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descortiniomarcante do presente, o B�.jJ continua esperando que cada um cumpra o seu dever para que. elle possa

III alcançar a . radiosa victoria da ordem' e do trabalho.
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Arrecadação do imposto de rendai

espera o seuum

,

Durante o mês de junho devem ser

apre.entadas as declarações
João Crespo

NUM. 984
No intuito de orientar cofres publíccs federaes, Dlrectee-prcpríetarlo : HONORATO TOMELIN Caixa Postal, 12 Redactor:

o contribuinte LO oum- estaduaesaumunicipaes, ANNO XXI JARAGUÁ Sabbado, 10 de Junho de 1939 S. CATHARINA -

primento do dever fiscal, minaCgIUtsStirVaetuOr8a mde�burOn81;#,adoa, ----------------�:--------r
a Ccllectorla Federal Io- ...._ .•

�:� Pd��ei���ru�çK�:I�u� ���e�!\fl���'le� �;:it�;!� Grupo Escolar Corpus-Christi !Congresso EuéhariSti..
abaixo seguem: Iuucclonarloa do Banco

h co do Estado«Toda oessos nacional do Brasil, da Caixa Eco- "T ereza RaIDos"..... I t·t t d P Como nos annos an-ou estrangeira, qU€,I per· nomica, ns I u o e re-
Constituto uma pagina inesquecivelcebeu rendimentos em vídencía, Instituto dos Nada mais expressivo para nõs. no rnomen- terio.res realizou-se quin-

de fé e de civismo!���n!���t,iVO�o:oJa���:: ����:���e:tosout���o:�_ to, que essa homenagem que Jaraguá, pelas suas t�-f:ua, pe�manhã, a p:�: Transcorreram eom gran- r(, Congresso Eucharistico
alugueis, lucros, etc. em mos, estão sujeitos ao autoridades e pelo seu povo, �vae prestar a me- I

crssao de
.
orpus Christi

de brilhantismo as solem- .eonstltuio uma página in
um tetal supertot a doze Imposto e devem apre moria da senhora ilIustre que, ao lado de seu em nossa CIdade, com l!m nídades do primeiro Con· esquecível de fé e de ci
contos de réis (Rs.... sentar declaração de ren digno esposo, coronel Vidal José de Oliveira Ra- acompanha.mento �vaha. gresso Eucharistico do Es- vismo.
12:000$), estã obrigada da. Nenhum Iunecíonarío mos, foi sempre, pelo seu coração e pelo seu es- do em mais de mil al- tado de Santa Catharina Oxalá que as lindas e
a aprPlwntfit declaração que perceber rendímen- pirite, no palacio do Governo em Florianopolis mas. realizado em cornmemora- profundas orações pro fe-
de renda até o proxtmo to bruto superior a doze f A nossa cidade apre- ração do jubileu episcopal ridas produzam o effeitg
día 30 de junho, ainda contos, depois de 30 de ou ora delle, o auxilio opportune, a carinhosa de S. Excellencia Reveren desejado e cada VéZ maior
que nada tenha a pagar junho proxlmo, poderá acolhida, o amparo bom para os que della se a- ciou, em todo .o trajecto dissima c Snr D. Joaquim se torne na alma do pova
de imposto, ou melhor, ser pago sem que exhi- cercaram em momento difficil. observado pela procis- Domingues de Oliveira, ar·· a devoção a Jesus...,na Eu-
aínda que sua renda Ií- ba a prova de entrega Nada rnais expressive e nada mais mais justo, são, um espectaculo vl- cebispo metropolitano. charistia.
quida seja inferior fi do- de sua declaração. As que omemorial, assignado pelas autoridades e re- brante de fé. Os festejos commernora Encerrando .0 Ccngres=
ze contos de réis. firmas, empresas ou so-

t t d t des aa classes soci d
. Após á missa celebra- tiv.os revestiram-se de sin- so teve lagar a Procissão

Toda firma ou socíe- cíedades que, pagarem presen an es e o as as c asses sociaes o munr- guiar imponencia, floria. do Santissimo Sacramento,
dade commercíal, quer rendimentos a estrengeí. cipio, óra encaminhado ao sr. Interventor Federal, da ás 9 horas, pelo re-

nopolis viveu dias inesque tomando parte no prestito,
tenha apurado lucro quer ros em transito no paíz, dr. Nereu Ramos. para que dê ao grupo escolar verende padre Steiner, a- oivels e o seu povo, unido - o maior talvez até ago
prejuizo, está tambem 0- estão obrigados a des de Hansa, cuja construcção está sendo ultimada, eolítado por mais dois ás representações de todos ra realizado na Capital -
brigada a apresentar de. contar e recolher o ím- o nome da excelsa dama que ficará naquelle e- sacerdotes, teve logar a os recantos do Estado; S. Excia , O. Joaquim Do
claração de renda até o posto de 8 o (oito por d dari I d d b d d d procissão, formada em prestou as suas homena mingues de Oliveira qUI
citado día 30 de junho cento) sobre taes rendi- ucan ano como uma egen a e on a e e e

gens de respeito, o culto levou o S. S. Sacramento
proxtmo. ínstrulda cem mentes, sob pena de fi· exemplos edificantes, guiando os primeiros passos frente a Egreja Matriz, do seu amor a Iesus-Eu lob o pallio conduzido pe
o balanço e a respectí carem respousaveís pe de mais uma centena de crianças. que, este anno, veio até eharistico. los snrs. Inserventor Pede
va demonstração de tu lo mesmo. [araguä, reverenciando a memoria de Bona a Estação da via-férrea, As solemnidades foram ral, Comte do 14 B. C.,
eros e perdas. Isto quan- E' dever do contrtbuín- Thereza Ramos nada resgata, cumpre apenas um regressando então ao presididas por S. Exs. Rev. Capitãcdos Portos, Comte.
do optarem pelo lucro te computar com Ildelí- dever. Mostra que não esquece a memoria ao me- templo. D. Joaquims Domingues de d� foorça. Pu�ica, drd· Alta-real. Em C860 contrarío dado os rendimentos re- Tomaram parte na pro- Oliveira, . Exa: o sr. dr. miro ulmara�s e esem·
com a reJaçäo men8s1 almente auferidos. A o' nos dos que, no Estado, pelos seus actos de bon-

. _ Nereu Ramos, Interventor bargador Henrique Fontes;
das vßndas mercantis... missäo de rendas ou so- dade ou de heroismo, se tornam credores da gra· cl�sao, .:m duas �las, � federal, S. Exae. os Sn:-s. os bispos de Joinville e

Os rendimentos dos negação dA logar a pa· 1 tidão popular. Pia Umao das FIlhas de D. Pio de Freitas. bispo de Lages, rppresentantes
corretores, leiloeiros, gfJmentos supple�,el\ta- . E são esses actos de bondade ou de he. Maria, a associação do de Joinville e D. Daniel do clero, autoridades civil
desp chantes8 tabeliães res com as peuuhaades· � h· t

.
'

. 't Sagrado Coração de Je·· Hosti.n,. bispo de Lages, e milita.res_; Con�r�gaçõel
ou notarios. devem ser seguintes: 10 %, 30 % rOismo, que � IS ona para sempre regls_ rou em .

I tidas pelo clero au e assocl'çoes rehglOsas e
elassificadf;S Da 4. cate e 300%. Além disso, os s�as pagmas, porque representam padroes glo- s�s, os CongregadosMa- fo:f;a�ades civis e ";'iiita� consider�vel numero de fi
goria., isto é, na cedula casos de declarações do- nosos de um povo. em suas etapas marcantes nanos, o� me�b!os da

res l' uma multidão de fieis-- eis. Durante todo o trajecto;
O, da declaração de ren· lOBas, devillemente com· de evolução. M. de A. Cruzada Euchanshc8, to' de todo o Estado. Essa ouvíndo as orações, a im-
da. provadas, quanto ao pa-' I dos com distindivos e mn.Jtidäo de crentes, calcu- pressão que nos ficou nlio
Devem ser indicadoR gamento Clt recebimento

* estandartes, em seguida, lada em c�rca de. sfis mil P?derá jamais ser �sque-
na cedula. «f. os lucros de juros, � eut1'08 ten' * * ç> preço do bif!= en , sob o pallium os sacer- almas, fo,. acolhida cem cida por quantos

. hver�mdßcorrentes de premios dimentos serão punidos Ire. nos náo ha !"elo de CARLOS WEEGE d t d· 'd S grai1de carinho peJo povo a ventura de seguli a Im-
I d O $ b o es con uzm o o an· d C ·t I d·· P

.'

