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Embreve, toda Juventudebrasileira seráchamada a incorpdrar.. nu6pOileNsa organizaçãonadonal

M. de A.

ral, sereis, necessariamen
te, cidadãos [ustcs, con

scientes dos vossos deve
res, aptos a pratica-los
sem esforço, porque nun

ca trílhastes outro cami
nho.

De homens dessa tem
pera é que precisam as

nações em formação, tomo
a nossa, qua tudo esperam
do lespirito de ordem e

disciplina, da iniciativa e

devota-nento dos seus fi'
lhos.
Em breve, toda [uventu

de brasileira será chama
da a incorporar se -numa

poderosa organisação na

aional, que se "erguerä co

me uma ílamma abrazada
pelo patriotismo, para rea
lizar um grande ideal. A
vossa experiencia e treina
mento constituirão valiosa
e decisiva contribuição pa
ra- por em marcha, vieto
riosarnente, esse empolo Conforme fomos infor

mados, a gerencia deste a
creditado estabelecimento
de credito de nossa praça,
deliberou conservar fecha
da a referida casa bancaria
de 30 de junho li 1 de
julho' vindouro, afim de
proceder o encerramento
do balanço do primeiro se
mestre do corrente anno.
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Meanoravel discurso do Presidente Getulio Vargas,
ao 4�.· aturi dos Escoteiros brasileiros

As ccmmemorações do primeiro centenario
do nascimento de Machado de Assis, realizadas
do fim da semana passada até o dia 21, alcan
çaram de lembrar em tOGOS os centros adianta
dos' do patz, a vida e a obra do \ grande artista.
Foi assim prestado um culto de respeitosa S8U
dade a memoria do triste saehrlstäo daLampado·
sa, do timido aprendiz de typographo que ehe.
gou a ser o maior romancísta do país.

O pobre e franzino mestíeo do Morro do
Livramento, luctador de todas as desventuras
que viveu sempre dentro de st mesmo, - lo·
grau afinal, um seoulo do seu nsseímento, a con

sagração que merecia, essa conaagração que
sempre tarda e chega quando aquelles que ella
entende de distinguir ju não existem, já não tOm
olhos pera vê·la nem nervos para sentíl-a, quan
do, afinal, ella menos significa como premio. que
oomo reparo tãrdío ás injustiças, a incomprehen
são, aos apodes sottrídes,

.
A vida de Machado de Assis !oi 8 vida de

todos 9SllGS eleitos... Têm08 aqui no Estado a
vida de Cruz e Souza.

Machado de Assis soffreu em vIda talvez
um pouco menos que Cruz e Souza, mas soUreu
como todos que se elevam äoíma dos mediocres,
dos Ialltdos.; E' o caso de Tobias Barreto, só
sgcra tambem consagrado.

Maohado de Assis, mestíço, nervoso até a

epylepcla, deixou typos perfeitamente descriptos
que elle descobrio no povo, typos 10gicDS no

desequflibrio em (pe por vezes resvalam, mas
.ue, apesar, são Uagrantes da vida ambíente,
sem os oaracterístícos de .sosias:., sem íntluen
cUrs de outros climas, sem mentalidades estra
nhas... I'êmol-os em Braz Cubas, em Helena, em
enfncas Borba, em Yá Yá Garcia, no Conselheíro
Ayres.

A poesía de Machado de Assis foi também
eamo a prose - pessoal, logica; profundamente
humana. Que: numa, quer noutra foi ímpecoavel
justamente quando pouco .se ligava o purismo
da Iíngua, sempre diUicll e combatido.

Hoje, no cora�äo da intellectualidado moça,
col1ocam lhe á fronte que a sau,dad6 nimba, como
aquellas velhas imagens da �reginha' da Lsm
pad08a, a corOa de louros da.lliftmortaUdade. E'
tarde demais. A sua pálida fronte de mestiço
1llumlnado, jt\ nllo sente a glorificßç&o. E' muito
tarde. Mas � sempre- assi� .--Ba de ser sempre
assim. .

Na glorificação de agore. a Machado de As"
Ils, um sec1Jl0 do seu nascimento, vivamos l1 sua
modestla, o lien exe'nplo de renuncia e de -ca
racter; sintamo!) a mllgnificencia do seu espírito
de brasileiro, puro tanto quanto a um espirita é

." passiveI ser puro e aprendamos, na obra que�! nOs l�gou, una e perfeita, a pensar ê a eserever
eomo elle pensou e escreveu, porque o espjrito
de Machado de AEtsls, como disse Graça Aranha,
tal qual foi o corpo de Orpheu, póde ser o al1
mento divino de uma naçAo.

o presidente Getulio as da vida civil, quer as

Vargas proferiu, ao micro da vida militar, e espero
fone do Departamento Na- que o vosso exemplo se
cional de Propaganda o se- espalhe e fructifique, dan
guinte discurso, referindo- do ao Brasil inteiro a se·
se ao Ajuri dos Escoteiros gurança ·de que os moços
Brasileiros : de hoje saberão transmit .

·Joveni brasileiros! Ins tir, integra e honrada, ás
erevo entre as horas feli gerações futuras a grande
zes da minha vida as de Patri- construida pelos seus
contacto com os moços maiores.
para senti los na sineerí Entre vós prepondera o
dade da suas expansões culto da nscionalidade e

e convida los a ouvir a pa- dos seus heroes, obedeceis
lavra da minha experlen- invariavelmente aos dicta
eia, acumulada em luctas mes da honra e nas vos
nem sempre pacificas. E - sas excursões em grupos
orgulho me de ;0 dizer - arregimentados aprendeis
nunca appelléi, em nome 2. obedecer e a mandar,
da Patria, para os brasí- adquiris o destemor e a

leiros, que na vanguarda fortaleza de animo, aper'
dos seus defensores não feiçoando os sentimentos
visse formados os jovens, de solidariedade humana.
vibrantes de enthusiasmo, Trazendo para odesem
dispostos aos maiores sa· penho do vosso papel na
erificios. M:mtendo vivas sociedade qualidades mo
tão gratas recordações, lião deladas em ambiente de
hesitei, por isso, em ace! tanta saude phisica e mo

tar o convite do iIIustre .

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

chefe da vossa Pedersção Instituto do Açucar e Alcoo!
para presidir a esta cerimo-
nia e saudar-vos no mo Do Instituto do Açucar ra outro ou para uma usi
mento em que, vindos de e do Aleool recebeu o sr. na importa na paralização
varias regiões, confraterni Prefeito Municipal a ee definitiva da fabrica cuja
zais sob os céos da Ca- guinte communicação: quota tenha sido transfe-
pital da R,.public�. .Sr. Prefeito' rida. a qual jamais poderá
Conheço os mllaires o '

.

voltar a f..:.ncionar, para fa
perados pelo escoti3mo em Verificando que 'têm sido bricação de açucar ·ou ra·
outros 1paizes, formando mal orientados os propr,ie padura, impossibilidade as
lhes gerações admiravel tarios de engenhos de açu segurada pelo desmonte do "O Commereio"
mente preparadas para to car, no que respeita á traeti- engenho e inutilisaçãocom' festejou a 11 deste, o
das as eventuálidades, quer ferencia de suas quotas de pl·,ta dos seus pertences, seu oitava anno de funda

produção a outros enge- ou mediante a agre�açio ção c. nosso collega cO
nhos ou usinas, ,ieliberou destef á fabrica incorpora Commercio». da localidàde
este Instituto pedir apre dora do limite cedido; de Porto União, que a von- Pbjlips Radiaciosa colaboração dI! V' bJ como a rapadurã SL tade e a cultura de Hermi, --- -

Ex. no st,'otido de. divul acha isenta do regimm de nio MiJes vem dirigindo,
gémdo mais je perto e o limitação, não ha quota a sempre na atalaia dos al
quanto passiveI as exigen incorporar, para efeito de tos interesse� do prospero'
cias legais que a transfe aumento de limite, em caso municipio do nerte-
rencia dé quota impõe, e-I

de compra de e.genho ra Com muita satisfação
vilar' aos produtores de a padureiro por fabrica de assignalam08 este aeonte Em meados de Julho o
çucar danos que o desco- açucaro cimento e mandamos a «O I grande cantor itali.ano Tito
nhecimento de taes exi Isto posto, solicitamos de Commercio» as seguranças I Schipa fará, no RIO, U!!,I
gencias lhes póde acarretar, li. Excia. () obsequio de de uma longa existencia, temporada e em seguida
após a transferencia de sua mandar publicar em edital, pata as finalidades do seu I tambem em São Paulo. As
quota de fabrico. nelsa Municipalidade, os programmn de jornal ,con Estações de Radio farã<)
Assim, esclarecemos: dois itens acima, para co

I sggrado
aos interesses de

I'por
contratos varias trans·

a) a transferenda de nhecimt5Ato dos interessa' uma communa da imper- missões para todo o BralllJ ..
quota de um engenho pa' dos,:' .

