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IlIItrucçies para naturalizações

estrangeiros
Foi publícado novamente, no «Diario Officiah

com alterações feitas por ordem do Presidente ':11
Republíca, o decreto.leí 1.202, des de abril de 1939.

As príncípaes alterações constantes no rete
rido decreto são: attríbulndo ao presidente da ,Re- cEI Mercurio», do

Chi-Idubllca a designação por decreto, do substltuto in- le, publicou em destaque do da. sua vida está nes

teríno do governador ou ínterventor que desejar li entrevísta do seu re- sa entrevista a um [or
ou necessitar ausentar-se da séde de seu governo presentante, o eseríptor nalísta extrangeíro, ob.
estadual; facilitando aos tunccíouartoa publícos es- Alvaro de las Casas, eom servador conscíente e 1m·
taduaes ou federaes o exercicio da tuneção de ú sr. dr. Getulio vsrges, parcial que não S6 deí
prefeito municipal; prorogando o prazó para os presidente do Brasil. xarta illudir por appa
estrangei 08 residentes no patz cuidarem da. sua Essa entrevísta que rencías, antes procuraria
naturalizaç40 e tornando maís Iíberaes as ínstru- coustítue a melhor doeu- descer ás origens para
c�ies do processe respectivo e outras alterações. mentaçäo de um espíríto poder concluir, escrever,

Pelas novas Instruções atnrta, os Departamen- e de uma época; na ho- pela intima e certa res

tos Administrativos dos EstEídos têm definidas as ra em que tanto se fala ponsabíhdade de revel
suas attrlbuíções, sendo fixado em sete o numero em Democraeía, merece lação que irá fazer ao

fie membros para São Paulo, Minas Geraes e Rio ser lida e pensada espe- mundo. E assim tallou o

8-rande do Sui, cinco para Pernambuco e Bahia e oíalmente por nós, brasí- Presidente:
quatro para os demals Estad?Iil.· leiros, cujos sentimentos -cAs ambíçêes, como

Immediatamente á nomeação dos membros r de ordem, de paz e de as íllusêes, da infancia
dos Departamentos Administrativos e a do seu I civismo tormaram os alí- têm a duração das Ilo-
presidente, eonsídera se em. pleno funccionamento cerees dessa ,nossa re res. Creio que algumas
esse novo orgão estadual, [sende a nomeação de

I nascença politica que é me animaram os prl-
seus membros de Iívre escolha do Chefe da Nação. o Estado Novo. Está nes- meiros passos. Meu pae
Os governos dos Êstados abrirão um credito es- 1 ta entrevista o pensá- que se batera !lOS eam-

pecíal, cujo «quantum- 86 instrucções fixam, pon- 1
mento claro do estadista; pos do Paraguay, sabia

fio a disposição do Departamento um predio para os seua conceitos amplos evocar as ímsgens dos
Bua séde. . de liberdade, de 'poder, guerreiros e as scenas

de verdadeira democra- das bataib.as, aos meus

Del.ensores do Bras.-I ela que deixam vêr, de olhos maravilhados. De
Al uma forma inedita para pois prescenti e tam-

o extrangeiro, nesta par' bem presenciei a rea-
cHa no momento que Em tempo o mal foi assi· te da Amarica, 8 posição lidade dramatioa da

passa um grande program gnalado. As zonas do nos- actual do Brasil. guerra civil. Minha pri·
ma 11 cumprir. Nunca ho' �o interior ou do nosso Tudo foi indagado pe. meira ambição: vestir
mens que têm a missão httoral,nos e.entros u!ba_!los lo i;;scriptor. Desde a in a farda, n'uma fascina.
de dirigir os destinos do o� em longmquos nncoes, fancia, as aspirações da, ção irresistivel pelas
Brasil tiveram em mãos vao .merecer dos re5P�>n·/ mocida.de, as influencias; glorias militares.»
maior somma de, respon· savelS -�elo. ':I?SSO des!lno mt,\is tarde quando os 3 Não lhe valeu, entretan
sabilidades. Nãe lhes é de naçao clvlhz�da � .Irne, sentimentos se apuram to, essá «fascinação irre
permtttida a menor hesita' a mel�or e I'!'als VIgilante pela observação directa sistivel pelas glorias mi.
ção. Precisam ter atten- att.enç�o. NII'Iguem quer. do ambiente e do muno mares'», ontra fascina,ãó
tos todos os Eeus :.enti· eVlden!emente, mal ao ex· do; as yirtudes e o vicio viria depoie, podercsa
dos, a intelligencia aberta trangel_ro. _

Túdos o amam que dasêulpa, o gosto, tambem: - a politica. E
á solução dos mais sérios como Irmao, .como hospe' as recordações, até 8 teria elle, mercê dessa
problemas, a alma, mais �e. como amIgo, E seus phaze decisiva da vida nova sedução, sonhado
do que nunca: saturada do fllho.s 9uando querem ser do snr. Getulio Varras,
mai?r "<Tolume .:le amor á hraslleIros, porqu� na.sce· ao tomar a responsabHi'
Patna. ram em nosso terntorlo e dade de orientar os des-
Ext"ndendo os olhos por I POf:qu.e �irma.ram .em sua tinos do pafz.

t?do o noso va.;;t? te(:rIto· comClenCla a conVIcção �e E 8S respost&S foram
riO r.esalta. bem VIVa, a ne' que. deve s_er sua patr.I?· perfeitas, de improviso,
c.ess�dade de um tr2balho qu_en:h, sento. 110&:;05 Ir' completas, sem. a menor
tltanlco. mas sempre pos' maos para a VIda e pam a sombra de titubeio. Sen.
sivel, da união dos brasi- morte. QuanJos, pelo eon- te-se nas respostas. do
leiros, de uma união in' trario, mantenham, raeial- Presidente brasileiro o
dissolu11e!

.

que prenda,. �m men�e, em seu espirito, o Homem da época Am que
uma só te�a, pelo asplnt? dese.Jo pouco. eserupuloso vive, o Chefe cuja psy·
pelo coraçao e pelo sentI' de fm!:ar, aqUI. o desdo chologia não se disfarça
..,ento, governantes ,$ go' bramento da terra �e�seus mas constitue o padräo
.ernados, patrões e ' ope' paes e de seus avos, de' heril doe seus actos a

rarios, empre.g�dos e .em· vem �ere�er de todos n6s belleza maxima de suas
pregadores, CIVIS e mlllta- a maIs VIva repulsa e o attitudes. O panorama to'

1 rI'S. eombate mais aeerrimo e
.

Os homens do Bra.sil de imrnedia!o.
"oje vão, talvez, raalizar o Mas, não bastarà nunca,

papel mais relevante de ..os· 'para um trabalho de tal DR. J. I. ROCHA LOURES
sa historia. Alguns já o mag.itude a acção isolada,
eomprehenderam. levando embora official, de nossos

avante, sem tibiezas, valo· governantes. Nem a pa
rosamente, a 2'uerra akis lavra de gen.eraes poderá
tos coloniaes que aqui se fazer o milagre de, por si, Rua Príncipe. Fone 334.

implantaram, no desejo ab afastar para longe a se· JOINVILLE
surdo de fazer de nossa mente lançada em tantos
terra. a continuação de suas pontos do Brasil, já assig'

te��sn�� ��ft���m indus' �aaJ��o�O�mgo�:irioass e��:�� IO dr. Edmundo Luz na Com..

tr.iAI dê São P�lo fez uma geiros, cc!�? pontos. f�tu'lmissio Inter..Americana de
vIagem, de í!"<Tla() ao Norte ros de CIvilIzação ahemge- b·

_ _

do paiz. Seus olhos, 110 n·a n0 coração do 8ólo Ar ItralDento Commerclal
extremo nor.ieste, cllhiram brasileiro. O povo tem u·

sobre a bacia amazonica, ma grande missão a reali'
Toda aquelle riqueza sal' zar. Sem o seu apoio, sem
tou ao seu espirito ezperi' a formação de sua conciel'l·
mentado. E de seus lábios cia cívica, nada mas pos'
brotaram, numa. conferen· siveI. O Brasil para ser

ci& (fue proferiu no Rota· verdadeiramente os bra'
ry Club de São Paulo, a sileirolJ, precisa ter um po
convicção de que o Brasil va digno de suas tradiçõe�,
precisa se armar, afim de crente de sua força, con'
fazl"r da for<;a de seus ar- scíente do seu de-ver de
mamentos o respeito ás legar aos seus