ãem dinheiro obtidos em com a mu ta e. 1. 00 flIxar, e por mais que a
A 6s rolon ados ade- . . a nPI a . ISSIma roels!'\ o com qUI

lotefl8. Oll so!teio de a 5:000$ e equiparados, g�nte dê tratos á bola não .
p

t
p

.
g
f II

P tIsslmo Sacramento. Em todas 'as execuçõe& foi encerrada o nosso pd·.

1 ff ·t d II: atma com a causa
clmen os vela a a ecer na·N �7 d S d

..

C E hqualquer espeCle, aSB m para o e aI o a sancQa.o :. ultima semana. em sua re
.

a praça � e e· o programma remo..:. a �el.ro ongre�so uc a-
como os juros de apo· criminal, ao debito pre' I

Ha p.o�co ve_hlculamos sidencia á rua Padre Frank, tembro» e na rua Ab m_elho� ordem t' respeito, nshco.
.

'

.lice8 da divida publica- visto no art. 248 da Con· que no RIO Grande o pre-
o sr. Carlos Weege, capi. don Baptista, foram aro n.!l0 somente dentro como A maOlfest�ção feIta pe-

'A taxa concernente a08 soUdação das Lei8 Pe· ço do gado em pé baixára talista ha muitos annos re- mados aItares onde com
fora da Cathedral, onde l� povo ao vlrt�oso Aree·

rendimentos immobiHa naes I trazendo em consequencia, sidente entre nós onde se .. d f··' f. ll'!elhor poude o PoV? -ma biSpo �etropohtan�, que
rios, que Berã cobrada Nä'Q devem os contri.; a baixa do preço em kilo

t h f d
' . lIgeira para a. OI elta mfestar o se&;] enthnslasmo lern. sabIdo condUZir cant

d C
.

t I ornou c e e e numerosa -

t
-

d
.

-

I
.

cl f I' ·d d d t··JA, no exercicio corrente buintes esperar ;}elo uI no merca o. om IS o u familia. a ap!esen açao ii sagra- pe os ora _ores que se suco rara e ICl a e os es mOl
ê de 3 % (tres por cen· timo dia do prazo, 30 de crou o povo que ,?ão p6· Muito' relacionado em da custcdia. cederam discorrendo sobre da Egreja em nosso Esta-
to). Todos quantos rece- junho proximo, para en. de passar sem o bife.

nosso meio a morte do Os canticos foram e. pontos imp��tantissimos de do, revestio I,I!". caracterbam vencimento8 dos tregar sua8 declarações I Agora é em ��sso E�· digno ancião foi muito t d I F'Ih nossa rehglao, h'lpotheo de fé e de patnotIsmo que
____________________

. tado que se venflCa a bai' I .
xecu a ?s pe as I, as sando no espirito dos fieis ficará para sempre na his-

Od
xa. Segundo um diario da sentIda. de Marta, e pelos coros não s6 '0 amor a Jesus- toria. da nossa vida �atholi-

eOn
Capital as ultimas tropas

O sr. �arlos Weege .faI tnixtos. Hostia mas o cumprimert ca. E-melhor forma-não 10-
ehegadas foram ven:Jidas leceu ao::. 83 �nnos de Ida·

to do dever civico. E foi graria revistir o carinho do
(com uma differença que de, .tendo �lndO para o

.'

Homena-em ao assim que o nosso primej- povo para com o s�u Pas-
varia de 'iessenta a sessen.

Brasil a�s.OI o annosspe.,
tor, e que melhor lhe fi-

t
.

·1· nas, residUldo em nosso Prefeito Herbster D W Id i .

ffAMANHÃ - 11 de Junh9 - DOMINGO b�Ç�,c�:oc�����aç��r c�� I m!lnicipio por conseguintt' ;

Por occllsião da passa- �az:"'ec':ta:nro zes�eu:e::I�r�d��:s atr:d��
os preços de aigu_ns me- I ha 75 annos. gern da data natalicia do ziram - sempre vivõ e
zes. Ora, esses preços, at I Pe,Io seu traba.lho e eco· sr. tenente Leonidas Herb Recebemos hontêm a '(Ti· semprr sincero.
tendendo :.e ás localidades nomm eonsegUIo regu.l�r ster, operoso Prefeito Mu· sita do sr. dr. Waldeluiro Calcula se que, nada me.
onde as tropas são vendi· fortuna; Chefe. de fam�ba nicipaJ, a 6 do corrente, Mazureehen. medico, que noe dê 4.500 adultos re·
das ainda podem apresen· e.xempl,Ir o exhncto de,xa offereceram·lhe os seus a· aqui· veio estabelecer eon· ceberam. s6 no dia 31 de
tar differenças, tanto para

f'lhos como .os snr$. Her· migos e admiradores um suJtorio. mEdo, a Comunhão distri.
mais como para. menos.

mann e. �dltel� Weeg�, jantar, no cCentral Hoteh, O novo clinico, com o buida pelos srs. Bispo de
Justo. que se estabeleça u·

abastados I�du�tnaes resl q!Je transcorreu na melhor qual (> nosso município Joinville e de Lages, auxi·
ma proporção entre o va

dentes o primeiro em Blu· harmonia. A' mesa, para conta, é filho dê Porto V- Iiados por mais de 8 sa-no!!sa conhecida, lor do gado e o da carne menau, e ? �egundo em trinta talheres, vimos as !'lião, sendo formado pela cerdote8 no adro da Ca.
a retalho.· nosso mun�Clplo. p�ssoas de mais represen· faculdade de Medicina dü thedral.
Aqui para n6s, como na I .

Logo apos o se!l falle' tação do nosso meio. O Paraná.
Capital, o bife continua na

cimento grande tOlO nu· dr. Aristeu. Schiefler, pro' Ao nosso ilJustro patri� A reportagem que ora
alta. Não está ao alcance mero de pessoas 9ue �c. motor publIco �a Comar' cio auguramos as maiores damos aos nOSSO!l leitores,
do pobre, que tem que se

correram a s';Ia reslde.n�la, ca, fez o offereclmento, em felicidades e uma longa es. do 1. Congress.o Eueharis·
contentar com os miudos, provando assl� a estlm.a nome dos presentes, res' tâdia entre nos, agrade· tico de Santa Catharina,foi·
as pelancas, os miolos etc. com que era tIdo nesta Cl pondendo o homenageado. cendo a visita com que nos nos conseguida pelo pro.Isto, entretäntol:· é um da�e. e ultamentó f· ef

O sr.. Arthur Mueller, of- honrou em companhia do fessora Iris fádel, que nôs
caso que, já agorà, merece

s p
.. o�

-

fíeial do registro civil_ da nosso amIgo snr. Arlhur representou nas imponen-
um pouco mals de aLten fe.ctuado no cemlhmo d? Comarca, levantou o brin Mueller. tes cerimonias.
ção pois affeeta directa' RIO do Texto, com (;!rande de de honra ao sm. dr. i_liiiiliiiiiiiliiliiliiliilliiliiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiÍll!.mente a collectividade accmpanhamento.

. .
Ne ..eu Rargós, Interventor

IUma delicia para o apaixonado e uma tentação .

A enlutada famiha Wee- federal. .

par� o äescrente. Jornalista Jairo ge enviamos os nossos Muitos foram os teJegram'
"aliado

pezames. mas, cartas e cartões rece·

Att -. Dia 18 - o film que vem " bidös pelo anniversariante,
e nçao. batendo os records de bilhe- Passou quinta.feira por ..�-------.. destacando se o do sr. In

teria .. uma fita inédita para Jaraguá
.

nossa cidade, vindo da DR. J. A. ROCHA LOURES ���:e��0��::�:a5jr����eà�Capital do Estado, o jor-· MEDICO ESPECIALISTA

CANÇ &. lO MATED"""A nalista Jairo Callado, di- Departamento de Adminis·
.IS,! � reetor da Bossa cOl'lÍreira Olhos,. Ouvidos, tração Mun., collegas, etc.

A G t R
. Nariz e Garganta. Ao digno Prefeito Leo·Pelicula para as almas sensiveis, para o coração« . oze. at• elteramo.s ·d H b t

'

d t d b Rua Principe. Fone 334. OI as er s er, com pra'das mães para a ternura dos filhos... Todas as aquI os va 08 e oa vla--
JOINVILLE zer reiteramos as felicita',

- M
- gern que ao prezado coi

terras tem a sua «Cançao
. atern�», cançao que lega já formulou pessoal- ções que já lhe desejamos,

nos enche de saudades da mfancla dourada, que mente o noslo director. Pharmacia de Plantão
com os votos de que con

nos ench.e de l.embrança da mãesínha querida, tinue a sua .administração
.