. taneia de Porto União.

Completou � nnos a 17 do
corrente o dr, Aristeu de
�ouvea Seh iefler, jovem e
mtegro promotor publico
da Comarca. INa galeria do� novos va"
lores das letras eatharinen"
ses j l�stO é salien tar o lo·
gar que occupa Aristeu
Schiefler, pela sua invulgar
cultura. Descendente em
linha directa do emerito
humanista que foi Wences
lau Bue�o de Go�vêa, her- "Oiario Popular"dou Ansteu Schlefler de
seu ilIustre avô não só a

intelligencia mas uma jus
tesa de attitudes. sobrias
e finas. que lho dão relevo
especial em qualquer so·
ciedade. '

Muito prazeirosamente.
embora um pouco tarde,
querelllos apresentar a A
J'isteu Schiener, cuja cal
laboração sempre honra as

nossas columnas, as mais
sinceras felicitações pelo
transcurso da sua data na
talicia.

Dr. A1isteu
Schief!er

Pbiljps Radio
A FAIXA

LEGITIMA

«Gazeta de Paraop2b!llt
de Minap, noticiando a

grata ephemeride, assim
se expressou:
"Com bem conlecol0.

nada ediçllo, a 10 do p.
p. -comemorou IIseu 20.
aniversario de proveito
sa publicidade "CorreIo
do "Povo, de Jaraguá.
Santa Catharina.
JorDal de Ilspéto atraen·
te, caprichosamente re ...

Recebemos esta semana digido e consagrado aos
a visita do grande (IDiario ,�Entre as muitas oro. ter sido ãemovido para tes do querido e melhor Hoje na Sociedade Re. interesses do próspero
Popular-, qrJe se publica o�

C' S I munic:pio em que se
na capital paulista, sob a che�tras que têm appa- a Prefeitura, ainda conti- jazz do municipio. crertiva ruzeuo do u, publica, «Correio do Po-
orientação do velho pro- recido, sempre com du- nua prestando ao afina- Da esquerda para a di- para a noite �joanina», va .. é, deveras, um ór�
fissional snr. J. M. Lisboa ração ephemera, podemos do conjuncto o melh"r reita: frança Vorgerau, que se commemora, far- gão que Se impoz ao
Junior. .Diario Popular:. destacar o harmonioso de sua vontade. Francisco Mees, Germa- s�-á ouvír o a f in a d o conceito publico.
é o mais velho diario do -

t d· EI' O EI- h' t B t' L
. , M f EI't t' Aos seus ilustrados di.

I conJunc o o lazz "Itell, <I. lte» oJe con a no ue Jen, UIZ a - « 1 e» I que execu ara
retor e redator, respeti..estado bandeiranté, uctan- de Hansa, fundado em tambem com a batuta de fezzoli, Paulo Kaesemo" lindas marchas, tangos vamente Honorato To.do' sempre por ic1eas ale·

vantadas, com especial vi· 15 de fevereiro de 1929. Emitia Goldmann, e con, deI, Miguel Stern, Hans etc. do seu :sempre ap- melin e João Crespo,
são dos nossos maiores foi seu orientador até tinua sempre agradando Knowa, Guilherme Maf· plaudido repertorio. nossas felicitações ,elo
problemas. 1936, O maestro França e vencendo em toda a fezzoli e Emilio Gold- O programma além de grato :aconticimento e
Muito agrade€emos a vi· Vos g e r a u, a quem o linha. No clichée que mann e ao centro AI- danças ao ar livre cons.

votos de constante pros ..
sita que nôs fêz o velho ,

'. paridade.
e conceituado cOllega, com' "Elite" muito deve, e que publicamos podem ser berto Maffezzoli. tara de uma grande fO-1'

.

que, 'prazeiro!lamente, per' ainda hoje, embora resi- vistos os dois maestros gu:ira, �queimada», pi- PbjHps Radio-mutaremos nossa folha. dindo nesta cidade, por e os demais componen. nhao, et....
_

dizeres L. Liscio CA M A simbolo da
I

DR. J. 1 ROCHA LOURES
MEDICO ESPECIALlsrA

Olhos, Ouvidos,
Nariz e Garganta.

Rua Príncipe. Fone 334.
JOINVILLE

gante movimento CiviCO'j coteiros! - o que afflr ..

Podereis, assim, mostrar maes agora, realizando es·

que o Brasil está sempre. ta imponente cencentração,
presente na vossa existen Com ella quereis dizer
cia de escoteiros: que ao que sois sentinelas da Pa
seu serviço destinaes o vi tria, que. unides e vigi
gor dos musculos, :adqui- lantes, vos constituis seus
rido na gymnastiea e nas detensores em qualquer
prolongadas marchas; que terreno, decididos a prote·
á sua elevação moral con ge-Ia contra tudo e con

sagraes o aperfeiçoamento tra todos>
do caracter, apurando os ----

ensinamentos dos �mestres Or. Lacio Corria
e a vontade de ser util ; )

o conhecimento do seu
.

Regressou a Jotnvílle,
territorio, através das cons- de sua viagem a capítal .

tantes entradas pelos ser- do Estado, a se: viço de
tões; a clareza je :intem-18u88 elevadas tfupcções,
gencia

.

e eomprehensão, a - o dr. Lucío Corres, pro
prehendida na vida sim- vecto Delegildo Regia
ples, votada ao trabalho. nal de policia. A R, s.,
Não é outra coisa - es- que já reassumíu. o seu

carga, os melhores eum

primentos do «Correio
do Povo.r

Peritos-conta
dores em visita ..

Jaraluá
Passaram por esta cíde

de, hontern, de volta ide
[oinvílle, a embaixada de
alumnos do curso de pe..
ritos·contadores da Escola
Pratica de Commercio de
Florianopolis, chefiada pe
los professores dr. EJpidio
8arbosa. Major Fernando
Machado e Orlando Brasn,
que ora parcorre vario.·
municípios do Estado em
viagem de estudo e recreio.

Vamos ouvlI'
-rito Scbipa

As taxas para
recibos

O sr. Tenente Prefei
to receJ:>eu da Secretaria
de Economia do Minis
teria da Fazenda. a se

guinte communicação :

«Decreto,lei n. 1298
modificou as taxas de
selos fixando a mes
ma em $5vO para re

cibos de mais de 20$
até 500$000 e acima
desta somma 1$000.
Alem disso ambos os

recibos levam o selo
de EducZjção e Saude
de $200»

AZUL com

CAMA

Banco Agricola e
Commercial de
Blumenau

PaDeceu o capita..

lista julio deM....
raes

No Rio' falleet:u, ha dias,
o conhecido capitalista e

sportman Julio de Moraes,
que fora um dos partici
pantes do rai 1 automobi
lístico Montevideo Rio. Ju·
lia de Moraes era casado
com a ex aetriz cínemato
graphica Lia Torá e ulti
mam9nte e�tava sendo pro
cessado como cumplice da
intentona inlegr a I ist a

fracusada.

