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Encerrou"se esta semana, na capital da Rep..blica,r�d.!p"-Imãttimiídíio Plenario Brasileiro. O banquete
de t��ça..feira, no Itamaraty, offerec:ido. peCci ,Presidente Getulio Vargas, mal'COU um acontecimento.,
de alto alcance -na nossa historia r�ligiosa e

- documenta a alta�omprehensão de brasilidade entre os

elementos' do clero e G Governo" çonlr�çados para maior grandeza do Dra s i I, na hora incerta que
.
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.
-'

.
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i· '0 mundo óra atravessa
I
I

I Concilio um banquete,
I qUG 8€ TB3HZf,U na bí
(bHf'the,ea di) Itamaraty.
Por essa cccastãu fallou

lo sr. Getulio Vargas, tea
do respóudldo "em Dome

do episcDpl:õdo braslleírc
o Cardeal - Legado S. ß.
D. Sebastião Leme.

Ern resposta. ao tele,

grama que os bíspos e

prelados brasilei-:,os re·

solveram lhe enviar, por
occasíão da tnetallação
do Concilio, afirmando
perfeita dedicação à pa
trís. o presidente Getu
lio Var telegrafou à sua

eminencia o eardíal d.

A. E
Teve logar, esta sema- Fto-encio Thiago da Costa, Sebastião Leme, nos se-

qUI no stado pou- rio do Rio disse que es- na, em Florianopolis, pe- presidente', dr- Alvaro M. .

t t
f I

. guin es ermos:
co se a a a respeito de que lhe coucedeu o sr. 5a propaganda não de- rante o sr. Interventor Fe- da Silveira, substituto do "Tenho a 8atisfacão
ínstitutos. flies tem ap- Julio Portes, expondo o veria se limitar ao ex- deral, representantes dos presidente; e Roberto Soa-

di
.

br de bgradecer as expres-
parecido quasi sempre panorarna onde se agi- traneeire. E citou que

iversos serviços pu lCO.S res de Oliveira e Guida sões 'do telegrama de s.

I· I
..,. ísderaes, estadoaes e rnurn- Bott. membros. Cardeal Leme .

com app ausos pe o rne- tarn as cogitações e rea- no norte do patz pouco cipaes, da imprensa e con-
em. por motivo da Insta-

nos dos interessados. lizações 'do Instituto do se conhece o matte Isto vidados, a t installação do Encerrou se domingo lação do concilio do e-

Na Paraná. alguns col- Matte produzido pelos quer dizer que possuimos Departamento Administra- A primeira ultimo. na capital da Re plseopaéo brastleíro, for.

legas de vez emquando dois Estados. Log i c o, o matte mais para uso .tivo do E.st.ado, re.cem·crea metralhadora in.. puQ.lica, o �. Conctllo PIe- mulando ao mesmo teIm.
diP d t d • _ nano Braslteiro, com u- po sinceros votos pe os

dizem novidades ... Ap - ainda,:o interesse que externo. o pe? .. sr. resi en e a teiramente fabrl" ms solemne procissão eu bons resultados de seus

I d
. .

A
. Republicá, no palacete da co

pau em e criticam. • nôs merece. O circulo a ,que essa Prefeitura Municipal. cada no Brasil charlstlca, que teve lo" trabalhos e maior pres-
gora mesmo a «Gazeta Não podemos esque- propaganda esta affecta, Fallaram o sr. Floreneie F i ent E gar na Esplanada'do Ces tlgío do apostolado da

do Povo» trouxe a pu- cer o trabalho de IJOS- que faz? Talvez, de nos- Costa, presidente do De- .

O �egu.e ao xer- tello,
.

Igreja eatolíea em nossa

blicc, com um bem tra- sos productotes - em- sa parte tanto como do partamento, e o sr. Inter' Cito, a pnmerra metra- � presidente da. Rep� patría. Atenciosas sau-

b 11 d hi
.

b
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dIP " l.."' ventar Federal cujos dis- lhadors de estylo mo· blícs oUereceu, terça fel- dações - Getulio Var-
I! na o grap ICO, a SI- ora a exposição o cor- arana- i.- assim vae-se: .

