
�08 Municípios
.

Por, actor�iJnado quinta feira�o ".�"aldeDtelda RepubUca DOlDeGU .. IDCID"" ... Com-·
ml••10 de AdlDlDlstraçlo dos Eltados e dos Munjcipl.,. ,catbariaaueL Poram nomeados OI, .... ,

ftoreado T. ela Costa, preúdellte, c Alvaro da.l,Silveira, Roberto Soares de Oliveira e Guido Botto.

Talvez agora•••
allPJlrimida a taxa de 3'/. "ad-valorem" (/rie- o,
Rio G,."de eob,.avlJ na exoorlRção de ,.do'

/Iara·&eilt. Catha"/1I8

Os diariol de Porto Ale- Conselho T••hnieo de Eeo·
lI'e noticiaram que es eria nomia e Pinanças epinou
dores da zona noroeste do favoravelmente sobre o mé·
Estad.. dirigiftltDl ao Inter- rito do ptdido,
ventor Federal, por inter- Decreta: Art. 1 - Fiea D' ti' U 8.edio da PedereQlo Rural, isenta de pagamento do treC er..,rt.r eilna : HIID 10 I MEtII
pkftemdoasuppreulodo re�tttivoimpod�a pa�r �������������������������������=�������������������
imposto de � % cad va da presente data. a expor, ANNO XXI JARAGUA DO SUL Sabbado, 8 de Julho de 1939 NUM. 988
lerem" sob a exportação tação do rado "accum, de ;:;;:-'�--=�iIIIi;;;;-_-';;;=========; ==;;;;;;IIi_Illóõ:õ:;;;;;;a;� ;;;;;;;i;;=__=======;;;;;;;;;;Ii==;;;;;;;!�&-,==""';�
de gado de côrte para o cörte.s O' b'

,

Estado de Santa Catharina Com esta provideneía,
'

com ate a iDflueada ao- 'II'"iii Poi entregue domin- , A'S T' ToDDAISO documento transitou nio ha 'duvida, terá que dva- do espiritismo
'

g� ultimo ao transito ' V��n •••

pela Secretaria da Fazenda, baratear o preeo da carne, ,publico, a nova p on t e I
.

Que deu pareeer favoravel pelo menos a de!'.ulpa O w.wo Codlgo Penal tem varlos dispositivos «Pereira e Oliveira», so. Sio eommuns as dls- to a sllas lambem poue.

i pretensão dos criadores desse imposto não proce- neiSse sentido bre o rio ItapoelÍ, em Ba.
euesões entre officias do importa que se esmerilh.

E... seguida foi o memo- de mais, Não é de hoje mesmo offi4!io, ou mesmo o ceaso. como elle deve
fiai a dessaeho do sr. In· que nos vimos batendo .pe- Oontinua a despertar do -se lhe a realísa,Ao nanaI. entre leigos, sobre este ou ser esmerilhado, que seja..
tarventor, que, em faee do lo preço do 'bife, entre nós, ereseente Interesse o d.s sessões, eom preten- Essa, ponte, cujas ca- aqu.lle assumpto, Dizem postos os pontos nos ii so
aevo decreto tel sobre as que ha muito tempo nio debate entre esplpUas e são 8. ouras mi�agrosas. raeteristieasdamos em ou- que da discussão nasce a bre essa tal injecção que.

administraqães estadoaes, soUre baixa. medíeos, em eonsequen- Revelou que o novo pro' tro local encontra-se na luz, quando não naseeou- tal qual a da velha ane

I,Olieitou Iicewça ao sr Pre- Sabido que g-rande parte eís da mo�o apresen- jecto estacelece ·multas t d
'

t d
tra cousa. decta, --; se matou e POf*

sidente da Republiea para do gado abatido para con- tada ne '�eledade de de 200$ e �:ooo$ e pena
es ra a

_
que se pre en e Sem podermos tomar f) que não ponde curar!

autodsar a suppressãe da sumo em nosso Estado, Medecina a CfrJrgIa, de prisão de seis mezes construir - de segun a partido desté ou daquelle, No entanto ás turras

referida taxa. procede do Rio Grande, do Rio de Janeiro, contra a um anno, psre 08 que classe, ao que se diz - observamos o trabalho dos sempre andaram gregos e

Obtida a necessaria li· decerto a suppressão do a propeganda espirita cabusarem da liberdade e que ligará Gaspar a Ba. typos em torno do =caso» troyanos... Está na maS,R
eença, aeaba de assigl!lar o imposto de exportação tra- pelo eadíó.

,
religiosa, explorando a nanaI passando por Mas. de Pomsserode em que se do sangue. E quem sabe

ar. eoroael Cordeiro de Fa- rá a baixa. do valor de ac- Varios msdíeos, oom-l crença do sobrenatural d' b empenham de nm lade cA se a luz - a que dizem

rias, interventor sulino, o quilição. Dahi ficarem tam- btatendo o espiritismo, eom praticas capazes de sarEa� dU a: ' Noticia", de-l, outro cDia e na�cer <ja discussão - nlo

leguinte deereto: bem os açougues do nos.
êm afirmado que o e I influencias nocivas Bobre e ver a sua Impor- Nsite", da capital. virá por fim açlarar o cca-

cO Interventor Pederal so Estado em con€tições xercicio da medicina i· o estado psioo-nervoso tancia. da futura estrada, Posto em letra de forma so., mostrando onde 5•

•• Estado do Rio Orande de fazetem uma redução legal, tal oomo é prati. das pessoas fiais ou me- encurtando de muitos ki· o «caso», trouxe um fra· occulta: a razão que Qra

do eul, no uso das attri· linha nos preços que vem cad!> pelos espiritas, 'n08 sensivftis'. lometros a viagem Fio. baiho Cle reportagem por faz gemer engrenagens e

�uições que lhe sio oon cobrando por kilo de carno. prOJbido pelo r:'O�80 Co· -

r J' 'n c
. parte do collega floriano desperdi9ar phosphaCol,

feridas pela Conitituição digo Pená}. Joraaea eRevistai nanopo IS� o�nvi e' un· politano, com revide pelo Póde bem ser,..

P'ederal e devidamente au· Grupo Z"scolar
A pr?,posit?, o "!'iarlo da Recebemos esta semana �ba e J�lDvllle. S. f'�an. coJlega joinvillense. Sem embargo, porêm, de

tctisado pelo exmo. snr. .:. NOite ouv�u o Juiz Nel-
a visita de "Cataguazes", CISCO, e I�olando de vez E o «caso», como mui- nQssa posição de simple.

Presidente da Republica, "Thereza son H�ngJ.'1a, m�mbr0 Ca? brilhante Ofilo da cidade zonas e CIdades como de tos outros por ahi, permll" observadores, e do reclame
attendendo aos fundamen· c0Il!mlsslo reVIsora .dO de Cataguazes em Minas Blumenau e Jaraguá neceu no cartaz, IIpreciado que se faz do ctbaumatur-
tos do pedido feito pela Ramos" proleto do novo COdlgO Gera' A � .

II
•

f ao sabor da disposição dos go» de Pommeróde - poia
'C d

-

dA- õ Penal, elaborado pelo' MC�S,. uemalS e a vae a-
que sabem llr. Ha opio ,não • de honlem que lhe

E e er;açao as SIilOClaç . es
pl"ar. AlcantaraMa"ha'd" ff":c:,altadgu8ze8� é orgl? vorecer o escoamento daRuraes do Rio Grande do Do iIlustre coronel Vi· ..

v v, o I ta os pOoleres mum' f
niões ?,.. Não queremos dar bebericam as mesinhas -

Sul e comideraltdo que o dal Ramos, ex governador AdJantou o sr. Nelson cipaes da operosa cidade ��?d!1cçio de zonas er- nenhuma. Observamos, a· aqui ficamos, tomo muita
e senador pelo nosso Es- �ungria que o �ovo pro mineira, traz boa collabo. bhsslmas paraoutros pon- penas. E nem queremos gente. esperando a luz que
tado. actualmente residindo Jéto �c.mtemporlza com o ração e circulalob a orien- tos, que não são os de pensar Ie o tal vale o tra- só a lei p6de fazer sobra
no Rio de Janeiro, recebeu espirItIsmo ou outra qual. tacão do CJnr Joaquim M 1ho' -' halho das Iynotypes, so' o tal easo - luz que aia-
o Prefeito Municipal, te quer reUglão que preteh Costa eruz.

.