BAND ," "ELITE"!, DE HANSA
..

.

Partiu }'tara a Eu
ropa o sr. PUni.

Salgado
Pelo «General Artlgas.

partiu com desti:lO a Por.
tugal, acum;;aubado de
Slla esposa, o sr. Plinio
Salgado. O ex-chefe da

j'
extincto. Acção Integra
lista teve, ao que cons"

ta, permanecerá longt)
'tempo em Portugal e

mais tarde irá para &
Halla e Allemanhs.

Ainda o nosso
anniversario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Capital eutorísado 2.000:000$000
Capital reallsado e reservas 1.870:392$020
Total dos deposítca ca, 18.000:000$000

Faz todas. as operações bancarias
no Paiz

como descontos e caução de títulos de expor
tação e outras operações de credito, pasaes
para 813 principaes praças. do palz, mediante

taxas modicas.

Abona em contas corr�ntes os seguintes juros: J

A díspssíção, sem avíso, 'com retiradas li-
vres para quaesquer Imnortancías 2 %

Com avís» pr€.vio (rettradas com avlsos
conforme 8 Importancie a retirar) a o]«

Deposttos Populares Limitados (até 10 con

tos) deposítos ínícíaes a partir de 20,
subsequente a partir de 5$000 4 1/2 ojo

Prazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes
de avíso para retíradas 5 o

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

I Succursal em JABAGUA'
I EXPEDIENTE: Das 9 1/2 ás 12 e

í das 131/2 ás 141/2 horas.

I SabbadoB: das 91/2 ás 12 horas.

� Caixa Postal n. 65 End. telegr. cCaixalt
Cálculo de .qualquer

!
.--------------------- estrutura e em con-

__.......;;;;;;õIõ=====;o;;o;;;==========1I ereto armado

BYCICLETAS e ferro

PANTHER

TECIDOS "

FDUtAGENS AaAo�S�
'" rJndo a "]oinviffe

.�" l' f

não deixem de, visitar a

'CaSll'�das� ,.,., .

,-, ,OU.O$,.
d� ,lrmQos Zattar,á Rua'ao tJlíh'ÊI�:
�P�,,�:9� te.m Q, ..�elbor" sorli'",�D-

,

,t!, �� ,!�I!�s .�nas e ���"I"
�lAI � ;1. �.�

Correio do Povo
J.rnallndepeodenle e Malicioso
Assignaturas annual 12$000.

Pagamento adiantado.

Redação e oííínas :

Avenid,a -Oetulio Vargas.
Caixa Postal N. 12

Annuncios: de aecordo com a ta
beUa de preços em vígor,

'Publicações apedido: $500 a li
nha de 1 columna.

Originaes embora não publica
dos não serão devolvidos.

" redacção não se responsabili
lia pelos conceitos emittidos em

artigos assignados.

lllarca registra...

,eAVARIA"
- Milhares de curados -

�RAHDE DEPURATIVO DO SAN6tU:

BancoAgrícola e COlD'"
lDercial de Bluanenau I

I Matriz: BLUMENAU
Filiaes em JOINVILLE, lARAGUA'

e HAMONIA
'

PomadaMi n an co ra
E' a' pomada ideal!

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto

humanas como de

NUNCA EXISTIU
IGUAL! ! ! .;

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

Da. Carolina Palhares, de joinville, curou com

UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes! I !

Adotada em muitos hospitaes, casas de saude
e clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira ePOMA·
DA MINANCORA» nunca existiu a não ser em

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

MINANCORA em sua latinha original l
REPAREM BEM AO COMPRAR!

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

WANDERER
A melhor
Bi'cicleta

,

, .. (

.I.,

'i Car{oS? t1oepck�,jS. A...

.,� �t1i'dI�joinville
��.p-------------------------------

��positario en1" 'Järaguá: H. Kop"!��� ... _

.�) 'j
�"'!' t

aFJRSPIRIHA «SUp��OB�i�UR;�NNR�tog;avura»
tira a dor e reanima

.

DO .o ESTADO DE S. PAULO»

• Essa canseira lem ter de que; e.sa falta
de apetite para OI acepipes-mais .àbo
rosos; essa palidez. doentia, são .inaia
evidentes de sangue pobre. O TONICO
BAYER é o que se aconselha em tala
casos. Sangue pobre, Hude Iraca. TONICO
BAYER alimenta o NtI�u••

TONICO BAYERB���
.BOM PARA TODOS

.HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com
escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
Klu�. Ace!ta cauzas civis.vcomerci-is e cr,iminais e encarrega-se
de ínventaríos, defezas de contravenções fiscaes, elabora contra
tos .de so.ciedad�s em nome coletivo, em comandita simples, de
capital e industriá, por quotas, de sociedades anonimas, coman
dita por ações, de sociedades cooperativas, de· penhor agrícola
penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualque;
natureza, assim como requerimentos.

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

EXTRA REFORÇADA
ELEGANTE

VICTORIA
MAIO" DURABlLmADE

Preços sem concurrencia

IMPORTADORES

GERMANO STEIN S. A.

Joinville

Carlos Mey.
Rua Brustlein

alílDenticios
de primeira qualidade

Arame farpado para cerca

Cimentada afamada marcacMau€Í't

-

Ed ltal para ha-
bilitação de :,:.
herdeiros 'I

Confirmo este attestado. Dr. E. L Ferreira de Araujo
(Fírma reconhecida)

•

licença N. 511 de 26 de M91ço de 1906.

Deposito: Laboratorio Peitoral de Angico Pelotense

Faço saber aos que o

presente edital virem,
que por este Juizo foram
arrecadados, arrolados
e postos em admínlstra
ção 08 bens deixados
por Augusta Kasper Bu
chen, que era natural da
Alemanha e que faleceu
sem herdeiros presen
tes, nelo que convido
aOB herdeiros sucessores
da dita finada a virem
habilitar se no prazo
maxímo de noventa dias

cO Estado de S. Paulo" äcceita pedi' (90) e requerer o que
dos para assignaturas especiaes só- for a bem de seu direi-
mente do =Suplemente em Rotogravura» to. E, para que cb.egue
pelo preço de 12$000 por armo (24 8 noticia de tojos, se
numeres). t di
Preencha e envie o <coupon» abaixo, I passou o presen e e -

tal que será afixado no
acompanhado da importancia, em ehe lugar de costume, publi-
que, crta valer declarado ou vale cado pela Imprense Io-
postal. cal e Diario Oficial do

A' Administr.ação do -o ESTADO DE S. PAULO», Estado. Florfanopolís. Da.
rua Boa Vista 180 - São Paulo. do e passado nesta eí
Annexo a importancia de 12$000 (em cheque, carta I dade de jaesguä, a08

com valer declarado ou vale postal, para o registo de quinze días do mez de
uma assignatura do cSuplemento em Rotogravura= do junho do ano de mil e

"O Estado de S. Paulo". novecentos e trinta e

NOME nove.

Ney Franco, escrivão,
ENDE R E ç O o subscrivi. Assinado)
CIDA O E :\rno P�d�o Hoeechl.Ju

lZ de Díreíto da Comar-
ESTADO ca. Está conforme o ori

ginal do que dou fé.
[araguâ, 15 de junho de
1939.
O escrivão Ney Franco.

Pelotas _ Rio Grande do Sul
VENDE-SE EM TODA PARTE.

Planta, execução, fis
calização e direção
de obras.
Aparelhamento com

pleto para censtru
ções d1.'! pontes em

concreto armado.

+

ENFRAQUECEU_SE;:--'
'(

A Inda tem tosse, dôr nas

J,
oosta. e no peito?