-

filhos a

SUIS prero2'ativas de nação melhor herança: um Bt asil
iRdependente e grande. cada vez maior.
Mas não é, apenas, o E o momento é o mais

extremo Norte que póde, opportuno possivel. Alguns
de um dia para outr(), ser homens, tomaram a si a

pomo ambicionado de na - mis5ão sagra:ia de salvar
ções conquistadoras. As o paiz de kistos extrangei.
cochilhas do Sul, os mine' ros t'lue podem prejudicaI·
rios do centro, a profusão o, si não forem afastados,

• ee materia prima que,como extermiltados em seu nas-

dadiva de J)eus, existe:em ct:douro. Pois bem: para Oinásio Parthenon Paranaense
varios pontos do nosso o povo brasileiro ha um (Sob in.peção federal permanente)paiz, de ha muito desper' só tamiJiho a seguir para Diretor: Dr. Luiz Anibal Caltlerari
tar�m a attenção e a gula a conquista da grande e RUA COM. ARAUJO N. 17&. I"ÔN! 1-1-'-2
d� governos que pre�e�- d�irad.a victoria de sua �a- EsMo em pleno func/onamellto as alllas
teM fxtender seu fash�lo clona�dade - a de ap�lar de admissão á I". sé,le do curso Fundamelft.l.
afrav�z de terias�xtranhas, a ac�ao dos verd.adeuolJ. Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas _este
como presas facels de seus defensores do BraSil. II curso sio ORATUITAS
appetites desmesurados. (l!)o eDiario Popular'l,de Faculdade do Comércio do Paraná
Ha de haver, com �:t� São Paulo.) filcalizada pelo Governo federai

�a, p.ara quantos �gs:�o • Cursos: Proped6uti,o, P6rito CO'Jf.ttJtlor eA.usili(l,r
�ma,lnaram, um e d6 6()méreio. Intel'llato e Externato
uma decepçio. Os homens Pbu-I.-na • d

-
. .. ..

do Brasil estão attento8.r- �a .. CUritiba Parana

A ZU·L com os dizeres L. Liscio

CAMA PATENTE __

�

_poca
extremistas. Entre a

déssem, de subíto, ri vi - capital e o trabalha
são desaes ceterD'os eon não ha barreiras, co

tltetos« que por vezes mo não ha antagonís-
saecodeni a alma de um mes entre 8 cidade e

pevo, o esertptor ohíle- o campo, São Bolido.
no tez uma pergunta. alicerces �B paz"social
Queria saber de onde a- Que o Brasil desfruets.'1
ehava o Presidente so- E maís indagou o snr.

oreríam os ventos da Alvaro de Ies Casas.
opposíção - das direi· Para o sr. Getulio Var
tas ou das esquerdas, da ras, porem, não ha sur

plutocraeía on do prole. presas.; E tem sempre'
taríado, das cidades ou uma resposta prompta
dos campos? A que res- pera todas as perguntai.
pondeu o sr. Getulio Varo O seu poder de synths
gas :

.

se é extraordtnarlo -eo�

-cA ínterrogaçäo traz' mo aquelle seu or'('186
me á Iembranea uma que n'8, breslleíros, aín
phraze do seu compa- da não eomnrehemos
triota Ortega y Gassat : bem. M. de A.
cHoje, as díreítaa pro
mettem revoluções e as

esquerdas propõe tira
nías.s Os ultimos epí

./ sodíos mostram que,
no Brasil, os ventos Completando em 11 ds
têm procurado seguir corrênle o primeiro anni
essas oscillações. Do- versario do Club Aymeré,
minadas as :explosões, desta cidade, a sua aduat
com o. fortalecimento directoria um' gesto l1Iui

de impondera'Yeis que material e moral da aeertado, elaborou um pro"
constituem a part� mis- autorid�de do governo, gramma de festividades
terlosa ou anti racio- acredito que a severa com que commemorou e
nal. Um dia. descob1'in- lição tenlla aproveita- acontecimento.
dO'nos, Isentimos a se- do a UDS e a outros: Descrever as phases so·
creta revellação. D'ahi Sem luetas de classes ciaes ou esportivas da ne-

. por diante �8ômos, 8.té com as ,massas tl'abe- vel organisação, neste eur-
certo ponto e nos li- IhadorBs amparada8 to espaço

.

de eoluma, é
mites das nossas facul· n'uma legislação pro· uma difficuldade, e. se·tor-
dades, os professores fundamente humana e . na desnecessario frizar 8
ou mestres do nosso satisfeita8 nos seus in· grau de adeantamento de
proprio destino.1I teresses leritimos, a clube, porquanto ainda es·

E de facto, esta respos. nação nada tem a te- tã bem vi"a na Memoria
ta ão Presidente VaIga� mero por esse lado. :Mo de quantos observam,;as
é como que uma super· trabalhador brasileiro ludas e as vieto:rias evi-
visão do seil proprio des- o governo conta com dentes do tricolor dé Jara.
tino, focalisa a trajecto. o auxiliar vigilante da guá.
ris de uma tpersonalida' .9rdem e o primeiro Conforme foi anlluncia'
de que se firmou por si· inimigo das aventuras do pela imprensa, a dire·
marcando á sua passa- etoria organisou uma tarde
gem etapas gloriosas, no WALDEMAa �heia, na adual praça de
8cenario nem sempre se- GRUBBA esportes do Clube:Aymor8,
reno da nacionalidade. a qual transcorreu anima-
- Foi elle como Julio de Seguia sexta·feira, por dissima, em virtude da l:e-

Castilhos - que bem via ferrea, para o Rio I'ecta e enorme affluencia
lembrou - um. «verda- Grande do Sul, onde vi. dos associados do tdeolor;
deiro reformador, em cu' 't'

.. e menor não podia espe
ja obra politica se assig-

SI ara os pnnclpaes cen-
rar, porque, todas as fes'

nalam vestigios frequen.· tros industriaes, o nosso tas patrocinadas pelo DO
tes de genialidade.» Che- cor.terraneo sr. Walde- 1'el clube, constituem seM
fe que s� impoz no mo- mar Grubba, da velha e pre exitos indiscutíveis.
m,ento preciso, que sur· conceituada firma Bernar. - x-

rljloO áClUf'rleDndtOe ardaa nUoncideSa8d8.e· do Grqb.b.a, desta praça.
Iniciando o programm.

N
festivo da magnifica tarde,

nacional, qua periclitava, a VISita que vae fa- defrontaram ·se dois qua'
para amparal·a e leval·a zer aos velhos centros dros so� o patrocicio dos
á� suas legitimas aspira- produdores do vísinho s!'s. Dr. Renato Camara e

çoes.
. Estado, terá o nosso jo� Mario Tavares d� Ounha

Enfim, como se lhe vem e dynamico indus' Mello, ambos destacados e

abnegados membros datrial ensejo de muito ob- jirecteria.
servar para os interesses Sob a arbitragem do tte.
eada vez maiores, da firo Leonidao; C. Herbster, OI
ma que faz parte.

.

adversarios inieiaram o

E assim pensando - prélio, depois de sorteadas
adiantou.nos O sr. Wal- as camisas, sahindo o qua·

dem3r 'Grubba __ espe-
dro azul, isto é, os pupi
los do dr. Renato Camara.

ra trazer para Jaraguá as A earacteristica do jogo,,·
machinss mais modernas sem os enthusiasmos na'

para a industrialisação do turaes de uma jogo em efa-'

fumo - seccagem eprepa- !'Iilia •. apezar de_estar eM
.

d - ,Jogo um eollecçao de ar-

r�
- como aIO a nao e tisticas medalhas offere�i-

feita em nenhum outro das pelos patronos dos
ponto de Santa Catha- ,quadros litigantes, - te ve
rina. 'as suas phazes de alto� e

Com todos 05 votos baix?s, de monotonia ou'

d b' \V I mO\'IMéntaçio, resuItallde
e oa viagem a. a -

um empate logic, de 2 � 2.
demar Orubba,de�eJamos Em outra opportuJ!lida
tambem que consiga rea - de, os mesmos quadros
lizar O seu intento, que decidirão a posse das �e
visa diredamente o pro-

dalhas, lucrando os aaSls-
.

d t' I d
tentes com um novo eR"

gresso 10 us na a sua .tfmtro, talvez mais reinhi"
e da nossa terra. do e interessante.

em ser o Grande Presi
dente, o orientador dos
destinos de um povo?
Veio a synthese perfeita,
de improviso:
-«Em toda vooaeão e

xlste uma quantidade

o nosso illustre co· remos na CommissIlo In.
esta..lano dr. Edmu"'do tA'