'l Je, e. que ser!!? assIm lemnes e paesivas, que, da pODe0 se mostra por
dente Leonidas Herbster, o da fazer concurrencla O ti' 't

,de multo benefiCiados. sabe lá desde "ua.do entre linhas de typos,
R b d d á d'tn

ra os pe a VISI a, per- A b
- f d'

�.
ece emus o snr. r. seguil'lte e attencioso ear ma IC a. expondo 'a mutaremos com prazer.

o servaçao az·se
.

e pr tarn-se a tudo, De res·
Ivo de Aquino, digno se' tão: saude publica. a graves resto söb um�to de -��-......,_ V·

-

dGretario do Interior e Jus- cVidal Rã'mos cumpri· P7rf,08. Frfza que o es· HDIT'" r vista que não dever.. ser Z" II_� ..__ liita O eJDt
liça e membro de nossa menta e agradece vi'lamen, pIrltIsmo só poderá ser ��

'd t bOl' .:a cccU DY_" "_,1-.r�doJr doAcademia de Letras, um e· t J b cultuad9 elltrJctamente hnposto de Bebidas esquecI o - a es a .1 Isa' • ........

xemplar 10 folheto que a· dee ada;�C1���� d:";,u�af�� como reIigia<>, prohibin· e rumo . ção de interesses. Falia- �to de Mo- Brasil em
08ba de publicar sob o ti- Jecida esposa ao grupo es. De ordem do sr. Co mos por nós. por Jara- ,:.? iraa _

tulo cTres Discursos", colar de Hansa. Pede a fi SeU letor fapo publico, que guio Aliás. aehamosqut' Berlim
Nesse folheto r"ul!lío o d

. .

d ageDl ...

neza e transmlthr aos e
.

no corrénte mez de ruo a cada um cumpre advo, Na madrut'1ada de I, Visita, actpaJmente, edestacado politico tres bel . .

t' d h
..

malS signa anos o on·' de 'stocks lho, arrecada-se nesta «:0' gar aquillo que lhe con- do correntc, na capital nosso Estado, o sr. dr.Jissimas ora9ões, cUma o·
roso «abaixo·3ssignado. os R

r

bra em beneficio dos que seus sinceros agredecimen. letoria, O imposto de Be- vem. da epublica. falleceu o Cyro de Ftcitas Valle,
11.10 sabem pedir", cA Cons- tos". No interesse de todo bidas e Fumo, relativo i O desenvolvimento pro- ,rande criminalista bra· embaixador. recem-no-
tituiçãO de 10 de novem" Pelo mesmo motivo l'e- O commercio do paiz a ao 2, semestre do cor- 'ductivo eeconomico,mal' sileiro dr. fvaristo de meado do Brasil juntQ
:��a:C!�?h:�:,oen!:s�a;:�: �ebeu o dr. Arno i';oesehl, Associação Commercial rente eJl'ereieio, Krl ttJat, que se constata Moraes. professor da Fa- 'ao governo do «Reich».
aUllciadall em agosto, no ::.izo ��r��e���u�:��mar- do Rio dMe}a.neiro expöz Todos os q�não pa· el!' nosso mun!ciPido, con> cul�ade, de Dire_ito �á O iHus.trl diplomata,
vembro e dezembro de cO Vidal Ramos abra�a ao sr, Iftlstro da Fa- garem suas prestações statue por assIm fzer o UnIverSIdade do RIO.VfC- que exerCia alta funcção
1038, e que reflectem de affectucsamente e agradece zenda as diffieuldades no praso acima poderio nosso cuidado em face de timou· o um edema pul« no Itamaraty, no louva

���:i':ast��i��Ii���:I��i:a� a lembrança de (lar o no- ainda existentes -para a sati5faze�las no proximo I perspectivas menos aeór· monar, quando se acha- vel intuito de verifiatr
Somos muito gratos ao

me de sua fallecida espo- sellagem dos stocks, ten- mez de Agosto com a des com elle, Isto, de- va em visit� na residen· a situação do commér
ilJustre dr. Ivo cie Aquil1o, �an:� ����o e er����r �: do • sm. Souza Costa multa de 200jo.. certo, não escapará tam- cia do seu canela dr. cio exportador para iR
,ela lembrança com que transmittir os seus agrade. conwrda O em proro· A cot rança executiva 1 bem aos dirigentes da vi· Americo Velloso, ,tensificar o intercambiQ
aos distinguia, cimentos aos demais sig. gar, por 90 dias, o pra· será feifa no mez de Se� damunicipal jaraguaense Eepirito iHuminado,' com a AHemanha, está

, . mitarios do honroso abai; zo que terminou a trino tembro com a multa de E nesse- a'onto é que se mercê de uma grande percorrendo os Estados

Sac�a-o Agrl'Cola .x..Cl_as_s_ig_n_ad_O_"_» ta de junho, afim de que 200jo, encontram os interesses força de vontade, tonse- do sul.

V ...

até 30 de setembro, se- Coletoria de Rendas vitaes de nossa terra: -- guio Evaristo de Moraes �=__

IR. J. A. ROCHI LOURES )1 estudada uma forma Estadoaes de Jaraguá, em a sua producção e a sua \le:ncer todos os tropeços PELROLEO
MEDICO ESPECIALISTA para resolver definitiva- ;l de Julho de 1939. economia. chegando a occupar o

1mente o 3ssumpto.
'

H.leodoro Borge!?, Remediar é sem p r e cargo de presidente da DOMEXICO
J>1��sé ����da�t'a. mais difficil que previnir. So�ie�ade _BrliSileira d€ Segundo os circulo!

,

C
·

Od
Pensando assIm e que es· Cnmmologla. Entre as hem informados, acaba

Rua Pr}Ö���'Li�ne 334.

Ine eon
crevemos- suas numerosas obras, de ser con c1uido o ae·

_ Talvez estejamos a to- «Testemun.ho n� Direito II cordo petrolifero entre
----------- mar a l\luvem por Juno! Penai», fOI a ultima pu- o Mexico e o Brasir. O

O P'A-O MIXT'O AMANHÃ - 9 de Julho DOMINGO
Tornara que assim seja. blicada. . I referido conve.nio estipu-

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

FI.
Ia que o BraSil compra-

Em Matinée as 3,30 e a Noite ás 8 horas: V ISO ,rá annualmente do Me·
, xico 55 milhões de bar·

1. ,Nacional '

d
2. Jornal Levamos ao conhecimeato dOI riS : petroleo -bruto_

3, Alliança-Star apresenta Annibale Ninchi, Isa nOlsos ,prezados clientes que, por Adla�ta�se !Desmo que

Miranda, CamilJo, Pilntto e c.raí'cesca Bra�gl'oltl- motivo de for�� maior estamos im..
o �rasll c?glta ,?ns<

I· •
�

l
_

_I.
� ,

I" trUir no RIO 11ma refma-
no monumental super-film POSS"�.I Itados de .attende ..os f6ra do, ria moderna para o pe-

�
I I

'

A I
ho�arlo estabeleCido para os estabe.. troleo mexicano. A cons-

cl�la""o O
'

r IIcaß o leclmentos bancarjos. trução dessa refinaria'

, "

,'O horari. fixadoRara este Ban- está orçada em 3 mi ..
co é O seguinte: Ihões de dollflrs. OBra ..

Dal '9,30 ás 11 horas, e sil cogita ainda de inau·
das 13'30 ás 14,30 horas. gurar u�na linha de va..

BANCO AGRICOLA E .COMMERCIAL
pores d!recta entre o �io

• ,
de Janeiro, e ' Tamplco,DE BLUMENAV .. Filial: JARAGUA no Mexico.

J.DII flde.eldenle e 1.liciDSI tahr Pastai, .12 Redacter: .IIãt Creste

Tras Discursos

Recebemos' da Ajudan
da Agdeola Fed,eral de Ja
raguá o seruilde commu'

nicado:
cAvisa-sê os srs. lavra

flores registradoi no Mi
.isterio da Agricultura ou
no Serviço de Experimen'
tação e Fomento da Pro·
ducção Vegetal ;do Estado
�e Santa Cafharina, que e

::s:istem pllra distribuição
a-ratuita na Ajuda eia Agd,
c:ola Federal He Jaraguá;
alg-umas variedades de se

.entes de EUCALYPTUS.

De ordem do Minis'
tro da Fazenda, o Ser,
viço de Fiscalisação do
Commercio de Farinhas
fará entrar em execução
ob"igatoriamente cl 1 de

agosto proximo, o fabri
co de pão mixto, cons·

tituido por 50jo de fa
rinha de raspa de man

dioca, 5 ojo de farinha
de milho desgeranisada
e ,3 ojo de farinha de

Ramas de mandioca
para distribuição
Os àgricultores registra·

GOS, interessados na cul
tura da mandioca, podem
procurar ramas da v�rie'
dade Cva5isorinka,., resis'
tenta ás pragas, na Prefei
tUI a Municipal. Os lavra
dores ainda não registra
dos, d�verão apresentar o

talão de imposto terrHorial
afiM d� srrem registrados. _ arroz.

o choque de duas civilizações - Roma antiga!
E o romance lindíssimo de Scipião e Velia, que

deu origem á salvação de Roma.
--- -�_.�------��--�--------------����--��--��--�--��------���----�

Capas impermeaveis, casacos e sobretudos
Recebeu e oferece a Casa MAY- f'" FISCHER, á Avenida G�tulio 'Vargas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



....