B
Estarà de plantão ama como até agora, visando oMaravilha

..

da Alliança com enjamino Gigli e

PbiUps Radio nhã, domingo, aPharmacia engrand;!cimento da terra
Maria' Cebotari. - E' no dia J 8. Central. jaraguae.se.

Cin·e
Em Matinée as 3)30 e a Noite ás 8 horas:

UM PROGRAMMA QUE AGRADARÁ AO
MAIS eXIGENTE ESPECfADOR

1. Dia da Independencia.
2. Actualidades da Ufa.
3. Actualidades da Fox.
4. A querida actriz já muito

LlLlAN Harvey, em

Mopp_tr
de .OIP

Ö anjo 'protetôr de seus filhos
é a

Lombrigueira Minancora
Vermiiugo. suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

Serve para qual_uer idade, confa,ml o n. (1, 2, 3 e 4.)
Proteja a saude de seus filhos e a SUIi.

própria! EvitarA muitas doenças e põupará
dinheiro em remédios.
Compre hoje mesmo uma "LOMBRIOUEIRA

MINANC<DRA" para seu mhinho.
E' um produto dOR LABORATÚRIOS «MI'

NANCORA» - JOINVILÉ.

FAIXA AZUL

lEGITIMA. CAMA
oom os dizeres·L. �i$cio CAMA
PATENTE -- - __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E' a romada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!! !

A . Farmácia Cruz,
de Avaré,(S. Paulo),
curou com a cMl-

������� oú�cle4 BA N CO DO BRASI LI
conseguiu curar. .

Dados do balanço de 30.9.1938 I
Da. Carolina Palhares, de Joinville. curou com -=--.

IUMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!
.

Capilll e reservas . . ' . . . . 362.549:3298110
Têm havido centenas de curas semelhantes!! ! Letrls. desc. e emprnlimos em c/corrente 3.628.982:1682111Adotada em muitos hospitaes, casas de saude De.asllos . .

.
. . . . . . 4.021.395:134S408

e clinicas particulares. O Banco do Brasil, agencia de joinville, está operando fran,l..
-; f" t I fL"'RES tsr�ANCAS

POMA camente em descontos de. Duplicatas de facturas, Letral de

I�,.:,.;j;' H,:EU,r,,'.I1SMO AVISO IMPORTANTE: A verdadeira« -

cambio, Notaspromissorias e Emprestimos em conta ,,(>r.I' 'i;.""" : :"CR·:;PHULAS DA MINANCORA. nunca existiu a não ser em rente lob caução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. Faz em-P�.:,<:-�,�,4 SYPHILITICAS suas latinhas originais com o emblema simbó!ico prestimos á Agticultores e Industriaes aos prazos de 1,2 eS annos
i' .". - i>,' "J t ..,.. acima. Recusem imitaçÕES! Exijam a verdadeira Está pagando actualmente as seguintes taxasie depositos:r� �' ';:J :. :;;l:��": e:a ... MINANCORA em sua latinha original I DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:000$000 . . . 40/0;••

�

..,J<:;,.�•• ,;,:.:',__• Irem seJ. • REPAREM BEM AO COMPRAR! Deposito inicial Rs. 100$000.1. no minima. Depositos" u""

suhsequentes minimos de 50..000. Retiradas minimas:j !lAVAR IA·' E' um produto dos Laboratórios «MINANCORAlI Rs. 20$000. Não rendem juros os saldos inferiores a
- Milhares de curados _ de JOINVILLE. 5(;$000 e a importancia que exceder do limite e as

contas eneerrll4as antes de 60 dias.

Ii�AiNi��ii�iwiTiWi�jDiOiuiNi·i�iiiiiiiiiiiiiiiiiiii �����-ili�ms��não estão sUjeitos ao seUo. .'

DEPOSITOS LIMITADOS - Limite de Rs. 50:000$000 - . 3'/, Deposito inicial Rs. 200$GOO. Depositos subsequentesminirnos de Rs. 100$000. Retiradas minimas Rs,50$OOO.
Demais condicções identicas aos Depositos Populares.
Cheques sellados.

DEPOSITOS COM JUROS - (Sem limite) . . . .'. . 2/.
D,eposito inicial Rs. 1:000$000. Retiradas livres. Não

·r--------------------.,rendem juros os saldos inferiores a Rs. 1:000$000 CLfNICA CIRUROICAnem as contas liquidadas antes de decorddos 60 dias
.

da data da abertura da cotita. do
DEPOSlTOS DE AVISO PREVIO O R. R E N A T O C A M A R A IMediante aviso previo de 30 dias 3,50/0

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE
" " .." 60 dias . 4'/." " " 90 dias '4,5'/.DÉPOSITOS A PRAZO· fiXO

De 6 mezes
. 4'/.

De 12 mezes . .. . . 5'/.
De 12 mezes com renda mensal 4.5'/.
De 6 mezes com renda mensal 3,5'/.

DEPOSITOS Bancarios t'/.
I � .

O Banco do Brasil faz todas as operações Itancarias, des
contos,emprestimos em conta corrente garantida, cobranças, trans·
ferencias, de fundos, custodia de titulos e valores,. etc.

Tem agencia em tod"s as capiteas e cidades mais impor
tantes do paiz e correspondentes 1las demais cidades. Mantem
correspondentes em todos os paizes do mundo. ....�!!!""!!!!"!!'!!!!"!!'!!!'!!"!!'_� �....._:-�-"""""�-""

COR�P:IO DO POVO
A iDunip'ação norte .ameri.. '�iliç�ldades em se rea- aepstro de Marca co,:" ..de- .t. fai=r� CjILI�= �osIçicana para o Brasil justar Mas o norte-

no m- "'�o estrangeiraamericano que tiver di
.

m. a� Conforme noticiamos, Por fiscal do Minis'
nheiro para empregar O ministro do Tra- recer o que o legislador foi decretada a fallencia teria do Trabalho �o�em trabalhos agricolas, balho com fundamento q.uiz com o citado dis- da Cia. de Fiação e Te- autuado C! Club de eWashington. A ainda são .obiectos de se trab�lhar _com u!D.'l nos pareceres do audi- positivo foi impedir que celagem Industrial Mi- gatas (íutibol etc.) V�s"Embai xada do Brasil fez luxo. Os salarto�, com- �oa orientação e muito, tor da propriedade in. se designasse com pala- neira éstabelecida em co da .Garna, do, RiO,uma communicação aos parados ao cambio eI? e pro�avel que cheg�e dustrial e do consultor vras estrangeiras produ· Juiz 'de Pára, cujo pas por con.tar �o seu q�a"nort�-americanos dese- doUa:" são bastante bai- a ser mdep�ndente. ri- juri ico do Ministerio ctos que tenham deno- sivo eleva-se a mais de dro de Joga cres tro ISjosos de se estabelece- xos. 30 dollares por nalmente, dIZ a refenda reformou a decisão do minação em nossa lín- 28 mil contos de réis. sionaes 9 e eme� os 'le�r�m neste paiz no sen- mez é um. salario_ consi- informação 9u,e o .go· Conselho de Recursos gua; desse modo o dis- Figuram comoseus maio- trangeiros e 15 rast �rbd? de que estu,dem derado t;al�o. aqui, mas v:rno brasileiro ainda da Propriedade Indus- positivo não pode ter res credores o.Banco da ros, percebendo os p -

cuidadoaamente a situa no 'Brasil e tido com� n�? começou enc�rar trial firmado em despa- applicação quando a �e. Provincia do RIO Grande meiros maiores ordena-
çao. �ntes _d�. qualq�er podendo dar ,conforto . �er!ame�te a posslv�l cho ministerial anterior nominação estrangeira do Sul com 5.606:299$; dos qu� os nacionaes.declsao, defínitiva afim Por es�e motivo o no!- rrmgraçao norte-ameno

que negara registo á não tem nenhuma rela- o Banco Mineiro âa Pro- A refenda autuação éde evitarem qualquer te-americano que for �ana! e ern_bora a dese-
marca v ison, por consti- ção com a n�tureza .

do ducçãocom 2 959:��0$' baseada na lei dos doisde�apontamento. .