«O Comercio'l de Porto
IJ .. er· merlCanil de Arbi- U

.

da Luz Pinto acaba de tramento�Comm�rcial um mão, teve palavras de

ser distinguido com um representante a altura
muita bondade e lIue

it f t muito agradecemos, ao
eonv e para azer par e, dos sentimentos pan·ame·· noticiar o nossu anniver.
como representante do ricanistas que vimos pro- sario:
Brasil, da CommissAo In- fessando, e mais da nos· "Completou 20 anos deter·Americana. de Arbi sa euItura juridica de
�ramento Commerc!aJ. sobra documentada por

existenc"ia, toda votada

O convite foi-lhe diri- Edmuado Luz e outr')s
á grandeza de Santa Ca.

id I Th tharinB, o simpatico pe-g o pe o sr. omaz J. brasileiros nos trabalhos riódico "Correio do Po.
Watson, em Dome da- da Conferencia da Paz
quella fmportante entida. de Montevidéo e na VII.

vo", que circula na cida-

de e mostra de forma Conferencia InterDacio.
de de Jaraguá. Fundado

b t t
'. a 10 de maio 1919, poraa an e expresSiva o nal Ame3."icana. VenancioPorto, continuo.conceito em que é tido lhe, msis tarde, a gigan.• n(}8SÖ dirno coeslada· -----------, te8eJa obra A.rtur Mu"ller,no nos 8ltOS circulos Philnew-yorkinos. ips Radio que foi substituido por

Acceito o convite te. Honorato Tomelin, actuo
aI Director-proprietádo
do órgão aniversariante,
e que tem o seu lado,
como Redator-principal,
a João Crespo, o mavio·
so e deUcado poeta, a

quem toda Santa Catba
rina conhece, como um
dos expoentes muimos
da nossa literatura. Cum.
primentz:mdo os actuais
e denodados dirigentes
do "Oorreio do PO'Yo",
fá-lo "O Coméreio" ple
no de sineera 8atlsfa
,Ao".

A festa do aalte
Aymoré,domiog.

ultimo

Oitava Ex,.
siçio Nadonal
de Animaes

MEDICO ESPECIALISTA

Olhos, Ouvidos,
Nariz e Garganta.

o ministro da Viaçlo
acaba de expedir urna
circular ás .estradas de
ferro, determinando, de
ordem do sr. Presidente
da Republica, o abati
mento de :50 por cento
para I) transporte de
mostruarios de mercado
rias e ttnimaes destina
dos á 8. Exposiçäo Na
cional de Animaes e Pro
duetos Derivados a rea

lizar.se no Rio :de Ja
neiro, de 1 Fí 8 23 de ju
lho proximo.
O preçoldas passagens

aos visít·mtes do impor
tante certamen terá tam
bem um abatimento de
50 por cento.

Ainda o nosso

annlversarlO

PalaceHofel

CAMA
-- Só

de MARTINS JARUOA
Rua Barão do Rio Brallco N. 62.

Todos os quartos e appartamentos com agua
corrente, quente e fria.

�/.v.dor, Ir/r.rlflco • eGslsha de 1•. ol"dUIJ.
Salas de amnstras para os Ilnrs. viajantes.

Automovel na estação .

CURITVBA PARANA - DR

A FAIXA

LEGITIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pelo

o Departamento de

Serviço Publico fede

ral, acaba de opinar I?e
lo arquivamento do m

querito a que foi sub
metido o dr. Alexandre Os be d"
Gutierrez, ex-superinten- ns axa.-

dente da rede Viação dos pelo conde
Ferrea Paranä - Sta Ca-

! Crespi

tharina, concluindo pela
sua íncapacidade para o

elevado cargo, donde o

Governo o destituiu.

o decreto·lei de 24 de
fevereiro ultimo concede,
até 30 de junho corrente,
II inscripção no registro
civil de todos es indivi
duas que nasceram a par
tir dê 1. de janeiro de
1879, e que não foram re

J!istrados no tempo pro
,rio.
Convem, portanto, a to

cio� os brasileiros que por
ventura estejam no caso

40 decreto acima, preen
eherem essa formalidade
:aio só no interesse da Pa
tria, que precisa saber
tlual 8 número exacto de
filhos com que pode con

tar,
No Interesse próprio por

(4ue já agora a caderneta
de reservista é um doeu
JRento de importancia ne

cessaria a cada um para
exercer suas actividades
dentro da communidade
nacional.
Para melhor se compre'

hender a relevancia do ser

viço de registro civil o

Communicam de São
Paulo que os bens dei
xados pelo conde Cres
pi foram avaliados, em

inventario, em 15.141
contos de réis. O im

posto de transmissão pa
a Syndicato dos o- go por causa .rnortís )oi

I perarios
Estivadores de de 803 contos de reis.

ltajahy, Santa Catharina, O extincto legou aos

recorreu para o ministro seus filhos, por escriptu
do Trabalho do acto da ra publica, a maior par-
delegacia do trabalho te dos seus haveres.
maritimo daquelle . por- O testamento institu
to, que mandou recon- iu a esposa como lega
duzir ao trabalho dois taria da metade aos

O sr. dr. Nereu Ra-19,�e. e�ta Prefeitura,
. p�r Conve� frizar que o�- associados daquelle syn- bens. Não houve outros

mos, Interventor federal, inieiativa desta adrninis- tros medicamentos sao dicato eliminados em legados.
recebeu o seguinte offi- tra�ão, já.mant�m a re- f�rnecidos, �i assim (:ci- assembléa geral da reíe-

Icio do, sr . Prefeito Mu- fenda aS�lstencla, .

a car- girem. as circurnstancias rida associaçõo de elas-
di-nicipal de [araguä : go gratuito do illustre especiaes do doente se. Em face das infor- I Emprestav3 -

«Sr. Interventor. facultativo dr. Renato O supra citado ;ser- mações da delegacia e nheiro a 80 por
Li no jornal «A No- Camara, possuindo taT?- viço é registrad.o e con- do parecer do procura- cento ao ma

ticia-, o officio que v. bem. um ambulatório trolado por mero de se- daria do Departamento
excia . dirigiu á Sacie- medico com stock de nhas, que recebem os Nacional do Trabalho, Rio. - No Tribunal
dade Catharinense de medicamentos anti-mala- pobres ao iniciar os tra- o sr. Waldemar falcão de Segurança foi julga
Medicina, acolhendo com rio, anti anernicõ, jnti- tamentos. negou provimento

do o agiota Alberto.]o
ao

sé de Mattos que ena-simpathia e atteucão, a luetico e vermifug s, e Approveito o ensejo recurso.
suggestão da mesma no um funccionario encaro para apresentar e reno- t prestava dinheiro, 50&

..------------------II!! sentido das Prefeituras regado de applicações var a V. excia. os pro. 'penhor de jóias, a jures
Pomada M i n a n c o r a Municipaes estabelece- de injecções hypoder- testos da mais alta esti- /' � .ê\r;;JIJ'iI@ � de 80 % mensaes, O

rem em sel,!s orçamen- micas.
,

ma e distincta ccnside -0\l,2JU utl seu campo de acção iera
tos verba para a manu ]"0 corrente anno, já ração. (a.) :Leonidas C ít'\\ � '" '

entre os frequentadores
tenção de Um medico foram attendidos, com Herbster, Tte. Prefeito \J; Md�mo r(�«:ll1lr�© do Casin? lcarahy. O
incumbido de assistencia bons resultados, 296 po Municipal.» =,....=:::;;;=.."':"'��' O réu foi condeumade

gratuita aos pobres. bres, alem de 24 baixas
-

.

"-:-.,
_ .._-

a fi mezes de prisão ce-

E' com satisfação que ao hospital, por conta (Do "Diario Omeial do »A�-n ;SA.f:!�4 1!':�,�_« lnlar elt2 contos de reis

communico a v. excia.. deste serviço. Estado» de 106-39) de mu 3. J

Goremo federal vae expe
dir estes dias um outro
decreto-lei oommúnicando
as penalidades a que ficam
sujeitos os paes que não
effectuarem o registo de
seus filhos no praso da
quelle primeiro decreto.

Como sãe fe...

Iizes os Gau ...

chos.
A população de Por

to Alegre está jubilosa
por ter sido anunciado
que o prefeito daquella ca

pital Loureiro da Silva,
vae fazer revisão da ta
xação'predial esforçan�
do-se o mais possivel pa
ra obter uma redução de
impostos,

Syndicatos
dos Operarios
estivadores
em Itajahy

laraguá mantem uma

assistencia medica gratuita
aos pobresPhilips Radio

E RV IN· KASSNER
CASA DE ARTIGOS FINOS PAR,'.".