AI.ignabaral anllual 12tOOt.
Paiamento adian a•.

r ,

·�t '.1" �
)

E' a romada ideal !

@'O'R. TODAS AS
'FERrOAS) rtanto
·ftúmtfnas C:O'mO dé
animàis.

It � .... Nua ;8arle' dO"Rf(j ':stmteo 1t.. 02 � '�' . '.

·'t-"âos'os qllarto,� fi'�p�prtame��os com agua
,

. correste, qawte e fna. '

�/.Yador, frJ,oritico , •.Casinha de Ia. ortt..••.
Salas de amostras .para os snrs. viajaDtes�

Automovel na Estação
CURITYBA -:.- PARANÁ BRASIL • '

Redação e offinas; .. (Conclusão) se encolliem e agac.hatn
Avenida cOetlllio l'arc"� , �

t
.

deante., de qualquer dite> e
,

.'
OE�PREZÂ.NDÓ AS L· .rchala_.a de +

homens mun-
A.nllnetos; de acc:or(lo co._ • ta· 'CãES HATERNAS danos mãos e perversos.lIeUa de preçol em vlCor. :

. •
..

D
_ Muitos homens se deí- Se fizessem para eus u-

PIlblicaçGes apedido: 1500 a li- xam escravizar pelo res- ma centesima parte �o que
nba de 1 cQlulltna. peito humano e levar pela fazem pata �. mundo, es- A Farmácia Cruz,

Oricinaei embora' não pu"lica. onda traiçoeira e avassala- ses mesmos escravos do deAvaré,(S. Paulo),
b. dos nio serão devolvidos. dora da irreligiosidade e respeito humano chegariam curou com a

CMl-Ido indifferentismo relígío- talvez a ser santos! NANCORAlt úlee- Sempre fem em casa o
A redacção lião se responllblli- so. Elles I'bandonam covar'l ras que nem o 914

P 14 I d 'Ja 1Ia pelos conceitos emittidos eM
demente as praticas reli. POBRES HOMENS! conseguiu curar. e ..ora· e nlDC co

artiiO' a"iinados, Iglosas que apprenderam Muitas vezes são melho- Da. Carolina Palhares, de [oínville, curou. com Que as próprias crianças receitam
em crianças n�s j�elhos : res do que parecem per UMA SÓ LATINHA, uma FERI�A DE 9 ANOS! .

,

tde sua mãe, prvmeiro {Je· fóra mas são eminentemen- Têm havido centenas de , curas 'semelhantes ! ! ! umas as ou ras

nD,#le"'or-,;o
.

do filhinho, te C'OVARDES', são SO. 'Lêde o que diz o sr. José Maria Bento. activo indústrial
wl � '" U Adotadá em muitos hospitaes, casas de saude id d' A d d N n lOSdessa creatura desvelada BERBOS mas fracos. _ VI" estabelecido nesta CI a e, a rua n ra e eves. .

,
.

e clinicas particulares. .0 sbaíxo firmado declara que ha muito tempo ecstusna
que só buscava ensinar climas de sua soberba vi AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA- recorrer ao preparado PEITORAL DE ANGICO PElOTfN�E
lhes o verdadeiro caminho vem afastados de Deus DA MINANCORA» nunca existiu a não ser em' quando em sua faniilia acha-sé alguell! doente �e tosses, brOA-

da verdade e da felicida- do ministro de Deus, do� , ehítes, resfriados, etc. Sempre este optímc remédio lbe tem pres-
d f d

.. suas latinhas originais com o emblema simbólico tado relevantes serviços, acalmando as t?sses, fazendo de:lappa-
e, para, azen o assim 10- sacramentos e da ,raça a-r acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira recer rapidamente a bronchite �e restltuindo a saude e o soeego
juria á sua mãe e sábia bundante de Deus; Parece MINANCQRA em sua latinha original! ao doente. .,

�o!,selheira" .

abraçar as que deixam a Deus, mas
. A criançada toma-o co!" _verdadeir? prazer, o que ja e

tdeas deletérias de extra- muita vezes não são elles REPAREM BEM AO COMPRAR! enorme vantagem para a medicação das cn;:srt;Maria Bento.nhos indignos, refugando que deixam' a Deus, e sim E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA»
a. u_m canto as abençoadas Deus que os deixa a elles, de JOINVILLE. Contírmo este aUestado.: Dr, E. L ferreira de- Araujo
I t •IIIII!!III-...�!III--_--- 1Iii (firma ,reconhecida)

.

lç<;,es ma ernas,. o que e- por serem soberbos. Deue
I Licença N. 511 de 26 de Mßlço de 1906.

quivale, ":em mais �em rne- dá graça aos humildes

f ' Deposl·lo.· Laboratorio Peitoral de Aogico Pelhtensenos, a pensa,
r e a dízer : - e resiste aos soberbos. Ada-o Maba t

«Minha mãe me enoa- Pelotas _ Rio Grande do Sul
nou; .minha mãe fo� u_ma SEJAM HUMILDES Constructor licenciado VENDE-SE EM TOD,\ PARTE.
menttrosa e uma idiota ,

I
.

.

quando me ensinou a co- _Temos qu.e =,hltmtldes: 'D-D'enhaMlia ti Archit-"'ura LIMPE 5ÊUtpUL�Es I�t
nhecer a amar e � servir �ao ha humllhaçao em ser ...... &. �&

D' .

t' I' vIr a Deus e em ser ca· .. UöRnOO
a
,_

eus. a. pra Icar a re I'
th r r t·' _' Executa quaIsquer construcções de pre- _!II1IJi'l"---

glao cathohca1... Os ex· � Ice pra Ican eJ e cum.. .
'

.

tranhos, os amigos, os pr.lr u� dever. N�o h� hu dlOS, para casas commer�laes! fabricas,
eollegas, os m�us lentes, mdhaçao �m. ouvIr mlssa, engen�os, todas as .es�ecles oe casas �e
estes sim me ensinaram mesmo dlan!1mente, nem moradia, fossas samtanas, pontes, boel-
agora a verdade: a religião mesmo e.m ajudar o. sacer- ros canaes etc.
é çoisa antiquada. coisa de dote á m;�sa, como fIzeram "

.

muJheres, de crianças e de � fazem alO�a personagens O b r a s de alvenaria. pedraria e concreto

gente cadußa !... Se esses hlustres. e dlf!nas de tod�
cillustrtes" ingratos não di· o re:pfltO. Nao ha huml- Il�==--���-�===-===���--=--�

zem isto com a bocca, di- lhaçao. .em conressar-s� a

zem no .oertissima m e n t e um mmlstL·o de Deus e em

com 0 seu procedimento commungar frequ�ntemen:e
indigno '

e até todos os dIas. Nao
.

ha humilhacão em crêr tu-

BAZÚflAS E OSTENTA- do ? qu� seja verda_de, e

CÃO,' ver�ade e a fé, e nao s�
. . oppoe de forma alguma a

Quantos desses tnfellzes I
pouca sciencia que cada

chegaram 3 fazer gala da um de nós póde ter, nem
sua ineredulidade e de se- á muita sciencia que po·
rem tentados contra a fé! demos ter. Não ha humi·
gala de nào ter ten:t0r .de Ihgção para a nossa pro'
Deus, nem da sua ju!otlça fissão, seja ella qual fÔT,
e dos seus castigos. Bla· em crer e praticar a reli'
zonam de cert�s fraqnezas giio; todas as praticas re
no seu prC?cedu�ento", de ligiosas da Igreja catholica
�ertos desIIses, IstO. e de são dignas de nós. O te·
serem um pouco ltvres,

I mor de Deus não rebaixa,
levianos, deshonestos, em- antes faz nos independen
fim, POii eertas palavrinhAs. tes de qualquer outro te.
e expressões oecultam mUi-I mor. Humildade, meus que·

'

tas mazeHas e misedas. ridos amigos, humildade! ...
Fazem gala de não. se pre-j Lembrem se de que o di
�e�uparem com praticas re· vino mestre disse, clara'hglosas, gala de não se I mente que cnão pode to
escand.alizar de.

um pecca

j1lera.r
aos soberbos», e in.

do mauil ou menos. Estai felizmente entre os ho
são ai galas e bazófias da mens ha muitos, muitissi'
so�erba masculina. mos soberbos.