Us. o poderoso tGnico

fIlHO CRED80TiDO
4. pharm.. chim. I

mAll RA SILVA SllVHfiA I "'"

lmpregédo com sue- I
(

cesse nas anemllS e

eonvalescrnças
TO�ICO SOBt�ÁrO IDOS PUlMOES_.

Omar Carneiro Ribeiro
Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA
1. Andar Apartamento n, 11

Postal, 784.

_._ PARANA

Caixa

CURITYBA

Vende-se
E R V I N KASS N E R .um t.erreuo de 6 morgos

.. (optíma terra), com cesa,
CP,SA DE ARTIGOS FINOS PAR/'. ra�choB. e maís bemíeí-

SENHOfiAS E CAVALHEIROS ��r�a�a�:�:�) à rua Ab.

VERDADEIRO NEGO.
CIO DE O_CCASIÃO.
Ver e tratar com' 6

proprtetanc
Jacob Emmendörfer.

Camisas, gravatas, lenços, meias pára homens senho
ras e creanças. Completo jogo de perfu:nes dos
mais apreciados. Sabonetes, pentes, escovas para
dentés, pastas dentifrfcias, escovas para roupa, esco
vas para dentes e escovas p. unhas, creme p, pelle, etc.

JORNAES E REVISTAS.

Dr. Godofredo Guilherme lutz luce
MEDICO

Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas
Cl1nica geral, cirurgia e partos.

Tratamento antírabíco pela vaccina e o soro
antírabíco do Instituto Haheíros de São Paulo Que
�e�miUe. 80S fer!dos po� an'imaes atacados d� hY.1
arophobla - raIva - fIcarem no munfcipio. JAttende chamados a qualquer hora.

Telephone N. 44
Rua Presidente Epitacio Pessoa sjn.

I:::::> �.�.

...:..::> � J_:;:-" --"> -=- �
=:::>1 =>.:::>.:::>. =:> -.:> ...:.> =>"':::::::--':::>

�
-->

-::> ::::> - -=- :'_;,. -_-.). �[:::. ::>��
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24 - 6. -1.939

Esclarecimentos 'mrputi 1·, De ordem do sr. Pre- ' �iiF;(M:unicipaJ
Por !!olic!tação d. sr. I

foi ju{gllda por sentença fe�to Municipal torno pu- Movimento d�, Caixa Y�.:rr�:=d,::: ::�a �str.afla Ilha da
67$500

1. Tte. Leonidas C. Herb de lQ dedezembro de 1891. bbco que durante o cor- -

Dia 5-6-39 I Idem Antonio Graf serv. transp. 41 m3
ster, dd. Prefeito Muni· Dessa sentença foi Inter- rente mez de Junho, ar- Saidé" do dia 3-6�. . 9:470$400 macadame para estrado Ilha da FigUeira
cípal, transcrevemos o pest-a apelação por João recada se na Couta,eloria n I\ßgei� Or9amenta�ia , em maio ca. 123eooo
l!�tiBo al;»l!,ixo, publicado Fernandes Braga e pela da Prefeitura Municipal Renda do día 5-6-39 76$190 Idem Ernesto liessmann serv, concertos
no jornal cÁ Noite> do Fazenda do Estado, sendo di f rament r notas meses a

R:o, de 8 do corrente : f' diS
. e na da Intendencia Dis- 9:546$500 v.� er as con . s.

.

-

• eon Irma a pe c upenor 'b iI á Junho ca 143$700
h t 't 1 d H I Despesa Orçamentaria r .

c,Em 23 de jun o dê Tribunal do Estado do Rio ri a e ansa o m-
Pg. ao Diretor do Hospital S. José sub. Balanço

1873, faleceu no municipio Glande do Sul, salvo quan- posto Territorial Urbano. vençlo. corresp. mez de maio 300$000 Idem Carlos Halermann torneo. medíea-
de Rio Grande, na então to. ao. pagamento feito ao Não satisfazendo o pa-

-

-Balanço· mentos a indigentes S. nota C. m.

provinda do Rio Grande do p�lmeno mventa�tante, Dr. gamento no referido Saldo que pass.a para o dia 6-6-39 2 $ Saldo que passa para o dia 12-6-39
Sul, em estado de viuvez PIO Angelo da Silva. O a-

f" t'i
.

O: 46 500

e sem descendentes nem cordam tem a data de 1 mez, icara o con ri um- 9:546$500
a.�cendentes, o comendador de' agosto de 1893 e man� te sujeito á multa de

, .

Dia 6-6-39 VISTO

Domingos faustino Cor- dou fossem todos os her' 20 o sobre o referido Saldo do día 5-6--:-39 9:246$óOO Leon/das C. lIetbs�er AJlredo Moser

reia, deixando testamento, deiros imediatamente em'l Imposto no primeiro rnez, .
Receita Orçamenfaría Tta. Prefeito MuniCIpal Con',ador

datado de 9 de junho e possados dos seus qui
.

d tã' feit
Renda do dia 6· 6-39 571$900 NOTA: A documentação referente ao balan-

aberto em 28 de julho do nhões e satisfeita a divida
sen o e.n � _

ei a a co-
9:818$400 cete supra, bem como os. livros. estão a dísposí-

ano do seu falecimento, no á Fazenda do Estado. So' brança judicialmente, DESPEZA ORÇAMENTARIA 9110 de .quam queira examJfl.flr.

qual, além de constituir di, freu o acordam embargos Pago Francisco Geisdorf auxilio ao 'meso
versos legados em plena de declaração e o Trtbu- Renato Sans, mo referente ao mez maio ca. 10$000
propriedade e em usufruto, nal ordenou. por acordam Secretario Municipal. Idem ao Tesoureiro reembolso de i�ual
instituiu seus <universaes de 4 de setembro de 1894, -------- quantia torneo. á indigentes por autorí-
herdeiros os filhas e filhas, relatado pelo snr. :Borges PhiUpS Radio aação do sr. Tte. Prefeito Municipal 22$000
ou seus sucessores, nos de Medeiros, fossem so- Idem Dr. Aristeu R. de Gouvea Schmer

.

9:rau� mais proximos, dos bre partilhados entre os s, percentagem Cobro Divida Ativa mez
se.us irmãos e irmãs fale- herdeiros o direito e ação Opllama Ipportu de maio C. a. (200jo s. Rs. 250$000)
eidos> - João, Vicente, sobre os bens ilegalmente

..

.

.

,. Idem Cia. Teletoníca aluguel aparelhos
Oipriana, Andresa. José, dados em pagamento ao telef. Forum e Delegacias ref. mez abril
Vitoria e Isabel Faustino Dr Pio Angelo da Silva. •

d d
Pago a Leopoldo Reiner fornec. male-

Correia. Desde 1893, portanto, Dl a B ríal expediente ao Forum da Comarca
Os bens do comendador que todos 03 herdeiros do oont, nota mez maio ca. 282$600