SENHORAS E CAVALHEIROS
Camisas, gravatas, lenços, meias para homens, senha
ras e creanças. Completo - jogo de perfumes dos
aais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentés, pastas dentiíriciss, escovas para roupa, esco

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

E' a'pornada ideal!

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.
4!!.:!:�kiW'-p_'9.fMi.�';.?:'

,,_ s-

NUNOA EXISTIU
lit.'\ IGUAL! ! !

A Farmácia Cruz,
deAvaré, (S. Paulo),
curou com a eMl
NANCORA,. úlce
ras que nem o 914
conseguiu curar.

Da. Carolina Palhares, de [olnvílle, curou com

UMA SÓ lATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas ssmelhantes l l !

-on ....... e'· '=rT'7'C _ ....... r-"!7"'"'_

Aciotada(fem muitos lIospitaes, casas de saude
E clinicas particularei.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA·
DA MINANCORA:. nunca existiu a não ser em

.suas latinhas originais com o emblema simbólico
lacima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira

MINANCORA .em ,sua latinha original!
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA»
de JOINVlllE.

lindo a Jolnville
Carlos Mey

Rua Brustlein
'

I
I

não deixem de visitar a

Casa das Sedas

-I"
1

alíanentido.Generos
de primeira qualidade

de Irmãos Zaffar áRua doPrinci

pe, que tem o melhor sortimen
to em fazendas finas e crossas

TECIDOS
FERRAGENS ARADOS
Arame farpado para cerco

Cimentodo afamada marca�MauQ'

BancoAgrícola e 'ColD-- Fabricadebanha ...Salsicharia

Dlercíal de BlulDenau

I Matriz: BLlJMENAlJ
.

IFiliaes e- JOINVILLE, JARAGUA'
.e HAMONIA

CapitaÍ autorisado 2.0ilO:OOO$OOO
Capital realisado e reservas 1,870:3�2$020
Tot61 dos depositos CH. 16.000:000$000

Faz toei.. ae operaçia bancarias
DO Pais

como descontos e Qauçäo de titulos de expor·
tação e outras operações de credito, passes
para aB principaes pra,as do paiz, mediante

taxas modicas.

Ibtul e. GOltas clJrrtnles 8S set.intes j.rls:
A dispssiçäo, sem aviso, com retiradas li-

vres para quaesquer lmportancias 2 %

Com avisl) previo (retiradas eom avisos
conforme a importancia a retirar) 4 %

.

Dep,>sitos Populares Limita:.!os (bté 10 con"

tos) depositos iniciaes a partir de 20,
subsequente a partir de 5$000 4: 1/2 %

Prazo fixo de 3 mezes e depoi. 2 lIlezes
de aviso para retiradas 5 %

Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de l

aviso para retiradas , %

BANC'O DO BRASIL
Dados doTh balanço de 30.9.1938

IQitII e reservls . . . . . . . 312.5.8:321$181
letras .esc. e e.,restillos eIIl/carrente 3.628.982:311$208
_Isitas. . .

.
. . . . . . •.021.315:".

.

o Banso do Brasil, agencia de Joinville, está operando kaR-
\

lameate eilt descontos dt. DuplicataB de _far:turaB, L,irfU'"
,ambio, ](olu promisso1'iall � Emprest'tmoiJ em .,ontl(, 'fl1'.

,.mte .ob cf!,ugão, a taxas modlc�s e a prazosrazoavtls. Faz am

,rostimoi á Agticultores e lndustnaes aos prazos de J, 2 e 5 annOi

�ti pagando actualmente as seguintes taxas e depolitos: } ,

J>EPeSITOS POPULA�ES - limite de 1_0� • _.
. 4.,-

Depo'10 inicial Rs. 100$000 no mm!mo. Del?OSltoli Vende-se
subsequentei minímos de 50iôôõ. Retirad�s �lniD1as
Rs. 201000. Não rendem juroi os lialdos �nf�rlores a um terreno de 6 morgos
5ütooO e a importancia que exceder do hmlte e as foptima terra), com ca8a,
�ontas eneerradas antes de 60 dias, ranchos e mais bemlei·

Nota importante. - Os che....es desta eOllta
torias, situ9dfJ à rua Ab.

não estão SUJeitos ao sello.
.

J>EPOSITOS LIMITADOS - Umite de �s. 50:000eooo • . 3'/_ don BaptIsta.
Deposito inicial Rs. 200$Q00. Depostt?s sul:Jselluentes VERDADEIRO NEGO.
minimosde Rs. 100$000. Retiradasmlnlmas R.5OfO(lO. CIO DE OCOASIÃO.
Demais condicçOes identicas aOIi Depositos Poptdares. Ver e tratar eom o
Cheques sellados. .

proprietJlrioJ)f:POSITes COM JUROS - (Sem limite) . . • . . . 2/.
E 'd- fDeposito inicial R.s. l:OootOOO. Retiradas livres. Nio ,Jacob mIRen or er.

Irendem juroli os saldos inferiores a R�. 1�O�
nem as contai liquidadas antes de decOrridos 08 iias ,"_"

-�- .

.._;

da data d. abertura da conta. I ;'NF!R.c.QUEClU-S':7,. !-
J)fPOSITOS DE AVISO PREVIO ! í

Mediante aviso previo do 3. diu 3,5.,. ,. �nva tem tO"",6, fiô, n.�.,

'!" " ". 60 jias . 4'/. Cloetas e no peito 7
" " " '0 din • 4,5'/. UIS " !'Jodi1roso H'niço j

-rpOiITOS
A PRAZO flXCil

4'/ V'}Io!HP Ill!l!n�fí'l'!ADn IIJi)e i mezes •• . . .. li .J udIl.I)U .. �,

De 12 mezes . ., • • 5'/. tD,., 12 mezes com n...da RleMal 4,á·1. do pbarm. ' cb,'m.

" De 6 m�eil com reRda mensal 3,5·/. irÀß BA SIm SllVUßA
I�P.OSITOS Bancarios t·/.

lLL o Banco do iralil faz t.das as operaties lIaRcarias, ci..• Empreqod, tOlD alt·

tld" t (Cuo nas �MRliIS •

cõntos emprelitimos em conta corrente 2araa �,.co.raJlças, rans·

fer.nc:1u, de fundos, custodia de titulos • va�ores, ek.. _

I
I

� T;.m ateacia em todu as .,iteali o .dades mall IlItpor-
taDlol do' ,aiz corteapondentts nn demais oitl�s. Ma.tem
cGr{••pentieRtes d1 iotlGS 08 paizn tio mUH". :_.;;;;.------.....

Descrente, DIas
venceu--se

con...

Succursal em JABAGUA'
EXPEDIENT!:'.: Das 9 1/2 ás 12 e
o. das 13 1/2 ás 14 J;j2 horas.

I Sabbados: das 9112 ás' 12 hOfas.

Càixa Postal n. 65 End. telesr. eCaixa-

() illustrado pharmaceuti� sr. Herculano Montenelr., ha
bil �edactor e proprietario da Gazeta Colonial> q"c vê :ii laz CID

CaXIas, adeantada e prospera cid.ade deste Estado, espoatanea
mente dirigiu ao deposita rio geral do .PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE. a carta que abAixo transcrevemos:

Caxias - Sr. Ed"ardo t:. Seq"eira - Pelotas. - Ao ler
a aerie de attestados que estaes publicando em varios jornaes de
Estado, inclusive a .Oazeta Colonial. de minha proprieliade e

reda�ção, resol"i por minha vez experimentar o vosso tão pre80"
niliado PEITORAL Df: ANGICO PELOTENSE, afim de com»a
ter "ma bronchite que, havia dois <1Dnos, me atormentava prinei
palmente ás noites.

Como sabeis, sou pharmaceutico diplomado, e foi no larlo
cxer�icio dessa profissão que me convenci de que 90 e/o d.-s
medicamentos apregoados como hereicos para certas e daterml
naCilai molestias, são verdadeiras panacéas de que se servelll al
euns profissionaes parI! mystificarem os creditos em preYCito da
�ol a; e, com franqueza vos digo, foi animallo por eISa nabua)
IitsGenfiani-a, q ..e resolvi usar" vosso PEITORAL DE ANOICC>
�f\. Ç>TfNSE cujas ,virtudes therapeuticas posso koje de oons·
mlnCla attestar em fe de meu gráu, autorisando-o a fazer desta e
uso que vos convier. •

Sem mais, subscrevome; de v s., attento collega e obrigado'
(assimado) - HERCULANO MONTENEGRO.