NUNCA EXISTllJ
IGUAL! I!

.Optima �portn
nidade

, Acham-se li venda 08

,Ieguintes terrenos em

SEio Francisco:
,�

1. Terreno de marinha
" rua Marechal Floriano
entre as casas do snr.
"Carlos Pereira e Marc08
Oörrseen, fazendo frente
á dita rua e para o mar,
eom 26 57 e fundos ä rua
Laguna com 22,30.

2. Terreno situado â
avenida Nereu Ramos, à
% kilometros apenas da
cidal:le, com uma casa de
'regular tamanho, feita de
madeira e colti}rta com

telhas de barro. Tem a

frente para a rus. e' para
á linha da Estrada de
Ferro S. Paulo R. Gran·
de, com 248,55;' fazendo
fundos á uma estrada de
rodagem, Este terreno
possue abundancia de a

gua nascente e abunda0-
.ia de mattds e presta·se
pala cultura e eriação,
eu para um alto negocio
.aso seja adquirido p8ra
a venda em lotes.

, Sua area total é de
246.000metros quadrados.

3. Terreno situado no

ltlgar Laranjeiras, com
t64 metros, de frente para
• m8r, e fundo'B para a

:astrada das Laranjeiras
'.om li ares total de 177
mil metros quadrad08.
No terreno estão con·

struidos 2 fornos para fa
'ricaçAo de eal, onde
foram aplicados '10.000 ti.
jolos os quais podem ser

aproveitados para cons

truçAo.
Possue um ancoradou

ro abrigado pela ilha do
Araujo, com ponte de a·

'racação para hiates.
Dista da cidad� ape

aas 3 a 4 kUometros, com
.omtnunic&ção por terra CONTRADICÇÕES Retribuindo
e por mar. Tem direito E frequentemente estes totai marinhaI. mesmos «ilJustres· homens, I gen I ezo
4. Terreno no lugar tão arrogantes deante da Em troca da gentile-,!turgatorio, com frente religião, se rebaixam ao za do Barsil, oferec�n

,ara o iDar, 06 metIoa, mais vil e fdegratdante aer· do dois aviões fabricaJugar proprle para cona- vilililmo perante o mUlldo.
'ruçAo de aprazivel vi- Não se· ajoelham perante dos no Brasil á Argen
Tenda, para banhos de Deus e dobram a espinha tina, este pais, acaba de
mar. e se desfazem em rapapés oferecer ao Brasil, dois
Os fundaI deste terre- e salaJftaleques deante de aviões fabricados na

ao vAo até' a estrada que qualquer cacique. Não bei· Argentina..9 destina ao Forte Ma- iam as sagradas reliquias,
rechal Luz- e parte do e lambem as mãos e o�

��"'"""!'------

terr�o ytle até o rio pés a chefes politicos e
Monte de Trjg�. Esse ter.· 'prodiralizam eolTt' fartura
reno tem dlrelt9, ai ma· festinhas e beijoi a crea-
:rinh88. turas; nio rezam a Deus, .

�8 pla�t&8 EIl toda8 a8 e iupplicam e rezam a qual.
infor!Daooes, com.Ollvei- quer penon�ie'F influe!1te ;
ftI� FilhCJ. coitl Quem ae não crêem no evangelho
"ata. á. rua Babifonga n. e acreditam e bebem quan-
17, sobrado, S. Francisoo. tai asneiras e carapatões

lhes impingem as labillS
balôfai e parlapilticé8 de
um 'oharlatão impostor;
não temem a' Deus. e tre·
mem como varas verdes e

I
�

,
"

ABATIDO e com ,

DOADECABEÇA?
WANDERER
A mel'hor
Bicicleta

Carlos HoeF>cke S. A.
Filial Joinville

Depositario em Jaraguá: H. Kopmann

PO!.��p�rc��e��p!a�!���e�� aFIAsPIRI�JI
4 mezes, yariando os preços de 25$ á 50$000. tira a dor e reanima

WALTER MUELLER
Estrada Nova, esq. Franc. de Paula.

• As <:rian�.. em ida
de de cresc:.unento di.
pendem muita ener

gia vital na forma
ção de novas �elulas.
Cumpre compensar
esse gasto excessivo,
dando-lhes TONICO
BAYER.

BOM PARA TODOS

BANCO DO BRASIL
Dados de balanço de 3009.1'3'

CQilll e reservai . . . . . . . 312.541:3.11.
Leiras dese. e el.rutilus eil l/clFrelle 3.&28.182:311828'
De,osills . 4.021.315:134$1'

o Bani:o do Bralil, agencia de Joinville, está operand.o fra••
.....lIte em deicontos dto Dtlpllcata, cle faettlra" LdrlH ••
..".b{o, lfol.8 prQ'ff/:i,sOTÍC16 e Emprutimo8 .m .Qnt", �4Jr.
rM''''Iob CdilÇ@, a taxai modicas e iii prazosruoaveis. praz em

c�timo.!: á�lPicultorea e Industriaes aos prazos de J j 2 It 5 annGI
,

fitá paiando actualmente as seguinte. taxas e depositos:
DIPOSITOS POPULARES - limite de lO:UOOfOOO • • • 4.,.

Deposito- inicial Rs, Iooto�.L.� minimo. Oepositos
sllblequentel minimos de 3U9UW. Retiradaa minimas
Rs. 20t000. Não rendem jurol os saldol inferiores a

5Ctooo e a importancia qu'e exceder dG limite e as
4IOntil eneerradal antel dt 60 dfa..

.

Nota imfortant•. - Qa ch.".es desta 1I0nta
não eltio SUjeitos ao sello.

! DEPOSITOS' LIMITADOS - limite de RI. 50:t.lOOttOQ . . 3'/.
DepOiito iniciaLRs. 20QtQOO. Depositol suble"...ntes
minimol de Rã: l00eooo.,�tir��f��s.�.
Demais condicçOes identJcas aôs Depolitos'PQp,lIans.

. Che"ues sellados. Cálculo de qualquer Planta, execução, fiel-
.•POSITOS COM JUROS �em limite). I'. "�, � ir.· 2/. estrutura e em con- �aliza,ão e dlre�.

Deposito inicial RI. 1., , R�d.&s.li't... Nu "

ereto armado d b' rlndem juros os saldol inf riares
�

a -ib. 1 :QOOtIeO
e o ra s .

Aom ai contas liquidadas antes de decorridos lO aias e ferro Aparelhamento com-

., dktll ch âett",ra 4.á.'coJl.ta. pleto para construo
al�.A\flSê..�JtEVlc=F �� - - < -

da pontes em'
-

M di t'
.

d ,,_.i:' �e!? ..

,', ,e an e aYlIO prevI" e,_ ...as l,Jlt/. ,
�conc....to armadA r,

1 " " "
_

60 tlias • • 4'1.
.

,

� • � ..... r t

�.iPOi�···A p��Z� ;1"•. JQ dia', � .' 4,5'/.

O C'" .' O' b
.

'[

ae 6mez.. .• . . 4'/. "mar 'arnelro .J�ll et�óo. 12 me..... .��_�/.:l'., � ,cl" • S·/. J �. )- �'

'"
.

J
D� 12 me'%t&eoA..,... lll"" ;;;.';' 4�·I. ii"

• .'
.' ", '�

D. ö mezel eOßI ....(oIa men,al. 3�·1. II En,eK:'helf!_CIY!_! .• .__ . tI�
"�TOi'1lan.,..,,,� 'lr-tll'r I .-4I .. .J �·I.

- 1'/, .1, �-

P"ALACIO DA�CA1XA ECONOMICA_�Íl.gldo aralil iaz t.ãal aI .por......allcar"l, hi· . :
'. .o

�,emprestimo. UI, eo!lta corrente ,aro"d,,_ "rUtil, "ans· f. 1. Andar -' Apartamento n. 11
A....�. d. fand*� ..�e YaIoree. ete... (. _ .........---Eaix -Postaf- 18-4- --

li Tem ..endá ••lIIA...... • ....�.. ma lIII,.r- '. <t,.._ .... e IOrre'JIG••'Il� D.U ��. •.... Mantem �.n- -/ T Y , . �- ... -- '

.

_............... dr to.....-..�',o-_d.... · .__ .. A u_ .� .,.' -: - ,

�-��
-

�

ENFRAQUECEU_SE? El

Ainda tem tO.6e, dôr nas

...tàs I no peito?
U••• "Goeresa toniçQ

fIlHO GIB08011ADU
T'DUO BAYER

d. ph.orln, • �b 'Dl.