Correia foram deixados comendador Dom. Fausti Pago ao Tesoureiro reembolso �de igual
parte a herdeíi os e parte a no Correia - ou recebe' Acham-sé li venda os quantia dispendida c. telegramOas, tono-
usufratarios. Foram lega ram aquilo a que tinham seguintes terrenos em gramas e teletonemes durante o mez de
dos em usufruto campos: direito, ou, não tendo re- sao Francisco: maio ea,

a) em Canudos, uma Ie' cebido e nada reclamr do, 1. Terreno de marinha Idem Leopoldo Reiner fornec. Imaterial
gua, e na Lagoa Formosa, tempestivamente, abando· á rua Marechal Floriano para Agencia de :mstatistica �s. nota mez
meia 'fOgua, a quatorze naram o seu direito. cuja entre as C8sas do snr. de mio ca. 171$500
ccriasJl e säus descenden- prescrição, as�im, já se ve· Carlos Pereira e Marcos Illem ao Tesoureiro reembolso de igual
tes, «por quatro geraçõesJl; rificou. Görresen, fazendo frente quantia fornec. para div. passagens por
b) na Lagoa Formosa e Aliás, dos aquinhoad0s á dita rua e pala o mar, aut. do sr. Tte. Pref. Munic. em maio ca.
Caieiras, outra meia legua, na partilha do inventario, com 26 57 e fundos á rua !dem ao Tesoureiro reembolso de igual
com as benfeitor!as, a Ma· a maioria vendeu as suas Laguna com 22,30. quantia dispendida p. dlv. despesas com
noel Moreira Calçada e fi· partes� inclusive a Fazenda 2. Terreno situado á aut. do sr. Tte. Prefeito Municipal duran.
lhas, instituindu usufruto do Estado. A posse paci- fjvenida Nereu Ramos, à te o mez de maio ca.
efe usufruto. Deixou ainda fica, por mais de. trinta a' 2 kilometros apenas da BALANÇO
o cómendador Correia bens nos, dos campos da heran· cidade, com uma casa de Saldo que passa para o dia 7.6.39
no Uruguay �os filhos é ça do comendador Correia regular tamanho, reita de
filhas do seu irmão José asseguraria o dominio de madeira_ e coherta com
Faustino Correia. Consti· les, si não houvessem sido telhas de barro. Tem a
tujam a herança do co· adquiridos, por compra, rrente para a rua e para
mendadc.r Correia no Bra- aos Iigitimos proprietarios, a linha da Estrada de
sil, as estancias denomina herdeiros, ou legatarios. Ferro S. Paulo R. Gran·
das Salso, Moreira e Ca' Acresce que as clausulas de, com 248,55, fazendo
nudos, á margem do rio testamentarias de legados fundos ti uma estrada de DESPEZA ORÇAMENTARIA
São Oonçrll0, que liga as por gerações são nulas, em rodagem Este terreno Pago Germano Enke tornec. 870 !te. ga.
lagoas dos Patos e Mirim, face da lei e jurisprudencia. possue abundancia de a- zoUna, oleo e kerozene' s. nota relativo
e predios na cidade do A gerança do comenda· gua nascente e abunda0- ao mez de ma.io ca. 1:280$900
Rio Grande. dor Domingos faustino cia d.6 maUIts e presta·se lIdem

Eurico BIosfeld fornec. 2 pneus'
frequentemente, surgem Correia, para a qual dão para cultura e criação, «�r!,sflJl, 1 camara de ar e div. peças p.

�.
� noticias em torno da «fa' frequentemente convocados ou para um alto negocio bICicleta conr. s. nota C. mez 991$600

bulosa:t forLuna do comen· os Sf'US supostos herdeiros, caso seja adquirido para BALANÇO
dador Correia, que se ava- é, pois, atualmente, uma a venda em lotes. Saldo que passa oara o dia 8-6-39
lia em dezenas e em cen· simples fabula, embora, pa' Sua sreB. total é de
tenas de mil contos, quan-,

ra se dar credito aos que 246.000metros quadrados.
do nào é elevada a mi· queiram tomar por ela in· 3. Terreno situado no

Ihões, eon'9ocando se os teres�e, se haja p.'oposto lugar Laranjeiras, com

i.t- herdeiros a se habilitarem: uma' ação no fôro da ci· 264 metros, de frente para Renda do
, ii formijavel herança, que [dade do Rio Grande, com o mar, e fundos para a

.

nunca, aliás, atingiu meta' fundamento no artigo 506 Estraaa das Laranjeiras
de da dezena de !1iil e,: do Co.1igo Civil, solicitan· com a area total de 177 Despeza Orçamentaria
muito menos, portanto, cen-II do reintegração de posse mil 'metros quadrados. Pago cA GazetaJl publicações de leis e

atos oficiais •

tenas de milhões de con·ldos bens da,herança, cujos No terreno estAo con- I
30u<wooo

tos. Essas cifras são pura I possuidores
são acusados atruidos 2 fornos para fa- dem Empreaul fornec. iluminaçl10 pu·

imagina�ão. .

de esbulho, assim consi' bricsção de cal, onde blica no mez de maio 5G6$600
Porque hOUVéssemos re· derada posse que não da. foram aplicados 70.000 ti.

Idem a mesma pela luz particular para
cebido de interessados con· ta de menüs de ano e dia, jolos os quais podem ser

o q-rupo Escolar «Abdan Baptista» mez

!;ultas e pedidos de infor: mas de mais de trinta anos aproveitados, para con8-
maio ca.

mações a respeito, procu· com todas as vantagens e trução.
Idem a mesma aluguel do contador bri-

ramos ouvir conhecido ad' 'todos os onus do domi' Possue um ancoradou. tador mez maio c. a. 3$000 Serviço ,de Delesa 'Sanltarl.
vogado, que não quis, de nio, de modo a se verifi' ro abrigado pela ilha do Balanço VeO'etal
pronto, versar o assunto, ear perfeito usucapião. Araujo, com ponte de a.

Saldo que passa para o dia 9-6-39 7:660$500 . e,

declarando precisar se es' Assim, ao qua p::rece ao tracaçAo Fara hiates. 8.:479$300 MINISTERIO DA AORICULTURA

clarecer para atender a nos· Dr. Nestor Massena, ca he· Dista da cidade ape Dia 9-6-39 Tabela de preços para a venda de inseticidas, fungicidas
�a solicitação. Agora, pO'. rança do comendador Do· na8 3 a 4 kHometros, com Saldo do dia 8-6-39 7:660$590 e outros materiais de defesa agricola aprovada pelo Sr. Ministro

fém, com as indicaçõe':l que 'I mingos Faustino Correia, communicaçl1o por terra RECEITA. ORÇAMENTARIA da Agricultura.
lhe fornecemos e as prs' de cifras astronomicas, tão e por mar. Tem direito Renda do dia 9-6-30

. 1::7 ALBOLINEUM I ii d IIi Ie

quizas por ele realizadas,! vultosas e brilhantes, que as marinhas.
. 8:��8:��� em' tambore� e3!u1�0°lit:o� �, P�!��:rve�:S��il

esse advogadO, o Dr. Nes· entontecem e cegam os que 4. Terreno no lugar DESPEZA ORÇAMENTARIA Idem, Idem, Idem, em tamboresde 90 li·
tor Massena, antigo mem com ela sonham, é fanta· Purgatorio, com frente Pago ao Agente da estaçAo ferrea 3 pas-

tros - Tambor 380$oOf)
bro da diretoria dJ Institu· sial é fabula, que só póde para o mar, 96 metros, �gens fornec. á indigo 2. classe a Mafra Arseniato de calcio, contendo no minimo
to dos Advogados e atual servir para que incautos, lugar propria para cons· P,. ao Fiscal-Oeral s. porcentagem

30$600 40./' de anhydrido arsenico e DO ma�iQLo
membro do Conselho da ou papalvos, dispendam truçAo de aprazivel vi. bran a im t b

co- 1./. 4e ars�l.lico soluv...el - Quilo
.

Ordem dos Advogados, dinheiro em busca de su venda, para banhos de form� taIA�0:20 so gado abatido con· Arsenlato de chumbo, .eontMdo no mini-
poude formar juizo sobre postos direitos, patrocina' maOrs' fundos deste terre.

Idem SebastiAo Fagundes proveniente
106$500 mo 30./" de anhy4;lri«jo ars<3o.joo e DO ma-

a «fabulosaJl herança do dos por advogados de cau d ald i ximo 0,75 % de arsenico 'soluvel - Quilo 45S00
comendador· Dom. Fausti· sas perdidas, mas que se no vão até a estrada que

o S
9
o s. serv ço executado C. carroça Arsenieo branco' com o minino de 99 %

no Oorreia, que, na sua o· fazem pagar pelo patroci se destina ao Forte Ma- ttm 1 �� T I f i
;9$5.00 4e iMlr-esa Quilo

pinião, não passa, atual nio delas.» rechal Luz e parte do t r� F
a, e e on ca aluluel aparelhos Bissulfureto dd carbono, retificado, mar.

mente, de eng0do lau de Quem, pois, puser di terreno tivae até o rio
e e. oru:AL Delegacia �ez �Cl ca. 30S600 ca "Jupite-r" em latas de 4 quilogramas

fantasia. nheiro de contado em bus Monte de Trigo. E8se ter. S ld
ANÇO: liquid9s - Lata

A.. •

ur u o d 'lh- domen reno tem dl'reit'" as ma.
a o que passa para dia 10-6-80 7'941$000 I

.