Confirmo este attesta40. Dr. E. L. ferreira de Araujo
(f'ililia reconhecida) .'

'

Licença N. 511 .de.26 de MIIIÇO dê 190(,.

.."siI.: . LIHrlloril Peiteral de ABlicl Pellt"se
Pel.taB - Rio Grande do Sul

VENDE·Sf EM TODA PARTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�.

CORIU:IO 00 POVO

Prefeitur-a Municipal de laraguá
I Portaria D. 40

De ordem do sr. Pré-I O Tenente Leonfdas Cabral Herbst�r, pre.

feito Municipal torno pu-
feito Municipal de �âraguá, no U80 das at(lbulções

bli d que lhe são contendes por Ieí ;
15 $4 O

ICO �ue urante o cor- Dà, ás escolas municip8cs, 88 seguintes de ..

5 O rente mez de Junho, ar- Dominações:
.

90$000 recada se na Contadoria cLauro Kueller» - a do Rio Paulo
da Prefeitura Municipal «Ruy Barbo�a' - a de Pedra d'Amolar

18$000 e na da Intendencia Dis- »Orest.es Gmma!ii.elh - a de Rib. Grande da Lus
.

trit d H «Duque de C8X18S:� - a de Jararaca
.

ri al e
. a�sa o Im- «Vitor Meireles» _ a de Itapocâ Hansa

10.571$900 posto Territorial Urbano. cMachado de Assis. - a de Itapocuzinho13:571$600 Não satisfazendo o pa- cLulz Delfino» - a de POfO d'Anla
. I gamento no referido <General Ozorlo- - a de Rib. Orande do Norte

10.571$900 I mez, ficará o contrib uin- c8arlos Gomes» - a de Itapocú Mirim
,. . . .

I d ·Oswaldo Cruz- - a de Izabel-AltD
40$500.._e SUjeito a mu ta. e -Prtneeza Izabeb - a de Pedr d'Amolar Alto

10:612$400 20 % sobre. o �eferldo «Barão do Rio Branco. - a de RIo Novo Alto
DESPEZ� ORQAMENTARIA Imposto no pnf!1elro mez, .

Oomuníque-se
.

Pago a Hildebrando Gomes proveníente sendo então feita a co- Prefeitura Mnnleípal de [aragua, 6 de Junho
13:734$500 venda de �m,a Revista F'ore!lse e outro brança judicialmente. de 1939.

uma ConstItUlção da Republíça 99$300 Renato Sans842$400 Pg. cCorreio do POVOlt publicação expe- Secr t
-

M
-'.

Idiente mez de maio c. a. 200$000 e arIO umclpa •

Idem ao Secretario �a Sociedade de La.
voura «Tres Rios da Norte» subvenção362$100 correspondente ao mez de maio ca.

,

Pg. a Caixa Escolar .Aurelia Walter.
subvenção relatíva ao mez maío ca.

$
Idem ao Inspetor Escolar s. gratifica,

890 6�0 ção mez de maio ca, 50$000
15:829$600 Idem Silvio e Julio Piazere concertos di-

versos cãmínhõos, limousine a motocicle
ta s. nota mez de maio ca.
Idem VV6.. lnez Gruenwaldt pelas despe
zas efetuadas com o enterro do sr, Rí- ,

cardo Gruenwaldt, então Presidente da.
Camara Municipal, conforme Nota apre
sentada em 4 de Outubro de 1937

BALANÇO
Saldo que passa para día 3-6-39

Acham-se a venda 08
324$000 seguintes terrer..os em

sao Francisco:
9:470$400 1. Terreno de marinha
9:894$400 á rua Marechal Floriano

entre as casas do snr.

Alfredo Moser Carlos Pereira e Marcos

Contador Görresen, fazendo frente
á dita rua e para o mar,
com 26 57 e fundos â rua
Laguna com 22330.

2. Terreuo situado á
8venida Nereu Ramos, à

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES 12
kilometros apenas da

devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brdsil, E:om cidade, com uma casa de
escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo regular tamanho feita de
Klu�. Ace�ta cauzas civis, comerciais

_

e c�imiRais e encarrega-se J madeira e cohe�ta comde mventarIos, defezas de contravençoes flscaes, elabora contra- I
tas _de so.ciedad�s em nome coletivo, �m comandita simples, de telhas de barro. Tem a

c�pltal e mdustrla, por quotas, de socIedades anonimas, coman- frente para a rua e para
dita por ações,. de so�iedades cooperativas, de penhor agricola. a linha da Estrada de
penhor come�ctal e enfim ela.bora contratos de toda e qllalqloler Ferro S Paulo R Grannatureza, itSSlm como requerimentos.

"

"

HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas. "de, com 248,55, fazendo
fundos á uma estrada de

ABi .... "fI"IDO I rod6g�m Este terreno
..,..11, e com possue abundancia de a-

R DECABEI-A 'i �:!: dn6a�:��� : ���s�:�S��I • para cultura b cnação,
ou para um alto negocio
caso seja adfluirido para
a venda em lotes.
Sua area total é de ,.246.000metros quadrados.
3. Terreno situado no

'lugar Lal"8njeiras, com
264 metros, de frente para
o mar, e fundos para a'
Estrada das· Laranjeiras
com a area total de 177
mH metrns quadrados.·
No terreno estão con

struidos 2 fornos para fa-
bricação de cal, onde
foram aplicados 70.000 ti·
jolos os quaIS podem ser

aproveitados para cons

trução.
Possue um anßoJ'adou

ro abrigado pela ilha do
Araujo, com ponte de a

tracação �ara hiates.
Dista aa cidade ape

nas 3a 4kHometros, com Omar Carnel' ro RI' bel' rocommunicação por terra .

e por mar. Tem direito
as marinhail.

4. Terreno no lugar
Purgatorio, com frente
para o mar, 96 metros,
lugar proprio para cons.

trução de aprazivel vi
venda, para banhos de C U It. I T YB A

,fi":�-�
"'�

m�� fundos deste terre-
-----------:-----------

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce ii �Essacanseirasemterdeque;es8afalta no vão até aestrada que
MEDICO � de apetite para os acepipes mais Babo- se àestina ao Forte Ma-

C It d • á 12 d 2 á h f
�osos; essa palidez doentia, lião sinai. rechal Luz e parte do �... ,i ��.\ .�- �<:::� \ . ��\onsu as as 8 e a8 s (; oras evidentes de sangue pobre. O TONICO terreno vae até o rio '� ..

' t. 'r, ßI';., t':; �\t� l\ \ .. ê'�' .,;.S(A ,'(.f' »,..��CUnlca geral, cirurgial e partos. .

BAYER ê o que Ie aconselha em tai. Monte de Trigo. Esse ter- ..óJ··�..........,.·7�(.}!�7;\ti�>. ��'r '�\ß,;. /::;�.�r:,íg.,J.t:>,� ��

Tratamento antirabico pe a vaccina e o soro ( casos. Sangue pobre, saude frlJca. TONICO
reno tem direitQ as ma. .

...

;-. J.
�.. / >;.'f�::' <- \.' .\..'. ).";J.3-�r .

/,\. :', :<k. �. \t

.."." \�\�. ;'1··autirabico do Instituto Pinheiros de SAo Paulo, que � B.4YER alimenta o 8an�ue. rinhas.
.

� .>//�f ':'i{>�/j<.;..;:-,,�t..)iP:.;:;�f;�y'fr;. ji..:/', '•...�\ ./:I'<:W }j' ;.,.
pe:mitte 808 feridos por animaes atacados de hy. , As plantas e todas as ... �,,,,,;. "�.: .,;�"".,.,,_ wlllI;;·... ;, ��;" ":_.. : ,; 1 ",t ._j_,'
drephobia - raiva - ficarem no municipio. li TONICO BAYER 11��f:.1t:!.. : informações, com Olivei-

. '\ ,�.' i 1.':-: S l. "·l UI: r' i C,� .�. U CI [: . -:: •

L () sO
Attende chamados a qualquer hera.

BOM PARA TODOS 1
ra Filho, com quem se

I
'1' ,; {

•
'., ('.; �\�

r

�'" r.;:.; /., '�,' i- �'í1 (": -;'''' );':; i'Telephone N·44" trata á rua Babitonga n. �.
:..." �., :l � � .;...,. 1 ,""". -.' � ;. !:..