WÃO 8ft �Im SllY[lRA
HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES

Empregooa tom lOt·

_ Das 8ntmifs e

c:Gnvale$Cen,ç�s
TOIIICt! SW f.LI'()
005 PIltMÖfS

devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, .,..
escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr: Alfre"g
Klul'

.'

Aceita cauzas civis, comerciais e criminais 'e encarrel.·'
de mventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora contra
tes de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de
capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas, . coman
dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agrico'_'
penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e '1ualqur
natureza, ilssim como requerimentos. ,

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

Pharmacia de Plantio
Estarà de plantão ama

n"i, domingo, a Pharmaei.
Central.

I,-/dti a lolnolfle_
.f

(.
. "......

_

DA. deixem de vlslfa� a

Cosab d03 SqdtflS�
•

_
' 1 � 1 _.

'

de:IrftiÂOtlZaUaIf<4 Rua-tl.Prlnd�----
.

Pé�� :-
-

• felD o·_eDlor74M)l'ftmti.
ti�Jif:� Zén� �D8� �.���"J;

. ....., ... "'�.. ;,.l.4#", . f'" 1
•

, ,,:. .3" -" ... .!:f: dl �-;.., I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M ilitar
,I Requer.imentos êlespaêhados MQ�J�ntQ) ide Caixa

ervlço· i íi .

Dia 20-6--39
'

.
: .' " , 1 .M�! de Junho - ft?ia'�

.

). , Saldo do dia 19-6-30 '6.335,800
Junta,' do'AlistamentoMOi,tac Roberto. Oes,ser . Reqller ?balxa' ...mpo�to s, 8'10: , Rec�Ha Orçamentaria.,' ," �. ta. - Como requer, o sr"; Intendente deve l!'f0rma ,SI

Renda do dle 20-6-89 603$000i. '

de J��".& o requerente fez e mesmo pedido á Coletoriaestadual.
6:938$000.,' .............

Rodolfo Schrauth • Rêquer_lioen�a para estabeJe
O Tenente Leonídsa Cabral- Herbster, Pres(- cer-se eom uma Sorveteria, em Hansa - Oomo req�er. Dia 21-6-39

dente da Junta do Alfstamento Militar, fn saber' Dia '7 -

Saldo dQ�20-6-39
.aDI qlle o presente edital lerem ou dele eonheeí- Leopoldo E. Walter - Requer baixa des impos- 'Receita Orçamentariameato tiverem, que nesta dats foram instala<'(oB tos sebre sua fabrica de farinha - Como requer. Renda do dia 21-6-39

OI trabalhos desta Junta, e portanto convoca a Rosa H. Pasqualini - Requer stja transferido pa-
todos oa jovens que, no corrente ano, completam ra seu nome Oi impostos do estabeleeimento somer- DIA 22-6-.39o. já completaram desoíto anos de idadA (e os eial de José Pasquallai - Como requer. Saldo do dia 21�6-39lIlaiores de dezoito, querendo) ê são domiciliados Dia 9 f;ECEITA ORÇAMENTARIAnasta município, a virem se alistar até o dia trino Otto Ewald : Requer licença para coastruír uma Renda do día 22-6-39 345$600,ta de outubro do corrente 8':10, e bem assím, to-

casa de morada no distrito de Han,sa - Como requer. 7.719$400 -.-h-.-.U-.ps---aa--d--i-O-dOI aqueles qua, te�do dezoito anos ou mB;ls, que� O proprietario antes de iniciar os serv�ços. deverá a: Dia 23-6-39ainda não estejam ID8crit08 nos reaist'08 mílítares, presentar plantas, em duas vias das Instalações sam-
7,:719$400eomo determina o regulamento para 8. execução tarías. Saldo do dia 22-6-39

R· I C. IIdo sorteio militar, convoca tambem_ a todos os In- Waldemar Luz - Requer licença para construir 1 Receita Orçamentaria
9 $ e.ls ro IV

tersssados a apresentarem esclareeímentoa ou re-
casa de morada no distrito de Hansa - Como requer. Henda do dia 23-6-39

'

8 4 400
Artur Mueller, Escrivão e Oft.clama�õeil a bem de aeus direitos; afim de que O proprietario deverá antes de iniciar os serviços da 8:613$800 eial do Registro Civil do I. dia-Y

i t d d d t'

d
.

trito da Comarca de Jaragllá,a JUDta passa ficar b�m Dr en a a na ver a. e e construção, apresentar mais uma via da plsl'lta a InS- Deapeza orçamentaria Estado de SantaCatarina. Brasil.dar informações precisas para esclarecer o Juizo falação sanitaria. Pago SlIos Goebel fornee. 2 carimbos e Faz saber que com"arecera.ela Junta de Revisão que tem de apursl este ans- Artur Mueller - Requer licença para construir um 2 almofadas Pelikan 51'000 em cartório exibindo os doCll-lamento. Esta Junta, para o devido eonhecimento
muro e calçada em frente ao seu terreno. Sim. Idem ao mesmo um carimbo e uma al- mentos exigidos pela lei afim

dOI interessados, transcreve oa seguintes artigos Germano Horst - Requer baixa, 2. semestre, de mofada Pelikan para o Juizo de Direito de' se ����Al ��a946ar.se :

d. lei do sorteio: sua oficina de ferraria. Como requer. da Comarca de Jaragná 18$000
José Moreira e Luiza Araujo.Art. 50 - Todo brasileiro é obrigado a Dia 10 Balanço Ele solteiro, lavrador. eo••e alistar dentro dos 10 primeiros m9zes do Henrique Koppmann - Requer baixa fios impos- Saldo que passa para o día 24-6-39 8:544$800 vinte'e sete anos de idade, bra-ano oivj1 (serviço militd.rJ em que começar tos de seu estabelecimento comercial Como requer. 8:613$800 sileiro, natural de Joinville. �digo completar 18 anos de idade, podendo Dia 12 miciliado e residente neste dIS-

Dia 24-6-39 trito no lugar Itapocusinho, Ie.·também lazeI, O desde a idade de 17 anos. Reinoldo Rau - Requer vlstoría e cHabite -se-
Saldo do dia 23-6-39 8:544$800 do filho legitimo de Jose Seye-Para se alistar participa por escrito o.u ver-

para uma de SUdS casas. Como req�er. rino Moreira e de Eduarda Pe-balmente a Junta da Alistamento Militar do Eduardo Kellermann • Requer licença para fuer RECEITA ORÇAMENTARIA
643$400 reira Moreira, lavradores, nat.. -

distrito em que reside, ou a de qu.alquer ou-
uma alteração na parte externa de suacasa. Como requer. Renda do dia 24-6-39 �::fd::t/s0����!edi��ir�ci����:.�tra circunscrição - seu nome, fflJaçäo. pro- Rudolfo Zastrow - Requer vistoria da instalação 9:188$200

Itapoe ssinho.fissão. resídencta e a data de nascimento. sanitaria e cHabite se» para seu predio. Como requer.
80 balan. Ela, solteira, dome�tica, co.§ 1 - A Junta é obrigada a entregar Dia 14 NOTA: A do�umentação referente

vinte e sete anos de Idade, bra-diretamente ou remeter pelo correio dentro João S.hmidt - Requer licença para construir um eete supra, bem como 08 livros estão a disposi· ��e�:�id:t:�a�u���tit�����::de 10 dias, a 'todo aquole que asstm proce. maololéo na sepultura de .ua esposa. Como requer. çllo de quem queira examinar.
filha legitima de Manoel Tomáldeu, um certificado de alistamento.

. Dia 15
- VISTO

de Araujo e de Agostinha de§ 2 - O certiUcado, 8Ó será concedido Reinoldo Rau - Solicita uma consulta ao OAM, Leon/das C. Hejbster Allredo Moser Araujo. lavradores, naturaes d.
a08 cidadãos que expontaneamente se dirl-

por intermedio desta Prefeitura. Indeferido. de acordo Tte. Prefeito Municipal ,Contador :i��J!:n�:�r� d3i���a:�81:::;gem as Juntas, cabendo-lh�R dentro de. lO com o parecer do DAM, visto não existir nenhum dis
Itapocusinho.dias apresentar 8S reclamaçoos a que se Jui- positivo legal, que determine se responda a consulta

NT'
I

Jaraguá, 1-7-39.garem com direito. O certificado, porem, não do requerente.

ova aman GafIa EDITAL N. 947será concedido sem p"'evia verificação nos Max Hoeppfner - Requer licença para eonstruir
Honorato Stinghen e MariaUnos de registo civil, ou a vista da cerUdAo uma ea�a de morada, a rua Elisa Stéin. Como requer. Philomena Schmitz.de idade e ou.trQS documentos que compro- , Dia 17 Ele, solteiro, marcin�iro, co.vem as alegações de residencia.