De- proc!,-rar • eI?�r�go
.

no je, ainda nao estabel�ce,� tuir-se de uma palavra producto e e. por ISSO o Banco Commerclal do terços.pois que o o Presiden- Brasil tera inicialmente um plano a seu respeito � fra ••ceza. Em seu pare- uma denominação de Estado de S. Paul.o comte Roosevelt e o Chan-
cer o consultor jurídico fantasiá. 2.321 t390$, seguindo-seceler Ar�nha declararam e maniíesta-se no sentido Diante, pOlS! _dO des- jose Guarino com. o Clt:' Brasil CO"" .?38:1�8",��que muitos americanos
de que o preceito pro- pacho do ministro do dito de 577:317$; u (; Banco _do Com[� ..r ....pode,nam encontrar no I
hibitivo do artigo 38 do Trabalho que reformou Banco Bua Vista com e In.dustrta do .RIO deBrasil largo espaço de
regulamento da proprie a antiga [urisprudencia, 478:399$; o Banco do [ane.iro com 311.786$.·traba!h� e, excellentes '

dade indústrial não pó- as denominações estran-<:�.ndlço�s d uma, ,nova de ser entendido de mo- gei ras poderão ser re-eXlstencl�, a Embaixada
do absoluto como tem gistadas como marcasdo Brasil � os C.onsu- sido, devido a um des- desde que sejam na r�·lados br,aslleiros �ecebe- pacho ministerial antigo alidade simples denorni-ram mais �e 5 mil car-
Segundo o mesmo pa- nações de íantasia. »tas, em dOIS mezes, so-

licitando informações so'
bre o Brasil e suas con

dições de existencia.
A nota da embaixada

diz que o emigrante
norte- americano encon
trarà um -paíz com U·

ma cultura inteiramente
diversa e deverá viver
sob condições que nun
ca ainda experimentou.
Esses emigrantes deve
rão julgar-se capazes e
estarem dispostos a se

ajustarem. Diz a notai •

"Geladeiras, radio e' au-

atomoveis são considera-

FI'dos na Am erica do
norte objectos de pri-
meira necessidade, en

.quanto que no Brasil

Um aviso da embaixada brasileira

Depositaria êm Jaraguá: H. Kopmann

Ginásio Parthenon Paranaense
(Sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Aniba� Calderan

RUA COM. ARAUJO N. 176. fONE 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 federai

..

Cursos: Propedeutico, Perito Contador eAux�har
de comércio. Internato e Externato

Curitíba Paraná

ESCOLA «ijUINZE �9 OUTUBRO»
CURSOS:

Comércio - Datilografia - Correspondência - Estenografia
Pré-ginasial

Aulas diurnas e noturnas Sexos masculino e feminino <

DIRETOR: - Professor João Martins Véras ASSIGNATURA ANNUAL DO

«Suplemsnto em Rotogravura»
DO «O ESTADO DE s. PAULO»

Esta Escola 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 - Arimética co
mercial - Datilografia - Legislação fiscal - Escrita fiscal 410 Estado de S. Paulo. acceita pedi·

dos para assignaturas especiaes só
mente do -Suplemento em Rotogravura»
pelo preço de 12$000 por anno (24
numeros).
Preencha e envie o <coupon= abaixo,
acompanhado da importancia, em ehe
que, crta valer declarado ou vale
postal .

A' Administração do cO ESTADO DE S. PAULO.,
rua Boa Vista 180 - São Paulo.
Annexo li importancia de 12$000 (em cheque, carta
com valor decl arado ou vale postal, para o registo de
uma assignatura do «Suplemento em Rotogravura:o do
"O Estado de S. Paulo".

Enviam-se prospétos e informações pelo correio.

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

RUA ENGENHEIRO NIEMEVER N. 256

JOINVILLE - SANTA CATARINA

NOME == __

ENDE R EÇ 0="""",,-=========---=
CIDADn-====== __

ESTADO'== �__�_= __

tira a dor e reanima ,

II'=----------------------------------��I
���������J Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce

MEDICO

I
Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas

Clínica geral; cirurgiß e partos.
I Tratamento antirabico pela vaccina e o soro

lantirabico do Instituto Pinheiros de São Paulo, que
pe:mitte a08 feridos por animaes atacados de hy.
drophobia - raiva - ficarem no municipio.

Attende chamados a qualquer hera.
Telephone N· 44

Rua Presidente Epitacio Pessoa s/no

CALCEHINA • Essa çanseira sem ter de que; essa falta
de apetite para os acepipes mais sabo
rosos; essa palidez doentia, são sinais
evidentes de sangue pobre. O 1'ONICO
BAYER é o que se aconselha em tais
casos. Sangue pobre, Baude fraca. TONICO
BAYER alimenta o Ilanllue.

Especifugo da. dentição,
a saude da8 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 TONICO BAYER ':i����pt.funccionam regularmente? •
Dorme com a boca aberta? 10M pA .... TODOSConstipa ·se com frequencia? rvt>_

Assusta-se quando dorme? ":::�::=========����!::�:!Ja lhe deu CALCEHINA, o :
remedio que veio provar qUE' os .. �accidentes da primeira dentição
das crianças não existem? Com
uso da CALCEHINA, podemos
nossos filhos possuir bellissin.os
dentes. A CALCEHINA, é sem
pre util em qualquer idade. E'
um poderoso tonico, para os
convalescentes. A CALCEHINA
evita a tuberculose, as infecçõesintestinaes e a apendicite. A
CALCEHINA expelIe os vermes
intestinaes e cria um meio im
proprio á sua proliferação.
Em todas a8 PharmBcias.

PolaceHofelPomada Minancora
de MARTINS JARUOA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

ITodos os· quartos e appartamentos com agua
corrente, quente e fria. ,

E/evador, frigorifico - Cosinha de Ia. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

AufomoveJ na Estação
CURITVBA PARANA - BRASIL

, �'j ""1 .-,,� Id r� 'i� t,:'" �!J �1
'_. t...' _� '. �.::i. •.1 � �� '4.-' � ·

..I'_! n ,1-1
. -r· I"" (. ," •

-I" :"!Ssn ��n furlU
"-� i \{;;; .I,J.�S da �ypi..u.it

WANDERER
... t.'), 'I. �j \Lv ii; { 'to") I

3

" ; ( /. '/ 'j
,,', ... :,\S DA P1'l.l!

A melhor
Bicicleta

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

Docente livre da fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra·
tica na Univ. frautnklinik (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 p�la manhã no Hospital, á tarde das
2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio Varl'as, esqui·
na ·ltua José l;Jonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

F.la alwl1uiQ.

Indo a loiniJiffo
não deixem de visitar a

Casa das Sedas
de Irmãos Zaftar á Rua doPrinc=i
pe, que 'em o melhor sortimen
to em lazt!ndas Iinas e crossaa

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COJt�i:IO DO POVO

laraguá
Ed ital

Comunique· se,Séde e fim da sociedade I Prefeitura Municipal de Ja!'aguá, 1 de junhoArt, 1. - Fica situada a séde .da sociedade no de 1939.
logar «Santa Luzia» neste Muníeipio de [araguâ e tem
a finalidade de praticar o esporte do foot .all e Tiro
ao alvo.

Art. 2. - Compete a diretoria, composta do Pre
sidente, Secretario e Thezoureiro e um Conselho Fis
cal, a direção d-a Sociedade.

Art. 3. - A Diretoria é eleita anualmente por
maioria de votos.

Art. 4. - Compete ao Presidente:
1. - representar a sociedade em juizo e fóra

dele e tratar de todos os interesses da sociedade ;
2. - repreender ou suspender temporariamente

o jogador que cometer faltas;
3. - convocar qualquer reunião que a seu juizo

se torne necessario ;
4. - autorisar, com o «paque se> o pagamento

das contas conferidas e achadas eertas, ao thezourelro;
5. - receber e apresentar o quadro em ocasiões

de jogos.
Art. 5. - Compete ao Secretario :
1. - Redigir as atas das reuniões, expedir os

avisos e correspondencia da sociedade, convocar, por
ordem do presidente, as reuniões, escriturar o livro
de escrituração dos sócios, e emfim faser toda e qual
quer anotação que se torne necessarlo :

2. - fornecer mensalmente ao thezoureiro uma
lista dos seclos para cobrança de mensalidades;

3. - ter a seu cargo e guarda todos os livros,
1�=====::::!!�===========�1 documentos e responsabilidade de todos os serviços

do expediente da Directoria.
Art. 6. - Compete ao Thezoureiro:
1. - receber e guardar sob sua responsabilidade

os dinheiros e haveres ja mesma;
2. - faser os pagamentos com ordem do Presi

dente. comunicar todos seus atos a Diretoria e pres
tar contas a mesma trimestralmente j

3. - manter um livro de receita e despesa de
vidamente em ordem.