�'56tm, ao que ap o ta os mi oes oç'''' . dem, idem, idemmarca "Independencia"
Dr. Nestor Massena, com dador Domingos Faustino rinhas. 8:118$200 em lotas de 4,600 gt"allJilf 114u1401 _

a morte do comendador Correia - conclue o Dr. As plantas e todas as DIA 10-6-39 Lata
Oomingoß Fllustino Cor· Nest(lr Massena - põe di- i�l'maçõeSf com QUWli. Saldo do dia 9-6-39 7:941'000 caça·moRca" de vidro, - U_dade
r@ia, no estado de viuvez, nheir.o bom fórG, em busca la Filho, com (}1l$D.ae RECEITA ORÇAMENTARIA Calda sulfo,"eiea, ,�p81lJd. �.l. Ser-
fCWllM inventariados, em de- direifes absolutamente trata á rua Babitong, J.. Banda 40 � 10-6-39 255$700 viço, 320 Be - ClnÍlos
�1t4. os bens do casal. O inexistentes.» 37, sobrado, S. FraDcl�.

B
Ptmöõi Disponiveis (Htrol, oleo DllseJ:v.e.l,para plllveris&ç40,

ift14entario arrastou'se de .

anco ,�gricola e Comercial de Blume. em tambores de 180 qUilogra"as _

..,.adamente. O primeiro nau "C. \.iontadorla 5:000$8J)0 Quilo
i�ntariant�, Dr. Pio Au· CLINICA CIRURQICA 13:4.gíhoo DerriBoI, inseticida a buse de Oe"i8, em
8II$to da Silva, apresentou do DESPEZA ORÇAMENTARIA latas de 1 Utr9 - Lata 43$000
.. .agosto. de 1878. o rol

DR. R E N A T O C A M A R A pa�iJOflG MlP.'. foA�8. -at .. Idem, idem, idem, em latas de 5 litros -
�s herdeIrOS. A 9 de de· .. ';p&t!a�da Itapocu"lf'll' � Lata

•
ro de 1.8�11 I� se DlIECJaa DO HQSPITtL S. JOSE

-

.jaDefro,"C1t.
'11l a mez

Enxofre em pedra Quil
o de parhlha ..Os lI�r. . D.ocente livre da Fa<;. de Med�ná de Par,&Ú.,..... Longa p Idem .A:Meaio .KleID s&rv tranan t 2!

60$090 Enxofre moldoQutlo-
o

s das set estlt'pes a· fita na Univ. Frauenklinlk (Berlim) e All,. Krankenhauà'
•

. :por e .Enxofre em Bastões ou blocos _ Quilos
.

oadas no t8ltam.ento 8armbe� (HaIttbur,). - Medico 49- I:fo_pjtaes de C�ri� Enxofre moido flno _ QuUo
f em nuíitePo' de ses· OJlBBAÇÔBI, DOENÇAS DE sENf'IORAS, E ..."" tU d. (r" ff..

�\ Qool1
e sete, s�ndo o.s seus O'"

DX0.l!:� vtm a.".o, á'PY: �
.

�
-

.......0

Snres, �AU' .......nr.asen..
P4RT ''li!' Escova de plassav

.

�plíta ,:pell� de
�,. -- s.'Oy'_ Tratamento pelas Ondas C.rtas - Lüiöratorio de A.H troncos, marca "'tre11�, ..tamanho me-
I ,rrolados por outro COJlS�'" .Ia� D,Q fllfSPM ,. de d. nor --,YBfdelie
tqian-" ó Dr. Ai1Iit· 2 is " no consultorlo' A". Oetulio Vlr,as....ui· Ide.., i"� oidecD. tamaDllo maior -
o..�s da �ilva, 8n, :so I: ........ .lai" ReDiMem. ·

.....h:fe..OIIfttlI ttrefeftllr Unidade
osto de 1887. IktIntor de formiga, "Agrldefela" pira
�� ·lllemesr.., blll.u.r.t.· a, ......,
�. (Conelue,Da...DJP111 Halin """"""""' -=-<'4

m.REIO DO �é)vo
-----

de larag",6.:

16$700
12:785$800
13:196$7QO

Beere -lei D. 61

Dia 7-6-39
Saldo do dia 6-6-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Rendª do dia 7-6-39

Dispõe sobre casas no .Unha"
mento e t�rl'tmos n8.o mUfaÀ0s, D38 roas
centraes da cidade.

O TeQeJl.te LEWnidas Cabral Herbster, pre·

50$000 feito Municipal de J;a:ra�á! ao uso ,�8S atribq1cõe.
que Ibe silo Gonlerida'8 pOT lei;

,

30$600 Considerando qu.e exis.t�JD, nas ruas centraas
do perimetro urbano, casas que estão '6pa do ,.
lfnhamento determinado para as referidas vhs
publicas;

Considerando que as casas nas condições re
feridas não 8Ó atentam contra 8 estéttea da cí
dade, como impedem a Administraçl10 de proceder

44$200
melhoramentos de quantas ruas estão necessítan
do pare o seu embelezamento e, mesmo paEa a
boa ordem do transito de veículos e pedestres;

Considerando tambem, que varios proprieta.
rios de casas f6ra do alinhamento apezar de so
licitados varias vezes, por esta Administraçio in-

7$800 sistem. em mante las nesse estado sem motivo que
lhe justifique o procedimento;

Considerando mais, que existem nas ruas
centraes do perimetro urbano varios terrenos a-

59$200 bertos, ou com cercas de arame, etc. cujos pro.
prietarios apezar de solicitados a construirem mu·

9'140$500 rOB, insistem em conserva-los no atual estado;
. Decreta: -
9:818$400 Art. 1 - As casas que, nas ruas centraes, do

perímetro urbano, a juizo da Prefeitura, estejem
9� 140$500 16r8 do alinhamento traçado para essas vias pu·

bUcas" pagarão, em dobro, o imposto predial ur·
312$400 bano a que estejam sujeitas.

9:452$900 Art. 2 - Os terrenos situados nas ruas cen·
traes do perimetro urbano, conservados sem mu

ros, tambl:'m juizo da Prefeitura, pelos seus pro ..

prietarios, pagarAo, em' dobro, o Imposto territo·
rial urbano, a que estejam· sujeitos.

Art. 3 - Si decorridos trinta dias, da notm·
caçl10 por parte da Prefeitura, e os proprietarioa
acima, não iniciarem os respectivos serviços, ou
nAo tenham entrado em entendimento com aPre-

7:180$400 feitura a respeito, ficarão suj�lt08 ao pagamento
9:452$900

em dobro dos impostos referidos, relativo ao ano

--""!ii-..... inteiro.
§ Unico - Si qualquer um dos impostos re·

7:180$400 feridos neste Decreto·lei, houver sido pago antes
da notiflcaçl1o acima citada, ficarAo os proprieta.

1:298$900 rios sujeit.os a parte Qorrespondente ao dobro.
8:479$300 Art. 4 - Este Decreto·lei entrará em vigor

na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrario.

Prr.feitura Municipal de Jarag1lá, 10 de junh()
de 1939.

Dia 8-6-39
Saldo do dia 7-6-39

Receita Orçamentaria
dia 8-6-39

afi.) Leonidas C. Herbster.
Renato Sans.

9$200

Moo

9'000

13$500
1$200

3t9oo

180,00G .