. Vva. Helena Becker • Requer baixa do imposto vinte e nove anos de idade, n.-§ 3 - O mesmo certificado !ie ahstB:- de venda de bebidas em seu Hotel. Como requer. tural deste distrito, domiciliado
mento voluntario Berá concedido, fao IndivJ' Esquadraria de Madeira Brand S- A. - Requer Offerece para proDlp- fr:d:i�!�!�ur,eS:iih:i�;i�m��;duo que por motivo julgado justificad� pela baixa imposto de sua serraria sita á estrada Itapocu- Angelo Stinghen, natural da All-Junta de Alistamento não se tenha alIstado sinko. Como requer. t I er stria. falecido, e de Angela Bar-
até 08 dezoito auos. Rudolfo Schulze - Requerbaixa, 2, semestre, dos ta en rega, qua qu ��nit��:::�.ld:':1�ri�dana:u:§ 4 - Todo aquele que até a presente impo'stos sobre sua oficina de concerte de sapatos.

-d d d
sidente neste distrito • estradadata não estiver alistado, poderá fazeI-o, des- Como requer. quantl a e e taanan- Jaraguáde que seja m'lÍor de 18 e menor de 45 anos. Dia 22 Ela, �olteira, domestica,. bra-65 § 2 O I· t t mllitar R

..

H b' . sileira, com vinte anos de Idade,Art. - - 8 IS amen o Edmundo Splitter - equer vlstorta ê'" a de'se,

COS de pr.-anel-ra qua-! naturai �este distrito, d?m!cilia-póde ser feito sem comparecimento peEsoal para sua caß8 reconstruidá á rua Brustlein. Como
, I da e reSIdente neste dlstnto ana forma do art. 50. ou ainda por meto de

requer. estrada Ilha da Figqeira, filha
uma comunicação escrita: a) do pToprio alis Domingos Reek . Requer licença para eonstruir I-d de #.el-tos de resl-a. legitima de Clemenz Schniitz •
tado', b) a rogo de!!te com duas testemunhas; um maosoléo na sepultura de sua esposa. Como re I a ,a' � de )ulia C.atarina Sc�weiz�rd) I Schmitz, naturaes de Blguass.,O) por tres cidadãoS quaesquer; por qn8 .

quer.

d
_ _ lavradores, domiciliados e resi-quer militar ou reservista de qualquer c!lte· Erico Ooubrawa - Requer baixa, 2. semestre, do tente IDa eira ecouro dentes ne�te �istrlto a ,estradagoria convindo porem, sempre que posslvel, imposto sobre seu cinema. Como requer. Ilha da FIgueIra.apresentar a certicão de n!lscí�e.nto. 08 s�g- Dia 26 -

h t tr Jaraiuá, 4-'-7-39.naes caracteristicos, o estado CIvIl, a profIS- Manoel Agustinho . R�qu�r vistoria e cHabite- caprlc osaanen e a- EDITAL �. 948säo saber ou não ler e escrevei.' do ciaadäo se» para sua easa reconstrUlda a rua Blumenau. Co-
Hugo Eggert e Ursula Kra.'a aÍistar. Em qua.lquer destes casos a.s fi:-mas mo requer b Ihados por'preros b ckdos signaturios, devem ser reconheCidas por Theodoro Wackerhagen . Requer baixa dos im· I a , '!r eEI�, sol.teiro, oper�rio, COIW•. i I d ·t A orres b OI' C vinte e dOIS allos de Idade, na-tabelião ou por OllC a o exerCI o. c .

postos so re sua ana: orno requer.

D
_

a tural deste distrito, domiciliadopondencill de que trata este p�rag�aro te_rn, Dia �O

IseID coneurre cI • e reaidente nesta cidade, filhofranqui postal; ca.so as comuDlcaçoes n�o Elsa Manteufel Oreenfield . Requer alteração do legitimo de Max Eggert! cC?mer.deem resultado Of! seus autores reclamara<) lançamento do imposto sobre seu terreno sito no dis-

� J
" ciante! natt.lr:ll deste dlstnto II

á Junta de Revisão. t't d H
.

N- h u der'
'

I'

t " ' de Eltsa En.mendoerfer Eggert,
Art. 74 - Não serão alistados: a) os ci-

rI o Guilh���� BO��h.oW� _q

,Requ��lr'baixa dos im·

Of urne aragua �.��f�,'����osna!ur:;Si::nt����::;dadãos incorporados 80 exercito ativo, a Ma. postos sobre sua Olana. Como requer. oldade de Jaragua.rinha de Guerra, a Policia Militar e Corp'O Mez de JulHo - Dia 4 ' Ela, .solteira, do!"estica, co.d C 't I F,J l' bJ aqueles Alb' S
-

H b Rb' d dezeseis anos de Idade, naturalde Bombeiros a apl li e",era,
.

eno temert or." urg· equer alxa os
de Indayal, domiciliada e r�s!.que pertencerem ás Forças Policiaes dos Es- Impostai sobre sua Olaria. Como requer. dente nesta cidade, filha legItI-tados organisadas nos termos do art. 7 da Eugfnio Menestrini· Requer baixa dos impo8'

A Id L d S h "tt
ma de Teodoro Krambeck e deLei 3.215, de 3 de Janeill'o de 1917; c) os re- tos, 2. semestre, de sua Olaria. Como requer. roo o 'eonar o c mI Wanda Krambeck, Javrador��,1 2 3 tegorl-aC! desde J � 5 d

-

Ih d 1939 naturaes deste Estado, domlCl.servjstes de a, 8. e a. ca
,

"'-,
. araguö, e JU oe.. .

• Iiad(ls e residentes nesta cidadfque apresentem perante as Juntas a respetI- Renato Sans, Seeretano.
de Jaraguá. ".'va caderneta ou certidio de alistamento (§ 1
Jaraguá 5-7-39.do art. 50). Nos domingos serão afixado� na

did I E para que chegue ao conhe.porta prineipal do edUicio em que funCIona AVI's'o" Acceitam..se pe
·

OS pe o cimentá de todos passei o pr�-
a Junta, 8S reclamações dos alistados durante

18
. sente J edital que será publicadatelephone n p�la imprensa e em cartorio 6n-08 sete dias anteriores. ••

4e .ser" afixado durante 15 diaa.A Junta funcionará todos 08 dias uteis, no edi- Solicita.se, li quem soubl�r. de inform.ar a
Si alguem souber de impedi.!ieio do cartorio do registro civil, das 9 ás 11 ,30 esta Pr�feitura Municipal, sobre o paradeiro de-

mentoS"IICllse-os para fins legaes.7 h b dos das 830 ás MARIA BOLOGNINI pura que se possa informsr Ärtur M'lUllere das 13,30 as 1 oras e nos ss a '. A J C I d It li "scn'va-o DI'stn't"I e OO''';al d""d t b lhos no -dia 30 devidamente a gene a ,onsu � r a a a, em ... n�. ..12 horas. encerran o 08 seus ra a
..

Registro Civ.i1.de ;()utubro do eorrente ano. En, Artur Muller, se- Orleans, neste Estado.
,

ROMMEL'erela':io, fJ sllbsqrevo.
.

. Jaraguá, 5 de julho de 1939 .RIEMI'OIEI� IlfOl., ;
! •

Jaraguá, 1 de Julho de 1939. Renato Sans Secretario
.. � __...<""__.....�_,� ""'" ....Leenidas C. Herbster, Presidente.

6:938$000

,
435$800

7:373$800

.....�•. ",� e IlnalßIIIJlle-......
�:.�;��;; ai al!ecçka ......

- '-.

em IeJa •
lIoin:o t"lllslrad.t

II

·'AVARIA'·
- Milhares de curados -'

GRüDE DEPURATIVO DO SAN6IE

7:373$800

Precisa- •.e
Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce

MEDICO
,com urgencia, de um.
rapaz de 15·11 annos,
que queira aprender o
offido de typographo.
Informações na re

dacção desta f.0lha. _

ASSIONATURA ANNUAL DO

«8nplemsnlo em Rologravura»
DO' cQ ESTADO DE S. PAULO.

BYCICLETAS Consultas da8 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas
CUnica geral, cirurgia e pa.rtos.

Tratamento'anUrabico pela vaccina e o soro

entirablco do lnstituto Pinheiros, de São Paulo, que.
pe:Ô1itte a08 "et:ido8 por. anlmaes atacados dß �y.
dropbobia .;_ raiva ...!... ficarem no municipfo.

.

Attende chamados- a qualquer h�ra.
Telephone .N· 44

Rua Presidente Epi�cio Pessoa s/n.'