Rua Pre8i�eute Epitaeio Pessoa s/n. =""""""",,_&:i=iiii=iiiliiiiiiõiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiliil_IiiillillIiiiII Iiiiii'iiill 37, sobrado, S. FraneJseo. �:�. i. ;: if L,:. ;
..

-::::. "C' G :: :��: � :. ;�:.C, '::3 L.: t, 1..

Movimento de Caixa Idem a Nelson Walter saldo s. Duplíeata
n. 1064 L reterente Limousine
Idem Augusto Hass proveníente de con

.12:832$300 duéão, almoço e janta fornec. a08 vací-

$ 00
Dadores desta Prefeitura nos meses de

902 2 Abri) e Maio ca.
Idem Angelo Benetta proveniente fornec.
3 aparetnos Celografo
Idem Matias Panstein 3 dias serv. na Iím
pesa do cemiterio estrada Jaraguä

BALA:-.lÇO
Saldo que passa para o día 2-6-39

EDITAL
Dia 30-5-39

Saldo do. dia 27-5-39
.

Receita Orçamentaría
Renda do dia 30-5-39

Fundos Disponiveis
Banco Agricola e Comercial de Blume
nau c: Contadoria. - Recebido pelo ehe-
que D. 1859 7:000$000

20:734$500
DESPEZA ORÇAMENTARIA'

Pago Altenburg & Cia. por conta de um

ehassís caminhão Ford, V 8, 1939, �o va- ,Ola 2-6-39lor de Rs
..20:500$000, conf. a. duplícata

, Saldo do día 1-6- 39n. 131, a vísta 7:000$OúO RECEITA ORÇAMENTARiA
Saldo queB;!:::Opara o día 31-5-39 13:734$500. Renda do dta 2-6-39

20:734$500
.

Dia 31-5-39
Saldo do día 30-5-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 31 - 5-39

Responsaveís
jntendeneía de Hansa - Rec. conf. talão
30 - Importancta recolhida á Contado
ria 10 eto

,
8. 8 receita mez de mato ea.

Idem talão 31 - Importancia recolhida
á Contadoria adícíonst 10 % s. o impos
to arrec. mez abril ca. e de tinado con·

8tru�ão predio Ihtendenci

ELIXIR DE NUGUEIRA
150$000 Empregado com SllCceSSO em. todal

i!iS motestlas provenientes ela &fpllill.ß
• Impw·e.as tio saugue s

20$000

ESPINI �.c..3
ULCERAS
ECZEMAS
MA:�CHAS DA P�t.ll
DARTHROS
FLORES BRANCAl
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILITICAS

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. RO 'I'te. Prefeito Municipal s, repre
sentação c. mez

Pg. ao Secretario s. ordenado c. mes

Idem ao Contador
- 'I'esoureíro
- Agente de Estatística
. FiscalGeral
- Sub-Fiscal
- ZeladorAa Prefeitura

Idem ao Píscal-Ajud. s. ordenado c. mez
- Delegado de Policia
. Carcereiro gratif. c. mez
- Zelador do Cemiterio

Pg. ao Tt(�. Prefeito Mun.icipal día rías a

que fez jÚ8 por ter viajado em objeto
d« servíço para Ióra do munloíplo de a'

cordo art, 8, § 2. do Deo. 171 de 5-11·31
Idem ao Fiscal Hering s. percentagem
8. cob. imp. s. gado abatido mez maio 64$800
!dem Sebastião Fagundes servo c. 2 car-

roças. nas ruas da cidade mez maio 528$000
Idem Alexandre Haacke servo c. carroça
11 dias no mez de maio ca. 132$000
Pg. FoJhas op,_'rarioE. c. m. 2:999$000

·Bala'lço
Saldo qu,e pa::iha para o dia 1-6-39

300$000
450$000
500$000
400$000
330$000
49($(01)
330$000
230$000
300$000
150$000
180$000
180$000

e IInalmente em todas
81 affecç6q cuja ....

aem leja a9:680$100
10:612$400

100$000

IlluCll reglslnlú

"AVARIA'"
Dia 3-6-39

Saldo do día 2-6-39
Receita Orçamentaría

Renda do día 3-i-39

- Milhares de curados -

9:680$100 WtmE DePURATIVO DO SAN6i1E

214$300
9:894$400

Despesa Orçamentaría
Pg, Francisco Voigt auxilio á subsísten
cía dos trigemeos e sua esposa mez maio
Idem Artur M�tdol8 construção uma pon
te estrada Boa Vista, dois muros na pon
te estrada Nova e um boeira no mez
de Maio ca.

BALANÇO
Saldo que passa para o dia 5-6-39

100$000

8:2S5$80fl VISTO
-=-= Leonidas C. Heibster
15:829$600 Tte. Prefeito Municipal

Dia 1-6-39
Saldo do dia 31-5-39 "

\- RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 1-6-39

Fundos Disponiveis
Banco Agrícola e Comercial de Blume.
nau c. Contadoria
Raeebido peIn cheque n. 1860

8:255$800 NOTA: A do�umentação referente ao balan·
cete supra, bem como os livros estão a disposi-

258$800 ção de quem queira examinar.

5:000$000
13:514$600

J DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago aus seguintes professoras munici·
paes ord. mez de maio c. a.

Juliana K. da Veiga Coutinho
Sofia P. Lenzi
AmandoB Cardoso
Ladi Gomes
Alice Silveira
Ediwiges Macedo .

Pago a S. A. Casa Moellmann 8. Nota e

Fatura n. 248 relativo concertos div. Li·
mousine e fornec. de peças
Idem a Nelson Walter parte S. Duplicata
n". 1064 L referente a Limousine

150$000
150$000
1�0$000
170$0001
170$0001
170$000

669$300

WANDERER
A melhor
Bicicleta

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville ���'j;1$.J';:i'"

�
�� I""'"'"• SPIllDepositario em Jaraguã: H. Kopmann

�Ira a dor e reanima

aa.) Leonídas C. Herbster.

Requerimentos despachadõs
(Retificado)

Thecla Uhlendorf - Req. J 673 • Requer baixa
da venda de cachaça no 2. semestre. . Como re

quer.
Renato Sans, Secretario Municipal.

DO cO ES1ADO DE S. PAULO.
cO Estado de S. Paulo' àcceita pedi'
dös para assignaturas especiaes só
mente do -Suplemento em Rotogravuralt
pelo preço de 12$000 por anno (2-4
numeros).
Preencha e en�ie o 'couponlt abaixo,
acompanhado da importancia, em ehe·
que, crta valor declarado ou vale
postal.

A' Administração do cO ESTADO DE S. PAULO"
rua Bo'il Vista 180 - São Paulo.
Annexo a importanda de 12$000 (em cheque, carta
com valoI declarado ou valé postal, para o registo de
uma assignatura do cSuplemento em Rotogravuralt do
"O Estado de S. Paulo".
NOME __

ENDE R E ç O-=-=......--=========s=__�

CIDA DE -==- _

ESTADO � ---- __

I PETHOLINA MINANCOHA
O Tonico .capilar por excelencia!

Destina'se a manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e ernbelesamento. dos cabelos.
Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destroi a
CASPA, por mais rebelde que seja. E' um
remedio súberano contra toda e qualquér
AFECÇÃO DO' COURO CABELUDO.
Em todeiS as Farmadas, Drogarias e Perfumarias.
Produto dos LABQRATORIOS MINANCORA

Joinville

Cálculo de qualquer
estrutura e em con
creto arlftado
e ferre

PIa.} ta, execução, fis
ealização e direçã•.
de obras.
Aparelhamento com·

pleto para constru
ções de pontes em

concreto armade.

Engenheiro Civil
PALACIO DA CAIXA ECONOMICA
1. Andar -

Caixa
Apartamento n, 11

Postal, 78-4.

