTINS jARUOA
Rua Bar ão do Rio Bi aDC ) N. 62

Todos os quartos f appartarí:entos com agua
corrente, quente e fric.

E/e ..ador,frigorllic{} • Cosinha de Ia. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

Automovel na Estação
CURITVBA PARANÁ BRASIL

E RVI N KASSNE'R
ARTIGOS FINOS PARr',

E CAVALHEIROS
CASA DE

SENHO��AS
Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senha·
ras e creanças. �ompleto jogo de perfumes dos

. mais apreci�dos. Sabonetes, pentes, t!scoyas para
dentés, pa5tas dentifrici"s, escovas para roupa. esco
vas para dentes e e�COVdS p. unhas, creme p. pelle, etc.

JORNAES E REVISTAS.

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

RUA COM. ARAUJO N. 176. fÓNE 1-1-9- 2

Estão em pleno funcionamento as aulas
de admissão á la. série do curso Fundamenta/.
Nos mezes de Dezrmbro e Jant'Íro as aulas deste
curso são ORATUITAS .

Faculdade do Comércio da Paraná
fiscalizada pelo Ooverno federai

Cursos: Propedeutico, Perito Contador eAuxiliar
de comércio. Internato e Externato

Curitíba ' Paraná

Casa de Negocio a venda,
Dedicando me a outro ramo de actividade, vendo,
desde já, a minha afreguez�da e bem montada
Casa de Negocio, com todo stc1ck de mercadorias
e respectivé:s installações, por preço razoavel.

Francisco Modrock, Rua Abdon Baptista.

I
I

CUNICA CIRURGICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

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

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analises.

Consultas ptla mallhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultorio á Av. Oetulio Var�as, esqui
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

Fala alemão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Medico dos Kospitaes d�
'Cu-;ityba

MB�ico-chBfB Dr. RENATO GAMARA
Doc�ntelivre da Faculdade de I CLINICA..CIRURGICA� M�dna do Paraná. •. Lonp
pratica na "Univers. Frauen.. � klinik" de Berlim e Allge.-

meines Krankenhaus de Barmbeck, Hamburgo (Allemanha)
I

Quartos aanplos e

arejados
�m excellentevistapara
a Serra e para Jaraguá
Trataanento esme-

. rado .-.- Pequenas
enferanarias desde

6$000
Serviço de enfermagem compe..

tente .. Attende á qualquer
hora do dia e _a noite

�

OPERAÇOESean
geral .-.- DOENÇAS
DE SENHORAS

PARTOS

Tratamento pelas ondas
curtas. .. LABORATORIO
DE ANALYSES .. EXAME

DESANGUE

CONSULTAS: pela man h ã no HOSPITAL e á t a r d e das 1 ás 4 horas no CONSULTORIO á
AVENIDA GETULIO VARGAS, esquina Rua José Bonifacio, quasi defronte a Prefeitura.

IARAQUA' DO SUL Santa Catherine

DJA 23-5-39
SRldo do día 22-5--·39

� ECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 23-5-39

SfIldo. do
Dia :.'4-5-39

día 23-5-39
Reu'itu Orçsmeútarili

dla 24 - 5-39Renda do

Dia 25-5--39
Saldo do día 24--5-39

Receita Orçamentaria
Renda do día 25-5-39

11:717$<'!oo

536$7('0
12:254$31111

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago Agente fio Correto pela aquisição
de selos pnatais para a Secretaria

Balanço
Saldo que passa para o día 26-5-39

35$UOO

J2:219$300
12:254$30()

Dia 26 -5-39
.

Saldo do día 25-5-39
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do día 26 - 5-39

12::::!19$30o

229$ H,I)

12:448$30()
DESPEZA ORÇAMENTARIA

Pago João da Silva Neves s. diar ías a que.
teve direita quando a serv. da admínístru-

çäo seguiu a Capital do Estado 60$000
Balanço

Saldo que passa para o día 27-5-39 12:388$300'
i2:448�

Dia 27-5-39
S8ldo do día 26-5-3P

Receita Orçatnentaría
Renda do dia 27-5-39

12:38�$õoo

444$000
12:832$30 o

VISTO
Leon/das C. HeJ.bster Altredo Moser
Tts. Prefeito Municipal Coutanor .

NOTA: A do�umeotaçãQ referente ao bulao
cete supra, bem como 08 livros estão a disposi
çäo de quem queira examinar.

��'-ft 1�"�Im�b"�Cii do rI rir�q--1rlIj � 11i�"'ttJ�i'�s ...�a �; D }�''''liii'h''l1
.