PANTHER
-O Estado de S. Paulo'

,

acceita pedi
dos pa a assignaturas especiaes s6-
mente do ·Suplemento em Rotogravura»
pelo preço de 12$000 por anno (24
numeros).

.

Preencha e envie o 'coupon» abaiXO,
acompanhado da importancia, em che-

que, crta valor declarado ou vale

postal.
A' Administração do éO ESTADO DE S. PAULO"
rUI Boa Vista 180 - 'São Paulo.
Annexo a importancia de 12$000 (em eheque. carta
com vrll.oI declarado ou valé postal. para o registo de
um' assignatura do cSuplemento em Rotograwralt do
"0 Estado de S. P�ulo'.
NOVE:------�-------------------

ENDE RE ç 0 ---=,...".".-----

CIDADE----r--..,....�".._:"-----

.,

'o'

,VICTORIA
CLINICA CIRURGICA t

de

UiQ p �N AT�9.,.c AM AtRA
, Dl�ECTOR·DÓ HOSPITAL S. JOSf:

�itte Uvre da Fac. de Medicina cio Paraná. - lo.a pra·
üc.-lla Uni•• --fralt&t1ldinit (IIerlimr e- -kH(, TKranlcelltiW!
Bal1Ôeàr (Hamburc). - Medico dos Hospdaea de Cllntib

OPERAÇOEß, OOEN�AS DR SENHORAS,
,

, PARTOS
Tratá!nento ',elu' Öftdas ClÃrbi.... - Laltoratorio de A...

Çi!ItIS �1. manbl, ao Hospital, , tarde ••t
2 " no iônlult<tiG-' À'f. Oetulio V.r,.., .�t.
niJ � .DifIiiiO�Tf\áàii .Ir""'" i prdif'lllQ;

MAIOR DURABILIDADE

� sem concurreneja
IMPORTADORa .jj

(I.... � ••-.� l.'�

GERMANO STEIN'
'

.. A.
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expansao nacional ista"
"Correio' Social

Al\JNO XX=I=="'-=' S b S
.. Ca h

. ;.' N0. 9-8 ..412/nil'ersario8 I reito da Comarca, e Hilda
- , Jaraguá do Sul ab ado, 8 de Julho de 1939 anta, t arma ," .

R �

H
- hl---------------------------------��----------�----�� �m��hriuS"m 'I ��s�s·e�ft��

PO'. nte "Coronel Contra ,',! pertu rbcções "i
-

da Pharmacia de Plantão Transcorreu dom i n g o des vae decerto rêeeber o
festivamente mais um dia I Helie junto de seus 8S·

_ rad io recepção' Estarà �e plantão am� natalicio do presado eon-
I

'

Pereira e Oliveira" nhã, domingo, aPharmacia frade Aurine. Soares, dire-l�,,,O Presidente da I<e- fratores, variando de 5C$ Central. etor de «A Notíeías, de
O Oov�rno do Esta- com a estrada de de pri- publica assinou ontem a 5 contos e o dobro, •• •

-Icinville.
do entregou domingo meira classe Jaraguá- um decreto versando as nas reincidencias. IPbiUps Radio Dizemos festivamente por-

t b
-

f que gratos nôs é noticiarultimo a066 transito pu- Joinville. per u açoes que so re a

I a data anniversaría de Au.
A ponte construida radio recep�ão, det�rl?�' ESPORTES tada a linda taça eManoel rino Soares, vontade firme
d 81 64 t d nando medidas coibiti- da. Costa:., sendo o se-

e dynamica eue conseguiu, I
rne e I me ros e

b CI A
' guínte o resultado dos '1

comprimento, dividido vas das mesmas, esta e- ub
.
ymore jogos'

não sem luctas e- sacrifi·
em quatro vãos livres leeende multas aos in-

d commãumcda a dbi�lec�ão união A x João Pes- cios, fazer surgir e crescer
.

- -. a seee a e v 8. .ao
A S f vor do a sua filha predilecta «A

iguaes de 18 metros.
Edlf' I d

· cesto, aos amadores, que 80� - xo a a
Noticia», para maior rena.

A superestructura é to- a e prl-j os díae de treinos pas- ultimo.
dencí me da vida jornalistica do•• dó t á t Indepen encia A ver-

fda armada de madeirá melra praça I sam ravan e s e,rças J ã Pessoa B _ 2 atado.
de Iei b t f te' sextas-feiras, á noíte, BUS 9 o

. Ao Aurino um grande a,e er e c.o er a com 0-
O Doutor Arno Pedro< com inicio ímpreterível a O � favor do ultimo.

braço dos que trabalhamlhas .de ZlnCO- Hoeschl Juiz de Direito ás 20 horas. O Jogo dos vencedo-
no <Correio do Povo».A infraestructura com- 'd á res, quadros A e B. do

_

_

.

_

da Comarca e jalagu., Futebol João Pesaoa.resulteu num
poem se �e do�s encon- Estado �e Santa Catal'I-

Convida-se aos r ama. empate, sendo que estes Anniversariou dia 5 c
tros e treis pilares de na, Braaíl, na forma da darás dos quadros elfe. realisarãc novo jogo pa- sr. Carlos Haferrnann, phar-
10,20 metros de altura, lej� ete.

etívos da secção de tu- ra conquista da taça maceutíee, proprietario da
construidos de concreto • aço sabe.r 80S que o

tebol, e respectivas re- «Mafioel f. Costa". Pharmacía. Central.
•

I
.

d d presente edital e prl-
servas, nara um treino Defrontaram.se tambem Bemquisto em nosso meioe ue a venana e pe ra, melrs praça com ,razo'" d ." t· d pela sua proficencia e mui.da corn ci (' ) i de conjuncto domingo OB .ua ros mran IS o

argamassa ,2 com cimen- de dez días .10 v re� ou
proximo, dla 9, com íní- João Pessca e Indepen- ta bondade, viu o sr. ClU-

tos de areia.
.

dele aonhe.clmento tíve-
cio ás 9 horas. dencía, terminando esta los Hafermann passar o

A ponte foi calcula- rem que, bndo este pra- interessante pugna de seu natal no meio de sã
d t zo, hão de ser arrema- 1ai' alegria d. sua familia e dosa para supor ar a car- tados por quem mais dér João Pessoa F. C.

O
.

d d J
- seus numerosos amigos.Cel. Pereira e Oliveira gda movei de J O .tfonela. e ma�or I�i:lnee orrerecer, Commemorou domingo ��SS�8,q�!���o �lti�o� -L Faz annos amanhã o

as e a c�rg� U�I orme- no día .&.2 do corrente ultimo seu anníversarío
estavam assim organíse- sr. Alfredo Moser, digno

blico a nova ponte cons-
mente

.

dlstnbulda de mhez ded JUlhOh,,, aás dez de rundaçäo, dO cJOãCl
dos: A _ fritz; Neno e contador da Prefeitura Mu·

'd
.

I 400 kilos por metro or.s a man a, spor· PeS80a f. C.:. e Itapo- Bartel I' Pelego Bartel nicipal.trUi ,a sobre o riO ta-
uadrado. tas do For�m da Com.ar. eusinho. Na grande festa

II e Alfr�do; Js�go. Pau - Deflue :segunda-feira
pocu, no mesmo local q

Ctt - ca, os segumtes bens Im- esportiva, por este mati·
li EU Pé de ferro e Ga- a data natalicia do ttaves·

em "'ue foi levantada ha us os a cons rucçao moveis arrecadado" por vo realisada, que tl'a�8- I'
,

so Helio, filhinho querido'1 ,
em aprel"'o a somma de t J' d f 1 id correu debaixo de maIOr ego. d

.

muitos annos a antiga'" es e UIZO, 8 a ec a .

. B: Jango' Estefano e o fllustr<> casal dr. Arno
t C

'

I P
. Rs. 98:656$400 aos co- Rosa Stulzer, a saber: amm8çä�" foi, pelos. clu· Bartel III' 'Fran�a Ber- Pedro Hoeschl, Juiz de Di·pon e It orone erelra

f bl' 1) Um terreno &1�adO bes partIClpantf:'S, diSpu- � P"
y , .