$800
1'000
1'100
1$200
1_00

3t5oo

$Soo
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VARGAS�f

aORRElo, DO POVO
� . .

eineOdeon ;��J��!�o� III BÂ.RIS VAZIOS
DE VINHO,

EM BOM ESTADO
Em commemoração ao

DOMINGO seu 7. ànniversario de fun
dação, o Sport Club «João
Pessoa» de ltapocusinho
realizará no dia 2 de Ju
lho grandiosa festa esporo
tiva com Cl cooparticípação
de diversos outros clubes.
Entre os participantes se

rá �1isputada a preciosa ta
ça «Manoel F. da Costa>,

e I offereeida para esse fim
'ao S. t_;. «João Pessoa»
pelo seu benquisto socic,
snr. commerciante Malloe!
F. da Costa.
A festa terá inicio as 9

horas da manhã. Em nos

so preximo numero pro
vavelmente poderemos dar
outros detalhes.

Cestobol 8� �"
já iniciadas as activida- I íf)>i1'�;/

des do cestobol no Club !it I/;-/l�
.

Aymoré, com a installação
da quadra adaptada no sa-
lão Buhr, convida-se por
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nosso interrnedio, lodos os
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amadores irrscriptos para �..::..�J r:: b?" r b:L: g _# �<Z,��::" J: -J
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uma importante reunião no
local dos treinos, afim de

'Ieserem ventilados assump
�

Orreio ' ,tos que se prendem ao in- "',.
teresse dos amadores e da
modalidade esportiva que DA REALIDADE
formou uma nova secção Ido tricolor local.

Em todas as boas Farmácias Avmorê x Estrella I
E' um produto des Laboratórios MINA.NCORA

I
Conforme fôra annun-l

ciado, no campo do S. C.
Joinvile - S. Catarina. Estrella em Retorcida, do Anniversarios

mingo ultimo, defrontaram-
-

se as 1. e 2. equipes do Segunda-feira ultima íez
2/· S -

d D f S -4 - Estrella e Club Aymoré. annos a lnteresssnte me

ervlço e e esa anl ..arla Os dois jogos offereceram nina Marlene, filhinha do

Vegefal lances interessantissimos e casal AlbertoAssima Dutra.
transsorreram debaixo (Je - Quarta feira, 21 do
mais formidavel torcida. ccrtente, fe.stejoll a sua

Emquanto que no jogo data natalicia a exma. sra .

dos 2. quadros o Aymoré d Just'n T P'
• i & :,iVares. ,-�relri'l,

poude abater o seu adver di:!mfl possuidora de ek"\Ta
sario de 2xl. na lucta das das virtudtS, esposa do
equipe� principaas a victo nosso amigo snr. Carlos
ria sorrio ao Estrella, cujo Domiense Pereira. sarto. do
forte .C'onjuncto marcou 3 forte Marwhal Luz, em
tentos contra um. 'São Francisco,

- Tambem dia 21 do
corrente viu passar mais
um natal o dislincto jov:em
julio MaffGzzolli, esforçado
auxiliar da firma Gosch Ir·
mâos, desta praça.

, .

Vendem ..se na Fabrica de Bebidas

MAX WILHELM

n Annual 12$000
wevulga'-se que o Co- que o autor participou dad�o Penal em elabora- falsificaç�o, adulteração, Pagamenlo

ção, �riará novas :figuras ou deterioração. O sim- adiantado Director-proprietario : Honerate Tomelin Caixa Postal, 12 Redactor: João CrespO
de crimes centra a sau- ples fado de possuir

'
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novações salienta se o ou substancias referidos
facto de alguém possuir expondo assim a saude
e.m Ils�o_ k" generos a� -publica, a um perigo
hmenhClos ou substau- constante, autorisará o
das medieinaes falsifica- procedimento criminal,
dos, adulterados ou de de accôrdo com o dis. AMANHÃ - 25 de Junho
M'iorados, não sendo positivo que figurará no E M r . .

assim precisa a prova de novo Codigo.
m annee as 3,30 e a NOIte ás 8 horas:

UM PROGRAMMA QUE AGRADARÁ AO

Ginásio' Partherion Paranaensel MAIS EXIGENTE ESPECTADOR

(So� inspeçâo federal permanente) 1. Carnaval Carioca de í 939 - Nacional
DIretor: Dr. Luiz Anibal Oalderari '1 Actualidades Movietone da UfaRUA COM. ARAUJO N. 176. FÓNE 1-1-9- 2

.....
.' •

Estilo em pleno funcionamento as aujas 3. Actualidades Movietone da Fox
de admissão á te. série do curso Fundamental. 4. A sensacional producção de aventuras
Nos mfZBS de Dezembro e Janeiro as aulas deste de um enredo excepcional
curso são ORATUITAS.

Faculdade do Comércío do Paraná
I

fiscalizada pelo Governo Federai

av IoCursos: .Pr?pedeutico, Perito Coniador eAuxiliar
de comermo. Internato e Externato

Curitíba _. Paraná

BAN CO b)O BR AS I L I Pellicula cheia . d- scenas

Dados do balanço de 30.9.1938 I HANS ALBERS, o at:hleta

Capital e re\ervas _ • . • • • _ 362.549:329$100

Itetras. desc. é emprestimos em c/correnle 3.628.982:3&6S200
•

Deposlfos. • . 4.021.395:634$400 F E B R E' So Banco do Brasil, agencia di' Joinville, está operando fran-'"
camen!e em descontos de Duplicatas de facturas Letras de!
eambio, Notas promiesoriae e Emprestimos err( conta eor.

,.entt: sob caução, a taxa it modicas e a prazosrazoaveis. Faz em.

préstimos á Agrícultores ,e Industriaes aos prazos de J, 2 e 5 annos

Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositas:
If)EPOSITOS. P<?�l!LARES - Limite de 10:000$000 . . . 4010

Deposito inicial Rs. lOaaIlorO, no minimo. Depositos _

subsequentes minimos dê. 50$000. Retirad!ls minimas IRs, 20$000..Nao rendem Juros os saldos inferiores a
5' $COO e a Importancia que exceder do limite e as I
contas encerradas antes de 60 dias '

Nota importante. - Os cheque s desta conta

lnão estão sujeitos ao sello,
Di:'POSITOS. LI�.I�ADOS - Limite de Rs. 50:000$000 _ . 3'/.

Deposito inicial Rs, 200$1:00. Depositas subsequentes
mínimos de Rs. 100$000. Retiradasmínimas RS.50$000.
Demais condicções identicas aos Depositas Populares.
Cheque s sellados.

DEPOSITaS. C<?A:1.JUROS - (Sem limite) . . . . . .

Deposito inicial Rs. 1:000$0(0. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldos 'nfedores a Rs. 1:000$000
nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias
da data da abertura da conta.

DEPOSITaS DE AVISO PREVIa
Mediante aviso previo de 3e díai

'! " " 60 dias
" " " 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO fiXO
De 6 mezes

De 12 mezes . .. .

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

DEPOSITaS Bancarias

emocionantes,
da Ufa.

(Sezões, Malária, Impaludismos,
Maleitas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente cem

"Cápsulas Antisezônicas
Minancora"

60 Haematouen do Dr.' Hrimmef�
AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS DO:
ORGANlSMO CONTRA AS DOENCAS DAS.- CRlA�ÇAS E DOS ADULTOS- .�

Pa/aceHolel

com

.