Art. 7. - Ao Conselho fiscal compete:
1. - assistir as reuniões verificando as contas

bem como o livro de recita e despesa;
2. - dar parecer sobre qualquer negocio refe

rente ao Club;
3. - este Conselho, que será composto de 1.,

2. e 3. membro, poderá substituir em seus impedi.
mentos eventuais o Presidente, o Secretario e o The
zouréíro respectivamente.

Art. 8. - Dos seclos :
_

,1. - poderão fazpr parte da sociedade moços de
bom comportamento, os quaes para sua admissão, de
verão dirigir·se ao' presidente verbalmente ou por es·
crito e aguardar a reunião da diretoria' que deliberará
à respeito, tudo por maioria. de votos. apõs o que,
pagarão a joia de admissão.

2,' - tem direito o assoeiado quite eom o club:
a) apresentar queixas a diretoria. votar e ser va·

tado e tomar parte na assembléa geral;
b) tomar parte em festas e praticar o esporte.
3. - são deveres dos associados:
a) os associados que praticarem ° eßporte serão

obrigados á treinarj pelo menos duas vezes por mês;
b) pagar em tempo as suas mensalidades;
c) respeitar a diretoria e estes estatutos;
d) o jogador que, escalado para treinar, faltar.

será multado I $000 pela primeira ves, pela segunda
será suspenso e pela tereeira será multado em 10$000;

e) em caso de retirada o sacio deverá comunicar
ao secretario, sende obri2'ado a saldar suas contas
-com li sociedade;

f) perderá todos seus direitos e será excluido o
sacio que não respeitar 0& regllinmentos do Club, as dedecisões da diretoria, das Assembléas e disposições
destes estatutos.

Art. 9. - Das reuniões: I
.§ Unico. - A" reuniões da diretoria serão or

dinarias ou extraordinarias j
1. - as réuniões ordinarias realisar-se·ão de Requerimentos despachados

quatro em quatro mezes e terão por fim prestaçáo Mez Maio - Dia 22
de contas e instruções quanto aaS negocios do Club. 1.664 • Ferdinando Lange - Requer licença2. - as reun iões extraordinárias terão lagar to· para construir uma cerca de sarafos, em frente
das as vezes que o presidente ou a diretoria jula-ar ao seu terreno, á Rua 9 de Outubro", Como re·
necêssario. quer, de acordo com as informações.Art. 10. - Das Assembleas: 1667 - Arnoldo Endler . Requer licença para1· As assembleas geraes do Club serão ordinarias I construIr um maosoleo na sepultura de sua espo·
e extraordinarias. sa - Como requer.

a) as assembléas geraes ordinarias terão Jogar no DIa 23 Imposto Terrizorial
mês de Fe'9'ereiro de cada anno; para leitura do balan-" 1669 . ruft Mahfud . Requer baixa imposto De ordem do sr. Co.ço geral e relataria de exercicio findo. seu botequim - Como requer.

b) nas assembléas geraes de cada anno proce- 1670 - Oustavo Gumz . Requer baixa imposto letor torno �ublico que,
der·se·à a eleição da nO'9'a diretoria. botequim sua casa matriz e salão de baile· Co- durante o mes de MAIO

c} para serem validas as assembléas é neeessario mo requ�r.
.

. corrente. cobrar se·á nes·
a presença de dois. ter50s dos associad�s. 1673 . Thecla Uhlendorf. Requer baixa im' ta coletoria o impostod) caso na �rlmel�a. convocação nao eomparecer posto 2. semestre seu botequim - Como requer. acima. referente ao 1 �o numero de SOCIOS eXIgIdos far se-! segunda convo· Dia 30
cação com dez dias de intervalla e nella se deliberará 1668 • Dominio Dona Francisca - Solicita se-

semestre do corrente a-
com qualquer numero de associados. ja incorporado á rede viaQllo municipal a estra- no.

Art. 11. - Disposições Geraes: da «Serra do Boh do distrito de Hansa.• Indefe, O contribuinte que1. _ .Esta sociedade 'não poderá ser dissolvida rido, de acordo com a informaçl1o do sr. Intenden, deixar de efetuar o pa-emquanto a isso se oponha. um terço dos sacias. te de Hansa. gamento no praso acima2. - Estes estatutos serão emendados caso se 1674 . Rudelfo Schulz - Requer licença para stipulado pod
.

ftorne necessario. colocar uma placa em frente a sua loja. _ Como e
,..

, �ra ase·
3. - Em easo de dissolução da sociedade a As' requer, pago os emoJumentos devidos. lo �o mes de Junho a-

semblé!l Geral dicidirâ o destino do patrimonio. 1674A . RodoUo Zastrow· Requer licença crecldo da multa de4. - Lidos, discutidos e aprovados estes estatu- para construir uma instalaçllo sanitaria completa 20'1.tO! em primeira e sellunda discussão, serão eles pro· e um WC.• Como requer. . lspiradoclamados pelo presidente, V�i fundamental da socieda· 1675 • Mitra Episcopal de Joinville - Requer _ �sse praso,
de «Independencia Sport Club- e publicados na im· aprovaçll& de plantas e lieença de construçllo pa sera.od_enCamInha.d�s as
prensa para os fins de direito. ra um colegio e residencia para as respectivas Ir. certJ oes de divIda á

Sala "as sessões 1a so:iãdade «Independencia mis Professoras bem assim dispensa do pagamen. Promotoria Publica daSport' Club., em 5 de Junho de 1939. to d� taxas e emolumentos•. Com.o .equer. Comarca afim de serPreside":te: Luiz. �affezzolli .
1676 - Fabrica Parochial de Jaraguá - Re- procedida a cobrani" _Secretano . Terctllo Ba.attolh quer aprovacllo de plantas e licença de constru-' ...a �Thee:oureiro: Leopoldo flores. C)1l0 do predio destinado á residencfa parochial xecubva, de comform�""Reconheço verdadeiras as firmas retro de Luiz fóra do alinhamento e dispensa • de taxas e emo� dade com as Leis em VI-

Maffezzoli, Tercilio Eagattoli, Leopoldo Flores, do lumentos • Como requer. gör.-
que dou fé. ' 1677 - Erlco Jantsch· Requer transferencia Coletoria de Rendas:Em testo. da verdade. de imposto sua motooicleta • Faça·se � transfe' Estadúais de Jaragu'larat uá, 5 de Junho de 1939. rencla requerida. .

•
a,

Guilherme Humberto Emmendoerfer Jaragd, 7 de Junho de 1930. ,cm 2 de maIO de IO;J9.
Tabelilo·oA·U d n e. a o an, acre ar o unicipaI. HeleadoTO oraes, Escrivã,;'

Abre crédito suplementar á .'!""-- _

verba n. 4 - n. 2. -
O Tenente Leêntdsa Cabral Herbster, Prefeito

Municipal de Jaraguá, no uso das atribuições
que lhe são conterídas por lei n. 48, de 31. 12.
38;

Prefeitura
, Municipal deBancoAgricola e Com,,]Dlercial de Bluanenaul

'

� Matriz. BLUMENAU o .T.enente Leonídss Cabral Herbster, Prelei.•

to MUnICIpal de Jaraguá, no uso das atribui-
Filiaes em JOINVILLE, JARAGUA'_

e HAMONIA Estatutos do Sport-Club
INDEPENDENCIA

Porfarla n. 37 ções que lhe são conferidas por leí ;
Torna expressamente proibido no recinto

das repartiçees públícas municipais, falar Iínguas
ext-angeítas. O cidadão que não souber falar
a língua vemacuta, deverá fazer se acompanhar
de um interprete, sem o que não poderá ser aten
dido.

8a.) Leonidas C. Herbster
Renato Sans
Alfredo Moser .

Capital autorisad(), 20DO:OOO$OOO
Capital realísado e reservas 1.870:392$020
Total dos depoeítos CB. 16.000:000$000

Paz todas as operações bancarias
no Paiz '

como descontos e caução de títulos de expor
tação e outras operações de credito, passes
para as prlnclpaes praças 110 palz, medíante

taxas medicas.

Abooa em contas contentes os segUintes juros:
A dispssiçäo, sem avíso, com retiradas li-

vres para quaesquer Imoortanclas 2 %

i Com avíso previo (retiradas com avísos
, conforme a ímportancía a retirar) 4 %

I Deposttos Populares Limitados (até 10 con-

I tos) deposítos iniciaes a partir de 20,
subsequente a partir de 5$000 4 1/2 o

Prazo fixo de 3 meses e depois 2 mezes
de avíso para retíradaa 5 %

Prazo fixo 1 anuo e depois 2 mezes de
avíso psra retiradas 6 %

I

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

das 13 1/2 ás 141/2 horas.
Sabbados: das 9 1/2 ás 12 horas.