AUGMENTA AS FORÇAS DEF::NSIVI\S DO
ORGANISMO CONTRA AS DOENÇAS DAS
- CRIANÇAS E DOS ADULTOS --

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Br sil, com
escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do s'. Alfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerei is e criminais e encarrega-se
de inventarios, defe=as de contravenções fiscaes, elabora contra
tos d- 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, assim como requerimentos.

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

os
«Ao Cava-

Ela, solte.ra, domestica, com
•

vinte e quatro anos de idade, Banco .& -ricota e Co.... .-brasiteíra, natural neste distrito, � •••
no Jugar Ribeirão Cavallo, sen-I •

do, filha de Colorindo Mathedi" ....erclat deBlu....enaulavrador, natural de Blumenau e I... ...
de Ameha Sarti Mathrdi, lavra- I

-

.

dora, natural da Italia, domicilia'I' Matriz: BLUMENAU
.

dos e residentes neste distrito I
no lugar Ribeirão Cavallo.. . Filiaes ..em JOINVILLE, jARAGUA'
Jaraguá, 25-5-39. I e HAMONIA

EDITAL N. 932
Eugenio Pasold e Tecla Dum

ke.
Ele, solteiro, lav. ador, com

vinte e tres anos de idade, bra
sileiro, natural deste distrito. do
miciliado e residente no lugar
Itoupava, município de Blume
nau, sendo filho legitimo de
OUo Pasold, lavrador, natural de
Blurnenaue de W"lda Braun
Pasold, falecida, natural de Blu
rnenau, domiciliado e residente
em Itoupav», municipio de Blu
rnenau.

Ela, solteira, domestica, com

dezan6ve anos de idade, brasí
leira, natural de Blurnenau, do
miciliada e re: ident- m ste dis
trito no lugar Rio do Serro,
sendo filha legitima de Augusto
Dumke e de Alma Schwarz, la
vradores, naturaes de Indayal
deste Estado, domiciliados e re

sidente neste distrito no lugar
Rio do Serro.

[araguâ. 26-5-39.

� Capital autorrse do 2000:000$000
,

Capital reullsad.. e reservas 1.870:392$020
! Tutöl dos depusitos CR. 16000:000$000

I Faz todas as operações bancarias
: no Paiz
: COIDO dvsc- ntus e caução ti . tiiulu� d.· I xpor
I ta ção l1 I utras operações de credito. nasses
,

para 8S prructpaes prnçlil" do palz, me dtante
taxas modica!'.

abona em conlas corrnles os seguinles juros:
A dispeslção, sem aviso, cnrn rettradas ll-

vr. l:> pnrli quxesque r lrnor.rtan etas 2 %

Com e vis- pr. Viu (relil'öUGl- com HvitlUb
cr.ntorme H turportanct., a rdirlir) 4o/ü

D« P')RI tllH P" pu Ia res Li tn it·,:jns (a lé 10 CUIi

tDS) dl:'positllH lnicíe.es li plirtir O'" 20,.

.subsequente li partir de 5$000 4 1/2 o

Praz« fixo dt' 3 mvzes .e depois 2 mezes

de avtso pb.fu. reure das 5 %

Prazo fixo 1 ßDDO e depois 2 mezes dEI
t'VÍIot> pMta retir8'IIH! 6 %

Ihinho

Branco»
." ;
J'

'j� � (1

Uma j('COS:l opereta cujo enredo desenrola-se en

tr i as ruais lindas paysagens. A historia de um

garçon apaixonado Dor uma patroa de «cutro
mundo», Uma obra superior da Alliança,

A t -. CHAMAMOS A ATTENt e nçao. çÃO DOS N0SS0S DIS�
TICTOS HABITUES PARA O NOVO HORA,
«ro DA FU -ccxo DA NOITE·

I FEBRES
(Sezões, Malária, Impaludismos,

Maleitas, Tremedeira)

E para que chegue ao conhe,
cimento de todos passei o pre·
sente edital que será publicado
pda imprensa e em cartorio on

de será afixado durantt! 15 dias
I Si alguem souber de impedi·

I
mentos ,cuse-os para fins legaes.

Artur M1Ull�r
Escrivão Distrital e Oficial do

Qegistro Civil.
,-

Succursal em JARAGUA'
EXPEDIENT=.: Das 9 1/2 ás 12 e

à8b .13 1/2 á, 141/2 horHs.
Sabbados: das \-l 1/2 ás 12 h .Irl!!!i.

Postal n. 65 End. telegr. cCaixa"� Caixa

Cur. m-se rapidamente com

"Cápsulas Antisezônicas
Minancora"

Em todas as boas Farmácias
E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile -' S" Catarina.

n40 ,;.
; ANEMIA, NEURASTHENIA, CONVALESCENÇAS :.
..