PA�ANÁ-'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



aORREIO�'DO POVOSSIONATURAS

Annual 12$000

Pagamento
adiantado

da Sport CI ub Genti I
(

Denominação e fim: da sociedade
Art. 1 - Em 2 de rnarçe de 1939 foi fundado

lob a denominação de «Sport Club Gentil», com séde

C • r ·

I•.0Iugar.lt!lpocusinho,munieipiodeJaraguá,uma�o·C· Od lV'd Domestica II orreto" socia
r.;�l�s:i�:���f.�{�r �=.�;.ot�\�\r�:.r : ���s t:�á Ine eon 1 a

Estames no mês de junho. O mês de junho é

Art. 2 _ Os íundos eecíaes constituem-se dos
Numaro a numero "Vi. des santos alegres, das fogueiras, das sentes - entre

imovêis que adquirir, moveis. jeias, mensalidades e AMANHÃ - 18 de Junho DOMINGO da Domestica" nos dá um balão que sóbe e outro que cae.

doaçõe� que lhe forem feitas. ---------_..;;.--...,..._-------- provas das suas graudes Sto. Aatonio. São '[oão, São Pedro. E emquantQ'
Em ,Matinée as 3,30 e a Noite ás 8 horas: posaíblädades e continua um balão sobe como desejamos subir com elle ou

Administração e representação evolução. Ma,nlfico ma- mandar com elle a nossa alma para essa eterna �han'
Art. 3 - A sociedade será administrada por u- UM PROGRAMMA QUE AGRADARÁ AO gasíne om toda u acep- tazia azulada do infinito. Ou, quando vem cahinde,

lAa. direetoria constituida de um presidente, um sacre- MAIS EXIGENTE ESPECTADOR ção da palavra. No seu quasi sem luz, quasi .vasio, lente, m�itQ lente. em

iarlo e um tesoureiro, numero de junho, que obediencia a essa terrível lei da gravidade - como

Art. 4 - Os membros da diretoria serão eleitos 1. Aurora-Film N. 4 (Nacional) acabamos de receber, sentimos dentro de nós o sonho que fracassou, ro-
anualmente em votação por escrutinio secreto e maio- 2. Actualidade Movietone (fox) traz como sempre, uma lando para os sem-fins do impossível.
ria de votos, substituindo-se um aos outros na escala 3. O film que vem batendo os records de desenvolvida secção de E é sempre assim, todos os armes, nessas tres

em que vão coleea-íos. bilh t
.

f'"
modas tementnas e mas- noites ... Santo Antonio. SãQ João. São Pedro.

I e ena. uma itä inédita para jaraguá l' Iti 1
.

Art. 5 - A eleição será no mez de Janeiro de cu mas, e mu p 08 as- Ah! não haver uma cigana por ahi -- uma CI-

cada ano, no primeiro domingo apos a data do ani suntos são versados a- ranä de olhos negros como
.

o fundo da noite onde

versario da sociedade, mediante convocação do presí

C
través das suas quasi du- as estrellas parecem espiar os movimentos da Terra-

dente.

an ç aAWo
zentas páginas. Simples- para Iêr o nosso destino na palma da mão, ou mos-

Art. Ó - Na eleição somente poderão votaros'
.

mente explendido, repe- trar o nosso presente nas suas cartas sinistramente
socios que estejam quites com a sociedade. timos. O resumo deste propheticas. ,

Art. 7 -- O presidente- representará a sociedade numero mostra bem o - Quem sabe o que ella diria - essa linda ci-

judicial e extra. judicialmente. criterioso .empenho de gana que não apparece, que não apparecerâ nunca,
Art. 8 - O secretario terá a seu cargo toda' a Ma'terna

nos dar por pouco di- porque só existe no n�sso desejo Iouco rde saber ...

escrituração da sociedade.
. nbeiro um mundo de o ímpossível. all Vaz.

Art. 9 - O tesoureiro fará as cobranças de leias eoísas interessantes. A-
e mensalidades, terá sob sua guarda todos os valores conselhamos a sua com- A.nniversarios . Prefeituras Municipaes. O
da sociedade e efetcarã os pagamentos das contas, de- pra, pois tereis momen Anníversariou dia 15 a sr. Abílio Costa é alto tun-

pois de estas visadas pelo presidente. Pelicula para as almas sensíveis, para o co-
toa de prazer e de en- exma. sra. d. Laura :Sor· ccionario do Departamento

Art. 10 - Ao presidente, mediante aprovação dos cantamento ao folhear ges, esposa do sr, Heleo- de Estatistica e Publicida
demais membros da diretoria compete nomear morai. ração das mães, Rara a ternura dos filhos ... Todas "Vida Domestica". dort) Borges, escrivão da de, com sêde na Capital
teres, capitães de quadros de futebol e quaesquer ou- as terras tem a sua «Canção Materna» canção ---------- Collectorla Estadoal. do Estado.
tros auxiliares de administração. que nos enche de saudades da infancia dourada, Re.isfro Civil - Tambem a 15 do cer- Ranulfo José de Sou·

que nos enche de lembrança da mãesinha que- Artur Mueller, Escrivão e oe- rente completou mais um za Sobrinho
Dos socics rida. _ Maravilha da Allíança com Ben]'arnino cial do Registro Civil do 1. dís- anno a interessante meni Encontra-se nesta cída-

Art. 11 - Poderão ser socios todas as pessoas trito da Comarca de Jaraguá, na Mareia, filhinha do ca- de, tendo vindo as

de mais de 18 anos de idade que provarem bom com- Gigli e Maria Cebotari. Estado de SantaCatarina, Brasil. sal Mario e Diva Tavares umir a respons&bilidade
J)oltamento, devendo os mesmos serem indicados por Faz sa�er qu.!: _

compareceram - Quinta-feira ultima viu da Pharmacia Central. de
dnl' t

. Dlúli R d· eW cartono exibindo os docu-I .usou ros 80::IOS. IE" pS a 10 De Ha n �a mentos exigidos pela lei afim passar mais um anno de propriedade do sr. Carlos
Art. 12 - Todo o sacio que se tornar ínconve- ""' de se habilitarem para casar-se: sua existencia, o snr. dr. Hafermann, o pharmaeeuti-

nierite aos ínteresses da sociedade, tiver mau compor --==--"'!"'"-....._....._- Enfermo EDITAL N. 937 Manoel Karam Filho, phar co snr. Ranulío José de
tamento ou não cumprir com os pagamentos de joias, Estrella F. C. Acha

�

d di' I Faz saber que pretendem ca- maceutico aqui residente. Souza Sobrinho, irmão do
mensalidades e out bri -' f

se aguar an o er sar se no cartório do distrito de' ., A
.

ldcl ras o ngaçoes seciaes que orem to desde hontem, o dr. Hans�, neste municipio: O illustre anniverscricnte, nosso amigo dr. guma o

apr�vadas em Assemblea, serão eliminados do quadro Fausto Brasil, abaHsado I .
Julio Schinkel e Maria Mau.' apezar do pou�o .!empo de Souza, funccionario cio

SOCIal e perderão qualquer direito que para com a
Tiveram lagar dominO' medico, muito relaciona. nssens.

.
que está entre nos, la des- Ministerio da Agricultura.

mesma sociedade tenham adquirido. dia 11 em Reícrcida länOo' do nesta cidade fazemos . ftle, s'?Itelro, ladvra.ddord, cbom fructa de geral estima, da-
Art. 13 - As assembleas geraes estipularioa' ,.

d
. vm e e clllcO anos e I a e, ra- do os seus apre"iadod do - Aos nossoS leitores

joia e mensalidades a serem cobradas. campo do Estrella F. C., en-I v�tos e breve restabfle- sileiro, natural �e. Indayal, n.e�- _

".
_

.

4 contros amistosos entre os CImento. te Estado, _d0!lllclhado e n,SI- tes de _ca. acter a de fmo ca e interessados
. _Art. 1 - Os diretores esportivos, monitores ou 1 ') d d t I b

dente no dlstnto de Hansa, nes- valherlSmo. Por absoluta falta de espaço
capltaes nomeados compete designar os socios que

. e �, qdua rVo.s �s efcCu S. R. Cruzeiro do Sul te �unicipio,: fílho ?c Carlos Embora tardiame;1te,' en- não pudemos publicar no pre-
.ossam ou não fazer parte dos qu dros es o ti' os .om os o ICtOrl::t . ., C

.