Caixa Postal n. 6S End. telegr. cCaixa·
aa.) Leonídas C. Herbster.

. Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senha'
ras e creanças. Completo jogo de perfumes dos
mais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentés, pastas dentifrichs, escovas para roupa, escoo

vas para dentes e escovas p. unhas, creme p. pelle, etc.
JORNAES E REVISTAS.

ass.) Leonídas C. Herbster.

Portaria n. 38
O Tenente Leonídas Cabral Herbster, Prefai

to Municipal de jaraguä, no U80 das atribuições
que lhe são conferidas por leí ;

Concede, a contar do dia 5 do cerreute mês,
(15) días de férias, relativo ao ano de 1938, ao

Intendente Distrital de Hsnssa. sr, João Tosini.
Comunique·se.

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 1 de junho
de 1939.

aa.) Leonidas C. Herbster.

Porfaria n. 39
O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefei

to Municipal de jaraguà, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Ieí ;

Designa o sr. joão Wily Myozka, Auxiliar de
escrita da Intendencía Distrital de Hansa, para
responder pelo expedíente da mesma, emquanto
durar as ferias concedidas ao respectivo Inten
dente, a contar do dia 5 do corrente mês.

Comunique-se.
Prefeitura Municipal de jaraguä, 2 de junho

de 1939.

Decrefo-Iel n. 60Carlos Mey
Rua BrusUein

Generos alimentícios
de primeira qualidade

Art. Unico - Fica aberto, por conta do sal
do verificado no exerclcio de 1938, o credito su
plementar de Rs. 10:000$000 (dez contos de reís)
como reforço ao n. 2 da verba n. 4, do orçamen
to em vígor, revogaudo.se as disposições em eon
trärío,

Prefeitura Municipal de jarsguä, 1. de [unho
de 1939.TECIDOS

AA) Leonldas C. Herbster.
Renato sans
Alfredo Moser.

Retificação Orçamentária
Exercido de 1939

Receita
Previsllo anterior (Decreto·1ei n. 55
de 31. 3. 39) .

Decreto lei n. 60, de 1. 6. 39
Aumento da receita prevista do cor- .

rente exercicio, proveniente do 8al-
do em Caixa verificado no exerci
cio findo

FERRAGENS ARRABOS

De ordem do sr. Pre
feit Municipal torno pu
blico que durante o cor

rente mez de Junho, ar

recada se na Contadoria
da Prefeitura Municipal
e na da Intendencia Dis
trital de Hansa o Im
posto Territorial Urbano.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido
mez, ficará o contril, uin
te sujeito á multa de
20 o sobre o referido
Imposto no primeiro mez,
sendo então feita a co

brança judicialmente.
Secretaria da Preíeltu

ra Municipal de Jara·
guá, 1. de Junho de 1939.

Renato Sans,
Secretario Municipal.

PhiUps Radio
--------.r'"!".-�
Pharmacla de P�ntão
Estarà de plantã', ama

nhã, domingo, a Ph irmacía
Central.

!:Nf·'f<AQUECE.U-SE? lo

.I\inda tem tosse, dôr nas

Gostes" no peito?
Us. o pod",roso ronlco

ilIBO GREßSOlf!DO
41.. pharm, . eaim,

JOÃO HA :i ItVA SllYElftA

Empregadll celll suc
cesse nas Ine.iH •

convalescenças
TOtHCO SOBERANO

DOS PULMÕES

________________---J

Arame farpado para cerca

Cimentado afamada marca«Mauá't

�-

\ Fabricadebanha ri'Salsicharia

Aluca-se
UMA CASA na Rua CeI.

. Procopio Gomes.
Informações com Oer.

4S0:893toOO mano Ehmke Filho.

um terreno de 6 morgos
10:000$000 (optima terra), com casa,

449:893$000 ranchos e mais bemfel- -

tarjas, 8itu�d6 à rua Ab. �
don Baptista.

439'893$000 VERDADEIRO NEGO •

. CIO DE OCCASIÄO.
Ver e uatar com ()

proprietflrio
Jacob Emmendörfer.

Despesa
Previsllo anterior (Decreto lei n. 55
de 31. 3. 39)

.

Decreto·lei n. 60 de 1. 6. 39
Cr,edito sUi)lementaf, por conta do
saldo verificado Ino exercicio findo,
e destinado como reforço ao n. 2 da
verba n. 4 do orçamento em vigor 10:000$000 -----------"

--4�4'!"9:00!089...3"!!'$0-0-O
Prefeitura Municipal de Jaraguá, 1. de Junho

1939.

ERVI N KASSNER
ARTIGOS FINOS PAR�.

E CAVALHEIROS
..

,

CASA DE
SENHORAS

Descrente, DIas

venceu..,se
con..,

o illustrado pharmaceutic{) sr. Hereu!ano Mont�negro, ha

ltil redactor e proprietario da Gazeta Colornal» que ve a laz em

Caxias, adeantada e prospera cidade deste Estado, espontanea.
mente dirigiu ao depositaria geral do .PEiTORAL DE ANGICO
PELOTENSE. a carta que abRixo transcrevemos:

Caxias - Sr. Eduardo C. Sequeira - Pelotas. - Ao ler
a aerie de aUestados que cBtaes p!lblicando e!11 varios jo�naes do

Estado, inclusive a .Gazeta ColOnIal •. de minha prop!leiade e

redacção, resolvi por minha vez experimentar o vo�so tao preco·
nisado PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, afim de co�b�·
ter uma bronchite que, havia dois annos, me atormentava prmol-
palmente ás noites. .

.,
_

Como sabeis, sou pharmaceutIco dlpl�mado, e fOi no largo
exercicio dessa pfOfissão que me �onvenci de que 90 ojo dos
medicamentos apregoados como herolcos para certas e determl·
nadas molestias, são verdadeiras panacéas de. que se serv�m aI·

_uns profissionaes para mystificarem os credites em provento da
hol a; e, com franqueza vos digo, foi animado por essa natural

deseonfiança que resolvi u&ar o vosso PEITORAL DE ANGICO
PE OTfNSE cujas �virtudes therapeuticas posso hoje de cons'

ciencia attestar em fé de meu gráu, autorisando·o a fazer desta o

uso que vos convier.
_

.

. Sem mais, subscrevome, de v S., attento eolle(ll e obrigado
(assignado) - HERCULANO MONTENEGRO.

Confirmo este attestado. IOr. E. L. Ferreira de Araujo
,(Fit ma reconhecida)

Licença N. 511 de 26 de Malço de 1906.

BePISill: LI�oralorio Peitoral de Angico Pelolense
Pelotas - Rio Grande do Sul

VENDE·SE EM TODA PARTE.

Cálculo de qualquer
estrutura e em con

creto armado
e ferro

Plan ta, execuçio, fis·
calização e direçlet
de obras.
Aparelhamento com·

pleto para constru·
ções de pontes em

concreto armado.

'Omar Car.neiro Ribeiro
Engenheir. Civil .

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA
1. Andar

Caixa
Apartamento n. 11

Postal, 784.

PAItANÁ_._

Vende-se

BDITAL

/
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Chronica da Semana Irr.:::
.

. Por lIarcel d' Aubry IIASSIONATURA5
Encheu a semana, a I consumo, e pouco maisJI Annual 12$000

qui para nós, 8. procís . de oítocentos contos em i
silo de Oorpus-Obrtstt, na cheques de recebimento' Pagamento
manhã de quínta.teíra, tacíl - foi despresadaL

.

sob um céu muito calmo pelos techníeos do rou _
adiantado

e azul. bo! E até agora nada =====�
Festa suave, festa de foi possível apurar. Um

angelica bondade que trabalho de mestre que
maís n08 põe a alma em está a desafiar 8 argucia
contacto com tudo que dos sherloeks nacionaes.'não é da terra, mas do 'io

*
'io

Icéo, E' também a festa Num bilhete de loteria,
da amizade para o põvo, - que não foi vendido
QU3 se approxíma mats pelo Pavão, uma decla-I
do altar por amor de Je- ração de amor. Isto pas-
8US-Hostla, eterna fonte BOU'se em Car nes, Da
de belleza e de esperan- França, quasi á beira do
ea. Gloriosa írradíação Mediterraneo. Sentado na
de graça que aos enche terrassede um caté acha
.8 alma e faz com que o va se um jovem advoga
coração bata maís de do. Pouco dístante sen

vagar advinhando a &U- tou se também uma pe
prema bemaventuranc;a quena creatura, leve, ba
que nos espera no fim níta, com am �serri80
desta vidã. . cheio de promessas ...