OI'
, re pu ICOS.· . nardo e om m e r a fi o ;e IVelra�, conservan- O

.

t d f'd no lugar Caminho om· Iw lt r Schmidt Walde·Pd'do-Ihe.o meSlllO nome, b dPro)eto fa, relerbl � p!fm� deste municipIo, Pbilips Radio m:r,eEggert e Becker. er eu....se
romo Justa homenagem o ra e ar e OI e a.o dIstrIto de Hansa, fazen-
á memoria do extincto rad? p�lo �ngenhetro do !rente ti mesma es

I
Na volta da excursão fei

I't' h· Fehx Schmtegelow, tra,ia com 30 metros, tra· - ta' ao Rio pelos escoteirosPQ I ICO cat annense. .

t d R'd
. vessão dos fundos com PETRO L I N A MINA N CO RA e bandeirantes de diverso& Baile chita

A nova obra de arte mspe� oro a eSI enCl1l
30 metros eem terras de Estado� do Brasil, perdeu· Assignado por u.a com-

faz parte, oomo obra de JOInVIJ�e,a quem cou- José Baggio, e de outro se a bagagem da bandeio, missão de distinctas se-

�omplementar, da futura b: execuçao da constru- lado com terras de Ue· O Tonico capilar por excelencia! rante Mercês Salgado, da nhoritas de Banan?l, rece-

estrada de segunda elas- ça<?�. ka, contendo a area to- Sociedade Jahn, de Curiti bemos um delicado convi-
t' d d

. L a antIga' ponte a� tal de 7.500 metrod qua- Destina-se fi manter uma higiene perfeita do ba. A bagagem compunha- te para o «Baile chita», que,se que par m o a CI-. d d li d R beludo e embelesam""nto dos cabelos d b I h' d á I',

O provelta-se apenas, par- ra os ava 11 o em s. couro ca " . E!6 e um orna, mac I· ever rea Izar- se em adade de aspar, passa t d t't 3:000$000. Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destloi a la Icom cobertor marron, noite de 8 do corrente, no
por Massaranduba e ter' e o,s encon ros l:JI ua� 2.) Uma casa �.feita de I .

CASPA, por mais rebelde que seja. E' um roupas e varias objectos salào Brueckheimer.
mina na villa de Bana- �os. as du�s margens do madeira cercada com ta. remedio súberano contra toda e qualquér de valor i!!cIusive uma cai Muito sensiveis á gentil
.al tendo assim ligação no Itapocu.. boas e coberta com te· xa de madeiJa preta. Pe- lembrançaj fazemos votos

, . O acto de maugura· lhas, co� uma porta e AFECÇÃO DO COURO CABELUDO. de se aos chefes das di- de que o cBaile chita- se'

ção teve a presença ::Jo duas ja�ela8 na frente e Em todas as FarmaCias, Drogarias e Perfumarias. 'gersas �ssoc!ações de Santa j� um su�c:�so n.a vida S8'

snr Interven.tor Federal uma valanda, em má es-
Produto dos LABORATORlOS MINANCORA I CathaFII�a mteressarem·se CIal da vIsmha Villa d� Ba-

•

,:
r tado de conservaçAo, a· no sentido de sp.r desco- nam:.l, coroando assim odr. Nereu ';; Ramos, que valiada em Rs. 200$000, Joinville berto o paradeiro da lefe-

I esforço de suas fo,.'mesas
se fez acompanhar do dr. cujos bens constantes • :3 ... rida bagagem. 'organisadoras..
Haroldo Pederneiras, di- do auto de avaliação e -

rector das estradas de

larrecadação
de folhas,.

B Ag. I Corodagem do Estado. dos 8UtOS da referida ar" anco rico a e Dl ....
recadaçAo, são levados .

em primeira praça de anercl-al deBlußlenau@'<"hastapublicadevenda'l/'

�@l[f!lU(§J � e arrematação, pelo va-, Matriz. BLUMENAUlor total de Rs. 3:200$000 I
·

r1\ liiflla.;ffißr?\\ /F'@/"I1I1r.'�t?\\ (tres �ontos !3 duzentos Filmes em JOINVILLEt lARAGUA'� WJ��lJlJlllliW li ��1L!l �WJmil reIs). ASSIm serão os I
.

.

��������r referidos bens

arremata.,'
e HAMONIA

---=--=- dos por quem maior lan. Capital autorisado 2.0aO:000$OOO»Ar-tTl-SÂR�Â TELL« ce oferecer, no dia, hora Capital realissdo e reservas 1.870:392$020

I ed
local dacimda menciona· Total dos depositas ca. 18.000:000$000

-------------------- os, po en o 08 mesmos

�------IIIÍII---------_ serem examinac:tos: por Faz todas as operações bancarias
quem intere:.se tiver� a DO Paizreferida estrada «Cami
nho Bomplanh, no distri·
to de Hansa, deste mU-1nicipio e comarca. onde
se acham localisados os
ditos bens. E para que
chegue a noticia a pu
blico. mandei passar este A
edital iqne será afixado
no lugar de eostume e

publicado peia imprensa
local. Dado e passado
nests. cidade de Jaraguá,
ao primeiro dia do mez
dt, julho do ano de mil
novecentos e trinta' e no
ve. LEu, Ney Franco, es

crivão' o subscrevi. As'
sinado:'Arno Pedro H08'
schl, Juiz de Direito da
Comarca. - Está confor·
me o original do que
dou fé.

Jaraguá, 1. de Julho
de 1939. Caixa
O escrivão: Ney Franco •

"Q jornal o
.

maior vehictJ,lo dedo ,.

e

Redactor: João Crespo

Director,proprietario: .

Honorato Tomelin

Caixa Poatal, 12

IIEMORRHOIDES suacura sem
_________________________ operação
D O e o ç a s ano..retaes, varizes e

erisipela sua cura.

Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA

como descontos e caução de titulos de expor·
taçãO e outras operações de credito, passes
para a8 principaes pra988 da patz, mediante

taxas modicas..

Abona eil contas contnles os seguintes juros:........................................

dispssição, sem aviso, com retiradas li-
vres para quaesquer importancias 2 %

Com avis') previo (retiradas com avisOl.õt
conforme 8. importancia a retirar) 4 %

Dep'Jsitos Populares Limitados (até 10 con

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

Prazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes
de aviso para retiradas 5 %

Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de
ß�o�m���s G�

'Ginásio Parth e non ParanaensB
I

('Sob inspeção federal permIlnente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
RUA COM. ARAUJO N. 176. - FÖNE 1-1·9·2.

Estão em pleno funcionamento as aulas de
adllllssão á la. série do curso Fundamental.

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as
aulas deste curso são GRATUITAS. E

Faculdade de Comércio do Paraná
(Escola Remington)

fiscalizada pelo Governo federat
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e .Âu�i-
liar de comércio. Internato e Externato.

CURITIBA Paraná

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

, das 13 1/2 �g 141/2 horas.
Sabbados: das 9 1/2 ás 12 h_oras.

Postal n. 65 End. telegr. eCaixa»

•

LAVANDO-SE COM O SABÃO

Homem que passa, igual á lesma que rasteja
E deixa sobre o limo um visgo ignobil, a esmo;
Que te vale esse orgulho, essa sêde de gloria
Si não deixas siquer um pouso de ti mesmo? 1

tremosos paes. Daqui lhe
mandamos um abraço e
votos de muitos armes de
venturas para a completa
felicidade de todos flue
muito o fluerem.
Nascimentos
Dia 3 o lar do sr. Pedro

Klein Filho e de sua es

posa Edith B. Klein, foi
enriqueeiâo com a chega.
da de um robusto pimpo
lho, que re"ebeu o nome
de O�mar.
Enfermos
foi submettido a uma

ligeira intervenção cirurgi
ea no Hospital «Santa Ca
tharinaD, de BJumenau, e

industrial, sO(. Reinoide
Rau.
A' s- s. detejamos promp

to ffl!!tabelecimento.

�
Por meio dó presente desejamos apresentar os nossos

mais sinceros agradecimentos aos nossos parentes, vizinhos c

pessôas de nossas relações que, nas horas tristes e difficeis que
pßssamos com o falledmento do nosso jnesqueciv�1 e idolatrlldQ
filhinho. -

WALDIR WERNER
Em 29-6-39, de 2 annos, 2 mezes e 9 dias de idade,

nos prestaram o seu valioso auxilio, assim como agradecemos a
todos que o acompanharam ao seu ultimo repouso, ornando com
f1ôres o esquife e tumolo.

Um agradecimento especial ao Dr Renato M. Camara pe
la sua dedicação e esforço que emprehendeu para conservar-nos
o nosso unico filhinho, assim como ao Pastor Waidner pelas suas
palavras de conforto proferidas na nossa casa e no cemiterio.

Os aflictos paes MAX f OERTY MELDOLA.
Jaraguá, 1. de Junho de 1939.

AGRADECIMENTO

�"""""I"""""""""�

DR.LUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia - HOTEL BECKER

NÃO TUSSA QUE FICA TUBERCULOSO

O "CONTRATOSSE"
IE' DE EFFEITO SENSACIONAL

Virgem Esp�cialidade
de WETZEt.:. & elA ..JOINVILLE
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