_"'" é Insubsilluivel • .,.,.....,' :,

_-._
- .-.---"'>1
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"Defende para
1. premio uo concursode frases
patrioticas realisado pelo DNP

,

avos"Brasil dos teusteus filhos o -

-----.-,.--_------

Chronica da Semana
IIASSIONATURA511
I Annual 12$000 I

IPagamento adiar:

1\__ tado.

Carmen Miranda, essa
pequena francamente do
barulho, diabinho de sai-
6S que a gente ouve sem

pre com agrado, anda a

gora abalando nos Esta
dos Unidos. Está na ci
dade de Boston. Irã de
pois a Lu8 Angelos. Um
successo de dollars, E
08 yankees vibrarão ao
calor tropical das can

ções brasileiras.
*

Por Marcel d' Aubry
Metr?politauo, D. Joaquim
Domlngues de Oliveira.

Director. proprietario: Honorato Tomelin Caixa Postal, 12

A�lNO XXI . [araguá - Sabbado, 3 de Junho de 1939
Redactor: João Crespo

Sta. Catharina - N° - 983

'i- 'fo

A tensão européa du
rante li semana estacio
nou. Estacionou como as

graudes enfermidades,
poucas horas antes do
desfecho. A's vezes até
apresentam melhoras, tal
como ora succede na

Europa, que illudem -mes

mo os Iacultatívoe, O po
vo costuma dizer que
essa críse é a ultíma cvi·
sita da saúde".

O discurso da semana
foi do commíssarto :do
Exterior russo. Os seus

topícos andam nos día
rios. EBtão sendo gloza
dos á vontade. I'eremos
ou não a tríplíce- allían
ça ?
Tudo é poseivel, até

mesmo um certo abalo
no eixo... que as extre
midades procuram lazer
desapparecer.

*
* *

O 11.0 Congresso Sul
americano de Athlettsmo
encerrou-se, relízmente,
com uma victoria braaí
leíra por 104 pontos con.
tra 97 pontos alcançados
pelo Chile e 55 pela Ar
gentina.
A victoria. dos nossos

athletas não podia ser
maís expressíva. Estamos
de parabens. Até que em
fim.

*
* *

joinville

Prova�aexhubB·
raneia �a ·terra

Casamentos

Na Capital do Estado,
deverá realisar- se na pro
xima 2. feira, o enlace ma·

trimonial da gentil sonho
rita Violeta Feliz, filha di ..

ledo do .sr. Miguel feliz,
prcprietar io do Magestic
Hotel, com o sr, dr. Anta
nio João Ribeiro, medico
veterinário.
Os jovens nubentes, sen

lJ'

do grandemente relaciona
dos naquella Capital, r eco

berão certamente muitas
felicitações pelos tão ar s

picioso acontecimento.

o nosso 1.0 Congres·
, ao EuchariBtico. linda pa
gina de fé que se abrio
ao povo da Capital, re
amrmou á luz do sul e
dos círíos, OB senumentos
religiosos da alma catha
rinense, sempre grande,
nobre e ardente, capaz
de realizações COIDO es
ta de um Congresso Eu
charístíco, commemora
tívo do [ubüeu episcopal
ào preclaro Arcebispo

EXTRA REFORÇADA
ELEGANTE

BYCICLETASAVISO
PANTHERTaxa so�re açucar

A Coletoria federal pe
de-nos tornar publico para
conhecimento dos srs. Ia
bricantes de açucar que a
té o dia 15 do co-reute es'
tá procedendo a cobrança
da taxa sobre açucar.saíra
de 1938, conforme os ta
Jões em seu poder envia
dos pelo Instituto do Açu
car e do Álcool, no Rio
de Janeiro. findo aquelle
praso será Iniciada a co·

brança judicial dos ainda
em divida, na forma regu
lamentar.

Carlos Mey
Rua Brustlein

VICTORIA
de prim�ira qualidade MAIOR DURABILIDADE

TECIDOS Preços sem concurrencia

IMPORTADORES
FERRAGENS

GERMANO STEIN S. A.
Aluga-se

UMA CASA na Rua CeI.
Procopio Gomes.

Informações com Ger
mano Ehmke Filho.

Vende-se
um terreno de 6 morgos
[optima terra), comcasa,
ranchos e maís bemteí
tortas, situado à rua Ab.
don Baptista.
VERDADEIRO NEGO

CIO DE OCCASIÃO.
Ver e tratar com o

propríetarto
Jacob Emmendörfer.

G SABÃO

Virgem Especialidade
I

de WETZEL.& elA. - �OINVILLE (Marca registrada)
l,,_J:;

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
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