'io
*
* O advogado não reais-

Repercutío com vivo tíu, PallaeIhe ?.. - se
enthusíasmo em todo o não a conhecia... Resol
Eetado a nova do Vôo veu escrever. Chamou o

que no cMuniz 7" o cAl, garçon., Nem um peda
eíone», fizeram 08 pilo- cinho de papei trazia
tes cathartnenses capitão comsígo, apenas um bí
.Asteroides Arantes e A· Ihete de loteria, que
belardo sactorsto, do comprära ... a algum «Pa"
.oampo da cReslSacada» vão- de lá. E, ás pres
ao campo dos cAffonsoslt, 88S e a lapts, escreveu
no 'CRio. ; para a estranha vístnha
O �Ho magnifico dos uma declaração.

jovem} pilotos não fica No dia seguinte, porém,1.p�!!II!!!!!_----------------_.
apenas'l na historia do acalmado o seU- enthu.
nosso tAero Club,., fica siRsmo amoroso, ouvio
tambem na hi"storia dt) pelo radio, com um salto
Santa Catlillrina coooo a de alegria, que o seu

mais linda evidencia «)a bilhete sahira pl'emiado
vontat!:e e do valor da com um milhão de fran
,ente barriga.verde, nes· cos! Como a pequena
tes ultímos tempos. creatura sustentasse que

�** havia rasgado a nota e
Noticia de sensacAo, qu�, aiêm diSSO, cnão que
- até parece reclame ria entender-se com des
de radio. Bimbalha a im- conhecidos», o advogado
prensa periodista que um perdeu a SUii juridica
medico goyano descobriu presença de animo e deu.
um pó extrahido do fi· qeixa a a.utoridade.
gado do urubá para a Na repartiçäo de po-
cura da lepra. UCia, um funcciO;-larlo dis-
E' sensacional, nllo ha se-lhe phHosophicamen

duvida. E pobre dos uru- tf):
búa destes brazls! Não - Os homens que fa
ficll um só, para riscar zem tolices com as mu

lem vestigio c �azul dos Iheres nRomerecem pre,
nossos céos... Até, se mlcs de um milhAo de
ainda existisse, aquelle francos!...
8inistro exemplar que E assim está mais ou

tanto atormentou o fata- menos contada a histo-
Usta �öe, com o «nunca ria de um bilhete de lo
mais!. teria ... que o nossó cpß·
.A.final, não 86 para fia- väolt não vendeu,

eaes dos qulntaes e cam- ------------------------.-------

:����::�::v:�3i!��� Considerações 'em torno de ·uma grande herança
teria. que ha de rechar
08 leprosarios... O . Commendador Do- nhecido testamento que, este meio para todas as

* mi'!g'os Faustino Correa em suas variadissimas clau' autoridades do paiz e es-

Segundo *a :Associated foi, em vida, um grande sulas censtltue um verda- pecialmente para o justi
Press", �por seu corres" bemfeitor da humanidade. deiro exemplo de .aridade, ceiro Chefe da Nação para

pondente em Berlim as Nascido em Itaqui, noRio começando pela prot,:cção que, além dos relQvantis

autoritlades nazistas' re- Grande do Sul, veio a ta- a todos os seus escravos simas Sl rviços de sua no

'olvelam occupar o pa.
lecer na cidade de Jâgua. e descendentes. a CiJuem es bre gestão, volva igual

lacio do arcebispo Sigis- rio do mesmo Estado, no tabeleceu �ecursos, mente os seus bons olhos

mundo Waitz, primaz ca� anno de 1884, tendo, po- <? refgrldo. testamento, p�ra ess� obra de hu�a'
tboUco da Allemanha, e r�m, an�e8 de motrer, em a�slmJ deter�llnp � que s�· � m�a�e, afIm de s�rem dIS

aproveitando a auseneia 1873, feIto um testamento rao seus 1��ltlmos herdeI' � trlbu.ld_o'S o malS breve

do prelado, que se achs- ros, �pós �1Deoenta annos pos�lvel os bens constan-

va em miflsão religIosa
da dita asslgnatura, os seus tes do testamento, bem co

fóra da Capital, remove. success.ores em q�alq�er
ram todos os moveis e �rao, Vl!1dos dos Irmaos

utansmos para o histori. Ja fallecldos . Res�ltou,real.
co edificio Schutz Staf

mente o que hOle obser

fel. E quando o arcebis.
. vamos de perto, .á luz

dOS!po regressou encontrou
nossos 01�c5, mIlhares de

o seu palacio v8sio, não consangumeos d� faustoso

tendo outro remediu Be- teslB:dor, em m.elO de ap'
Ilao recolher-se a um

gustJosa penuna, porem

convento.
reconfortados com a es·

* perança de verem em seus

O trabalho
*

da assalto
ploprios lares 2'luillo que

à Alfandega do Rio, foi d� /dctodlhe�.p�rtence, em
exeoutado com rara ha, o·

, VIr U e o Irelto ass�gu-
ommendador Domingos rado peks documentações

hilidade, segundo os 'pro- Faustino OQrrea exhibidas no processo em
prios technico8 da poli. legando a sua fortuna aOi plena actividade e que de'
eia. Nem a8 impressões SLUS descendentes, qu� por- verá em pouco tempo, ser
digitaes podem ser apro- ventura existissem depois ultimada com a partilha de
ve1tadaR para um inicio dê decorridos cincoenta an- innumeraveis bens existen
de pista. Nada! EmbofEi nos Estando, naQuelle tem - tes nos Estados do Rio
l1S deligencias se multI· po, es seus parentes, em Grande do Sul, S. Paulo,
pliquem e as autoridades optimas condições de fi Minas e Rio l.de Jantiro,
Ie esforcem com vonta· nanças, julgou muito acer como tambem as vastissi'
de para a elucidação do tadamente que só talves mqs terras e valôres exis'
mysterio, tudo perinane. muito mais taróe pudessem tentes em territorio uru,
ce em trevas... os de�cendentes vil'ém a guayo.
Um!l fortuna que se 6. precisar de r(CUI sos..As Assim, ria qualidade de

chava na calva-forte - sim aconteceu e pondo em representante que �Oll de
mil e tantas apoJices ao pratica a sua resolução numeros herdeiros já eco

portador, cêrca de mil chamou em sua casa um nhecidos e residentes no
e trß8.entos coctos em amigo, bacharel em direito, Paraná e em Santa Catha
estampilqas e sellos de com este eiaborou o ;ã co· rina. venho appellar por

Director-proprietarjo : Honorato Tomelin Caixa Postal, 12 Redacter : João Crespo
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SocialESPORTES
_ Você, minha amiga, não viu e é possivel que

não veja, o lindo film AcBranca .de Neve � os sete

Anões". E' pena que voce não veJP essa pehcula tra

balhada com uma babilidade de _en�antar. Que ma�i·
ficencia de scenarios , todos cellorldos-. As mutações
mais perfeitas se fazem, deslu!"brando.qG numeros de

musica de uma delicadeza telíz, suggestíonam, - com

as melhores combinações de sens valcrisando as sce-

nas-. dE impressiona tanto a simplicidade do enre o,
_ não carlegassemos ainda a alma amenizada por

esse sentimentalismo hardar'o da primeira colonização
- atravez do luxo artístico dá enscenacão, que á.

gente traz a vontade de ser o "Dengoso», o "Zán

gado", qualquer um dos he te anões, para encontrar
na vida urna cBranca de Neve>

- Também vocé, minha amiga, que já encontrou

o eseu Dengoso», não vã rir do meu desejo. E' um

desejo como outro qualquer. Um deseio ... que não se

rá como o seu, que se realizou.

Ney Franco

Commemorando domin
go, día 1 t de Junho, (l

primeiro anntversarto dó

I Club Aymoré. e leader
do íoot- ball, em nossa

terra, a sua directoria
fará realizar em seu cam

po á rua Abdon Baptista
ums �competiçAo Interne
que terà inicio ás 15 ho
horas.
Defrontar,se.äo, ínau

gueando as novas eamí
sas tneolores OB fleguin,
tes combinados:

, Combinado Mario Ta
vares : Ary; Mey, Had
lieh; Luiz, Grossklase,
Maffezzoli ; Ersching I,

I
Erschlng II, Fischer, Al·
tino, Emmendoerfer II.
Combinado Renato Ca .

mare : Mahnke : MaUlo,
Lamartlne : Emmendoer·
fer I, Hess, Hertel ; Ni.
collní, Doubrawe, Mielke,
Moser, LUo.
Apös o encontro a di

rectoría otterecera aínda
60S seus associados no

mesmo local sueculenta
f churr.llBcada.