. Schlnkel e Berta ·Schmkel, do·· h
. sente numero a ·Chronica da Se-

r' a p r v
'de Hansa, sahl'ndo vence- on.fecclOnou um vasto nll-CI'II""dos e' resl'd'ente no dl'strl'- vlamos. I e nossos sinceros .

d II
aprovada essa medida pela diretoria. f

.,

t
mana· do nosso aprecia o co a-

A t 15 O
. doras as equipes de;; Es- programma p,ara a. esta to de Hans�, neste mU!licipio. cumpnm�n os. borador Marcél d'Aubry, varias-

r .
- S SO,CI8S não respondem subsidiaria·

trella, a primeira de 4xl e que promovera na nOIte de :lã. Ela, so!telra, dome�tlca. com Abdio Costa notas policiaes, fornecidas. pelo
mente pelas obrigações sociaes.

d d 2 O 23, em sua séde, a socie· vinte e oito anos de Idade, na- Esteve esta semana nes· gabinete daDelegacia de Policia,
Art. 16 - Os Bocios terão direito a frequentar a segun a a x.

d' d C· S tural. �e Indayal, neste Estado, t 'd d AbT'C '
e mais algumas notici&s de in·

com suas fâmilias os' divertimeiltos da sociedade, po. Os quadros do Estrella a e
.. ru�elro do ui, em domicIliada ,e residente neste a �I a e o sr. 1 10 �s teresse publico, inclusive uma

elendo ser vedada a entrada aos filhos maiores dê 21 estavam assim organisados: regoSI)O a festa de São distrito de Jar�guá, fiI�a legiti- ta, m"pe.ct<;>r das AgenCIas declaração dos srs. José Floriani

anos, quando não fnrem SOCI·OS.
. Primeiro: Octavio . Schio JOã? tAlém de danças ao ma de �reder1co'�aurlssens. � de Estahsttc�, anpxas as .eAJbino Z,mghelini,deRetorcida.

\.'

h t M th dO. G ·ih ar lIvre haverá fogueira �e Domlnia,�aLlrlssens, d?m�cI-C e, a e I, UI er'!le, queimada pinhão eu' hados e reSlàente neste distrIto. :...--lltMIII1E I__.. �
Extin,ão da sociedade e destino da sociedade Orestes, Ferrazza; Joao' ..

'. .ma Jaraguá, 6-6-39.
Art· 17 - A sociedade poderá ser extinta quan- sinho, José, Alduino, Gar· excellente bebida a!"enca- EDITAL N. 938 DR LUIZDE SOUZA110 assim o deliberarem dois terços dos socios com cia; MeneI. na que se�á offereelda pe- João Augusto Otto Jahn e •

d.ireito a voto, devendo a Ass"mblea Geral ser espe- Segundo' Rodrigues; lo sr. Tobias Cardoso, es- Elisa Eggert. ADVOGADO
clalmente convoeada para esse fim, com aviso fixado Antonio Sar'ti' Tht:rcilio forçado presidente da bpn- --:-E1e, solteiro lavr�dor, com

.a séde social, com 30 dias de antecedeneia. Albano, 'nego; QUido, Qui' quista sociedade. ;��!� :e!��S d���HO�e d�:k;i1ian;�
Art. 18 - Considera'ie extinta a sociedade quan- linno, Waldemiro, Borges, Festa de São Jeão

e residente neste distrito no lu-

110 a mesma tiver menOi de onze socios. Tissi. Promette muita anl'ma'
gar Itap�cuzinho, filho legitimo ... ",

A t 19 A A blGI' P a hã d
. de Hennque Jahn, lavrador, na-r .

- BseM ea era no caso do artigo �r a�an , ommgo, �ão o baile cá caipira» que tural de Blumenau,falecido e de
17 e 05 socios existenteli no caiÓ do arl. 18, incum· a directoria. do Estrella re- sera levado á effeito pela Ana Ohf Jahn, lavradora, natu
IDe resolver sobre o destino dos bens da $ociedade. solveu conVIdar para novo sympathica sociedade D. ral de Blumenau, domiciliada e

encontro, em Retorcida, o Pedro II, sabbado, dia 24,
residente n�ste distrito:

Disposiçõeli Geraes Club Aymore de Jaraguã _
Ela, solteira, domes.tlca, com

'. Art. 20 _ Todos 08 socios que tomarem parte t '� , no salão Koerner. Não fal· vinte e tres anos de Idade, bra-
en�on tO que pst .. sendo tará um programma de sur' sileira, natural deste distrito 'do-

ativa nos esportei, ficam iujeitoi aOi regulamentol e anciosamente esperado. prezas p'ara maior brilho miciliada e residente ·neste 'dis-
lIeterminaçõé!i dos diletore. eiporti9'os. trito no IUlar Itapocusinho, fi·

Art. 21 - A' diretoria prestará anualm9nte na
da festa de São João. Iha legitima de Paulo Eggert re

• bl I P"'J:lips Radi Hansa, 146,39. de Hedwijt Eggert, lavradores,a sem ea gera contas de sua !dmidistração. AU O Correspondente. naturaes de Joinville, domil:'i1iil-
Art. 22 - Os casos omissos nestei Eltatutos, dos e residente neste distrito no

serão resolvidoi pela diretoria que deles preitará re- lugar Itapocusinho.
latorio na primeira assemblea gera], .1----------..------..-....1 Jaraguá, 10-6-39.

,Art. 23 - Dois terçai de socios poderão reque- EDITAL N. 939
rer qualquer Assemblea Oeral para fazer reclamações, BYCICL'ElTAS

Roberto Georg e Lília GMi·
� .D Ihermina Hedwilt Konen.�on.ra atos que julgarem prejudiçiaes a �ociedade. Ele, solteiro, lavrador, com
Ârt. 24' - São membros digo socios fundadores vinte e quatro anos de idade.

lia sociedade todoa Oi que assinaram a aeta de Jundação. P & ....TH'ER
brasileiro, natural de Blumenali,

Art. 25 - São membros da primeira diretoria �
. domiciliado f' residente neste 11"';;;;;::;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;::';;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;;;;;;;:;;

.$ que assinam estás Estatutos.
disttito no lugar Rio do Serro,
filho de Ernesto Oeorg, lavra-

Jaraguá, 1 de Junho de 1039. dor, natural de Blumenau e de

Alfredo Nicotin, Presidente EXTRA RD'OIlÇADA Wilhelmina Kuelter Oeorg, la-

E'·· B t S t' vradora, natural de Blumenau,rmInIO er o, ecre ano ELEGAMTI: domiciliados e residentes neste
Stefano Noriler, Tesoureiro distrito.

Ela, solteira, domestica, com
vinte e um anos de idade, na

tlual deste distcito, domiciliada
e residente neste diitrito no 111-
gar Rio do Serro. filha legitima
de Emilio Konen, lavradcr, na-,tural de Blumenau e de Emilia
�Gaedke Konen, lavradora natu
ral de Blumenau, domiciliadose
relidentes neste distrito em Rio
do Serro.

Jaraguá, 13-6-39.
E para que chegue ao conhe

cimento de todos passei o pre·
sente edital que será publicado
pda imprensa e em cartorio on· Dão-o;e informações verbais desde ás S ás 22 horas, isto i,
de será afixado durante 15 dias I desde ás i horas da manhi ás 10 da noite.
Si alguem souber de impedi.,mentos acuse-os para fins legaes.

Artur JlU6ller
Escrivão Distrit�l e OfiC!\a1 do IRegistro Civil. .

Dírector-proprietario : Honorato Tomelin Caixa Postal, 12

A!'lNO XXI Jaraguá - Sabbado, 17 de [un no de 1939

Redactor: João Crespo

Sta. Catharina - N·. 955

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia - HOTEL DECKES

Livros Livros
Romances, Historias, Canto., etc. etc.
recebeu a TYPOORAPHIA e LIVRA..

RIA A.VENmA de Leopoldo Reiaer,
Avenida Getulio Vargas.

«ESCOLA ijUINZE d9 OUTUBRO»
CURSOS :.

Comércio - Datilografia - Corresponàênllia - Estenografia
Pre-ginasial

Aula, diurn"'$ e nQturnas Se"os maseulinQ e feminino

DIRETOR: - Professor João Martins Véras 1

Esta Escola afim de suprir a grande falta de Guarda-Livros,
'1ue existe, orr;anisou um

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

MATÉRIAS:
fscrituração mercantil - Correspondencia. - Arimética co

merdal - Datilorrafia - Legislação fiscal - Escrita Fiscal

VICTORIA
CLINICA CIRUROICA

do

DR_ RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JO!iE

I?ocente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra·
tic. na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allr. Krankenhaus d
Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de C..ritib

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas ORdas Cltrtas - Laboratorio de Analises
Coniultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 iii 4 no consultoria á Av. Oetulio Vargas, esqwi
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

Fel. alam••.

MAIOR DURABILIDADE

IMPORTADOREI

GERMANO STEIN I. A.
RUA ENGENHEIRO NIEMEYER N. 256

jOINVILLE - SANTA CATARINAJoinviUe

•

o SABÃO

Virgem Especialidade
de WETZEL &. elA. ..JOINVILLE (Marca refistrada)

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

-

� ..
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