;0
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MINISTERIO DA AGRICULTURA
3,50/0

. 4'/. propriedRde do Minh�terio da Agl'icul.
4,5). tura - Unidade

fluido V2, inseticida a base d� nicotina
- Litro

L81'BlJjol,01eo miscivel, pal'6 pulverhsa
ção, em quartolas de 190 litro!<. mais
ou menos 170 quilogramas - Quilo 4$100

Paradichlorobenz')l, cristalizado - Quilo 10$000
Pó bordatez, em tambores de 25
quilogramas - Quilo

Suifato de cobre, com o minimo de 980/0
de pmeza - Quilo 2$000

Sulftito de nicotina, com 40 % - �uilo 4o$t)oO
LacHte, cinta vIscosa para trcncos de 8.1'.

vares, em Latas de 226 gramas - Lata 6�2GO
Idem, idem, idem, em latas de 452 - ttata 10$000
Verde paris, contendo no minima 50 010
de anhydrido arsenioso e no maximo
4,50/0"e arsenico 80Iuvei - Quill) 7$000

NOTA: Os pedido8 devem ser endereçados á
Inspetoria de Defesa Sanital'ia Vegetal em São
Francisco do Sul - Santa Catarina.

'

Social
o summo bem só no ideal perdurá ...
Ah ! quanta vez a vida nos revela
Que <a saudade da amada, creatura>
Ê bem melhor que a presença della...

Mario Quintana.

de conta fundas amizades.
Apresentamos ao natali
ciante effusives cumpri,
mentes.

20$000
. 4'/.
. 5'/.
4,5'/.
3,5'/.
1'/.

5$000

o Banco do Brasil faz todas as operaç{íes bancarias, des
contos,emprestimos em conta corredte gfiraRtida, cobranças, trans·
ferenclas, de fundos, custodia de titulos e valores, etc..

Tem agencia em tod'ls as capiteas e cidades mais impor
.ntes do paiz e correspondentes nas demais cidades. Mantem
eorrespondentclI em todos os paizes do mundo.

3$600 RegisfroCivil

Oswaldo Haeser
Decorre u. no dia 21 do

correnle. o natalicio do
nosso prezado collega de
imprensa, snr. Oswaldo
H8<eS€r, competente escri
vão dG Del gacia de Ordem
Politica e Social, nª capi'
tal do Estado. Ao àistincto
e talentoso moço enviamos
as nossas felicitações.

DR.LUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residéncia - HOTEL BECKER

de MARTINS JARUQA
Rü"a Barão do Rio Branco N. 62

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

Elevador, fl'lgoritico - Cosinha de la. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

Automovel na Estação
CURITVßA - PARANÁ - BRASIL

Artur Mueller, Escrivão e Ofi
ciaI do Registro Civil do l. dis
trito da Comarca de Jaraguá,
Estado de SantaCatarina, Brasil.
Faz saber que comjlareceram

em �art<)rio exibindo os docu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se :

Viajantes
Achaose nesta cidade, em

visita á casa de seus es

timados pc:es, o benquisto
juvem Antonio Hafermann,
desciplinpdo e applicado

- Entre risos e f10rrs :duma da Escola de .l\Pren
verá passar amanhã mais dizes de - MarinhEiro, em

um 3!!nO de sua feliz e f!orhmopolis.
xistencia, a graciosa �e - Para Curityba seguiu
nhorinha Marilia. filha di' quarta feira, em visita aos

lecta do nosso estimado seus progenitores e afim
redactor e alio funcciona- dê assistir ao encerramen·

rio 1a collectoria federal,) to do jubileu da Congre·
sr. João Crc:;po e de sua gação Mariam tia Cathe
virtuosa esposa, s�a. dona di ai daquella c?pitat, o sr.

Anesia Walter Crespo. r\ dr. Manoel Karam Filho,
distincta senhorinha anni· iIlustre pharmaceutico aqui
versariante receberá no dia residente.
de amanhã innumeras feH -- De passagem para
citaçÕeS a que faz júz. Florianopolis esteve nesta

cidade o sr. José de Car
alho filho, digno Prefei
to Municipal de São Fran
cisco.«BSCOLA ijUINZB ds OUTUBRO»

CURSOS:
Comércio - Datilografia - Correspondência - Estenografia

Pre-ginasial
Aulas diurn!ul e noturnas Sexos maseulino e feminino

DIRETOR: - Professor Joãb'Martins Véras
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 mercaniil - Corresponden61ia - Arimética co

merciaI - Datilojlrafia - Legislação fiecal - Escrita Fiscal

Enviam-se prospéttJs e informafjõell p.lo correio.

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

RUA ENGENHEIRO NIEMEYER N. 256

JOINVILLE - SANTA CATARINA

»B,, ..

Porcos �e ra�a á Yen�a
Vendo porcos de raça para cri�ção de 2 à

4 mezes, variando os preços de 25$ á 50$000.
WALTER MUELLER

Estrada Nova, esq. Franc. de Paula.

'''_))))»_«8_._

.EDITAL N. 941
Virgilio Moretti e EtelvinaMa

ria:Cicati.
Éle, solteiro, lavrador, com

vinte e tres anos de idade, bra
sileiro, natural deste distrito, do·
miciliado e residente neste dis'
trito em ltapocusinho, filho de
Francisco Moretti e Rosa Flo
riani Moretti, lavradores, natu·
raes de Blumenau, domiciliados
e res dentes neste distrito em

!tapoie Isinho.
Ela, solt�ira, domestica, com

vinte e�um anos de idade, bra
sileira, natural deste distrito, do
miciliada e residente neste dis
trito, no lugar Itapocusinho, fi
lha de Luiz Cicatti e de Elisa· Na data de hoje. 24 de
betha Lorenzetti Cicatti, lavra· junho, Dia Ide São João,
dores, naturaes de Nova Tren1Ó, f t'

..

domiciliados e residentes neste es ela seu anntversan? Da. EmiUa Lemkuhl
distrito em ltapocusinho, com uma grande e .tradl- Machado
Jaraguá, 19-6-39. cional fogueira em honra A

.

d
ao Santo Patrono o com. serviço e seu cargo

EDITAL N. 942 .

j
� 'O M "I I

esteVf: em Jaraguà a sra.

Leopoldo Neitzel e Frieda mercJante sr_ o.ao . u;- -

d E '1' L k hl M h.
Dorn. ler, pessoa mUito relaclo.

. ":1 Ia em u ac
. �_

Ele, solteiro, charuteiro, com nada em nossa cidade, onol
do, mspectoril �e pubhCl

vinte e tres anos de idade de dade cio nosso Importante
idade, brasileiro, natural de Blu· . . .

confrade «Dia e Noite. de
menau, domiciliad.o e residente turaes de .Blumenau, dom.lcd!a-, Florianopolis, sob a escla-
nesta cidade a rua Preso I!pita· dos e reSidentes !lest� dlstnto, 'd

.

t
-

d M
cio PessolI, filho de Hermann no lugar Ilha da Figueira. reci a. onen açao e e-

Neitzel, e de Elsa Neitzc!l, la- jaraguá, 22-6-39. I zes filho.
vrfldores, naturaes de Blumenau, E para que chegue ao conhe'l Da. Lemkuhl Machado
d?m!ciliados e resid�nte� neste cimento �e todos pa�sei � pre· honrou 'nos com sua �isita
distrito em .lIha da FI�elra, sente. edital que sera pub!lcado I que muito agradecemo.::Ela, solteira, don,estlca, com p�la Imprensa e em cartorlo on-

�.

dezanove anos de idade, brasi· de será afixado durante 15 dias Ileira, naturai de Hansa, domici- Si alguem souber de impedi· Pharmada de Plantão
liada e residente nette distrito mentos �cuse-os para fins legaes. E"tarà de planta-ono lugar Ilha da Figueira, filha Artur Mueller .

_". am�
de ;:mesto Dorn e de Augusta Escrivão Distrital e Oficial do I nha, dammgo, a Pharmacla
Borchardt Dorn, lavradores, na·' Registro Civil. Nova

João O. Mueller

o SABÃO

Virgem Espec ia I i drad e
-

- JOINV1L�E �al'ca registrada)
.

.

.

RECOMMENDA-SE TANTO PARA ROUPA fINA COMO PARA ROUPA @()MMUM·.·
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