Os senhores socios po·
derão procurar o sr. The·
soureiro" Alarico de Sá
Cavalcanti, afim de mu-

Inirem-se de cartões nu
merados com direito ao

c churrasco.
I .

A essa festa a direct�·
rUl péde o comparem.
mento de todos os seus

associados, independente
de convites especiaes,
para maior brUhautismo
e em regosijo pela pas
sagem de tão 8uspiciosa
data.

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES

Oil Vaz.

Preços sem concurrencia

Vê passar hoje mai!:l
um anniversarlo a senl!Clra
Vale.'ia Dombusch Bata-·

lha, esposa do sr . dr. AI-
festejou mais um natal

varo €osta Batalha, director
a 8 do corrente o nosso do Hospital de Massaran·
particular amigo snr. Ney duba, em Blumenau
Franco, digno escrivão do Bastante relacionada em
Juizo da Comarca. Jaraguá, de onde é filha,
Funccional'io correcto e

e pelos annos que aqui
amigo leal, o sr. Ney Fran residiu, � di�tincta dama,
co, nos poucos élnnos que pelos seus ligitimos .dotes
reside entre nós, conse- je coração, deverá receber
guiu fozer um longo cir- hOj'e muitas felicitações de
cujo de solidas amizades
não sómente pela inteireza

seus parentes e pes50as a-

migas, ás quaes o cCor
do stu caracter, mas tam reioll, com prazer, junta
bem pela Ihanesa de um tambem as suas.
teado de h�mem educado.

_ Completou mais um
Com mUlto prazer, os

anno dia 7 a menina Neu
que. trabalham neste :,e�a' zi, filha de Euthimio e

ll:arlO, ap�esentam ao dfs- OdUa Leopoldo Vieira.
tmcto am!g.o a! su�s me-, _ Anniversariou hon
Ihores feltcltaçoe,s, Jun!os, tem a srta. Alzira Piccotit
naturalmente, as mUItas digna professora da Esco
que decerto recebeu pelo la de RibFirão Molha.
tra.n�curso de s�la data na·

_ Dia
�

3 do corrente
falfels. f f'l'ez annos o gen I menmo

Silvio Piccoli.

Annioersarios

devi.dal1_1en!e registrado na Ç>rdem dos Advogados do Br;jsil, 110m

�scrItono a. Rua Abdo� !3atlsta no estabelecimento do sr. AJfred�
Klu�. Ace!ta cauzas CIVIS, comerciais e criminais e encarrega-sede InVenta�lOs, defeza� de contrayenções fiscaes, elabora contra
tos .de so.cledad�s em nome .colettvo, em comandita 'mples, de
c�pltal e industria, por 9uotas, de sociedades anonimas, coman
dIta por ações,. de sO�ledades cooperativas, de penhor agricola.penhor come�clal e enfim elabora contratos de toda e qualquernatureza, clSSlm como reque.rimentos.

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

BYCICLETAS

PANTHER
EXTRA REFORÇADA
ELEGANTE

VICTORIA
MAIOR DURABILmADE

PhiUps RadioIMPORTADORES
Alcantara, domiciliado e residen
te r.este distrito, sendo filho Ie·
gitimo de JoãlJ C;;rlos Steiu e
de Guilhermina Ana da Cunha
Stein.
Ela, solteira, dlmestica, com

vinte e dois anos de idade, bra
sileira, natural de Aquibaban,
domiciliada e residente em Su
bida, distrito de Ascura, sendo
Uha legitima de José Dalri e de
Maria Dalri.

Jaraguá, 5-6-39.
EDITAL N. 936

Luiz AUiusto Frederico Schwarz
e Clara Meier.
Ele, solteiro, lavrador com

vinte e quatro anos de idade,
brasileiro, natural deste distrito.
domiciliado e residente nestê
distrito no lugar Tres mos do
NO! te, e sendo filho legitimo de
Otto Schwarz, lavrador, natu
ral de Blumenau, domiciliado e

residen!e neste distrito !no lugar
Tres RIOS do Norte, e de Alvi
na Borchardt Schwarz, falecida,
natmal de Blumenau_
da, solteira, domestica, com

trinta anos de idade, brasileira,
natural deste distrito, domicilia
da e residente neste distrito no

lugar Tres Rios do Norte, sen·
do filha legitima de Augusto
Meier, faledido, natural .da AI
lemanha e de Carolin. Kannen-

GERMANO STEIN S. A. Noivados
Na capital paranaense,

acaba de contractar casa

mento com a senhorita Ma· i
rina Borges, fino ornamen·

to da sociedade local, gen·
til filha do sr.AlfredoBorges
e de su" eX7.a. Esposa d.
Herminia Borges, o jovem
industrial sr. Edgard Maz·
zei, estabelecido em nossa ,

cidade onde desfructa de
solidas r-ymp,ühias.
Ao jovem par, as nossas

felicitações.

· RegisfroCivil
Artur Mueller, Escrivão e Ofi·

cial do Registro Civil do 1. dis
trito da Comarca de Jaraguá,
Estado de SantaCatarina, Brasil.
Faz saber que compareceram

eW cartClrio exibindo os docu-
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se :

EDITAL N. 933
Placido Satler e Natalia Demar
chi.
Eil" solteiro, lavrador, com

vinte e seis anos de idade, bra
sileil'O, natural deste distrito, do·
miciliado e residente neste dis
trito no IUiar estrada Jaraguá,
sendo filho legitimo de Vitto
Satler falecido, natural de B1um·
e de Maria SaUer, lavradora, na
tural de Blumenau, domi�i1iada
e residente a estrada JaragJá.
Ela, solteira, domestica, com

vinte anos de idade, brasileira,
natural deste distrito, domicllia·
da e residente neste distrito no

Ingar Rio do Serro, sendo filha
legitima de Antonio Demarchi,
lavradora, natural de Blumeaau,

· domiciliados e residentes em

Rio do Serro.

Jaraguá, 2-6-39.
EDITAL N. 934

Faz saber que pretende casar
se no cartório do distrito de
Campo Alegre, Municipio de
São Bento:
lzaias Heck e Ottilia Klug'
Ele, solteiro, de profissão car

· roceiro, com vinte e quatro a-

. )' nos de idade, natural d"" Bi·
Jordão Alves David guassú, domiciliado e residente

I neste distrito de Jaraguá, filho
mo fazendo com que a jus· I de João Heck e de Maria Pel
tiça encarreg�c!a desse mis lens, dC?mi�iliados e re,sidentes
ter faça voltar os quinhões nelte dlstn.to de ]aragL!a,_

.

d
. Ela solteIra, de proflssao do-

am a em poder de terCe1 mestica, com vinte e cinco' an
ros que, numa posse iIIe- nos de idade, natural deste dis
gitima, retardam a solução trito•. d?miciliada e residente

da granôe causa prt'judi- no. d.ls�r�to de _Campo Aleç-re,
d

.
'

. mUmntplO de Sao Bento, fIlha
can O ass!m �os verdadel legitima de Gustavo !Klug, fale
ros herdeIros mtEressados. cido e de Berta Abrens Klug
Fa40 este appello na cer' d,?mic:iliada e residente no. _d!s�

tesa que 'serei bem succe-
tnto de Hansa, neste mumclplo.

dido, desempenhando,me Jaraguá, 5-6-39.
assim da missão a que me EDITAL N. 935
propuz e podendo desse faz saber q�: preten.de� ca-

modo vêr glorifieado o meu I !lar·se no cartono do distrito de

f I
Ascura, Comnrca de IndayaJ:

es orço e entr('gu� ." Cesar Vendeiino Stein e Bern"rdina
O que é de Casar. Dalri.

_
'Ele, solteiro, profisão. pedrei-

Jordao Alves David.1 ro, com vinte e quatro anos de ;:.;;
.

idade, natural de São Pedro de ,�

JoinviUe

Radio Philips
bl!fg Meier, �lavl'adora, natural
de Blumenau, domiciliada e re
sidente neste distrito a estr3da
Jaraguá.
Jaraguá 6-6-39,
E para que chegue ao conhe

cimento de todos passei o pre·
sente edital que será publicado
pela imprensa e em cartorio on·
de será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de impeai

mentos l1cuse-os para fins legaes_
.. ..

Artur Mueller

Phillps Radio Escrivão Di�tritnl �,Oficial doI Registro CIVil.

J">

EXIJAM G SABÃO

Virgem E.�pecialidade
de WETZEL & elA, JOINVILLE ,(Marca registrada)

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA

-

/
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