. o entes do gas-.
d

. cursos foram vivamente ap- derno, fabricada pela Fa- ra, 80S c mpon D

tuação o Instituto do lega curitybano "trate só conduzm?o o pro�lema. plaudidos. O novo e im" brica de Armas do Exer- '.......,...----------------.:..-Matte em face do plan- da parte que lhe interes- O graphico orgams�do, port�n.te d�partam�nto Ida cito sediada na Usina Novas· restricro-estador, dos �direitos que sa -, o que se tem fei- base do c:.0mmentano a ad�lnJstraç�o publica esta' de.it iubã _ O r. P
.

_
�

lhe assistem pelo seu a- to para melhorar a pro- que nos vimos occupan- dcal, cornpoe-se dos srs.
d t a1d aR' bSI' res!_

fanoso trabalho, situação ducção, para recommen- do, é bem eloquente. Of- �n e ,a epu Ica, mi a que ficam sujeitos os jornaes em
�� mstro tia Ollerra e ou' lingua .estrangeira

que, como focalisa, cons- dal-a a maior consumo ferece ensejo a calculas
.

titue um paradoxo diante por mdo de urna pro- opportunos e precisos. Fiscaes de Estra.. t�os grandes. �ultos na., Em acto de 18 do to·lei n. 300, de 24 de
do estado corporativo. paganda efficiente, me- Merece ser apreciado pa- das de Rodagem CI�naes assistiram ao correntef após fazer di· fevereiro de i938;

Paradoxo duro, amar- nos apparato�a, especial- ra que nôs sintamos cb-
ac O.

vers�s e substanciosos Art. 3 - -- os J'ornaes e
H' t

.
- . O Governo do Estado d d Igo. IS ona que nao en- mente no extrangflro. imo através de um es·

vem de publicar um de' Director dos Cor
consl e�a� tOS'd rejso tyel� demais per.iodicos já ao ..

contra termo. E' de vêr Não ha muito um dia-' pelho. ereto determinando que os . .
.

- o �r. miniS ro <'t �JS I�a . .torisados em curso de
o que se tem escripto, fiscaes de Estrada de Ro- reios e Telegrafos Ar�. 1 :- a autonzaçap publicação só poderão
desde muito, sobre a in-T'''d fi dagem sejam nom"ados, e o registro a que se Te- d f
dustria do matte, o seu

erla SI O um racasso mediante indicação da Di· Rio - Em sub�titui· fere o art. 272 do de- gozarf e atvore�, a qu�

papel, as suas. vantagens a Exposição Internacional de Nova Vork ? rectoria de Estradas de Ro- ção ao cap. Faria Lemos creta n. 3010, 'de 20 de se re eref es e dafl�do, SI

T •••• dagem e proposta da Se foi nomeado director do t d 1938
' o texto or tra UZI o nas

- essas vantagens que Nova York - Os Jornais I tarne, tn�IUsive os de elas cretaria oe Viação e ObI as De
.

Ger I dos C(,;rTf"ics a�os o e. ,so.se- condições do art. 1, da
,... cabem a poucos -, a om�ntam ? fran�asso eco· se supenares. Publicas, sempr:e dentre os

p. pa. • _
rao concedidos aos. ]or' , arte final;

sua propaganda, enfhn, no",:,<:o e fmanc�Ho de Es' Até agora, cerca de 3.00� feitQres com mais de cinco e TeL..graphos o capltao naes, folhetos, reVistas, P

A.qui· como lá: E lá co- p�slçao Int�r�aclOl1al de�ta empregad(!s forar.n despddl annos de serviço, sendo Raul de Albuquerque. boletins e outros perio- Art. 4 - valerá como
CIdade, notiCIando que _s· dos, o que representa qua· que os actuaas fiscaes e d' t'

- "

mo aqui a ;evolução do tão !oendo dospedidos em renta e cinco por �entudo os que forem nomeado� fa- O .,

l ICOt.S qduel requ�rer�r a �u onfaçago d-rov�sorIaproblema pouco tem cor· "!assa os empre�ados de total d.os fUnClonanos da rão parte do quadro dos
.

anuncIO e a a ma:" par ir eSta e SI �e e o .uran e . las �ara
-,.

respondido ás -

suas legi- dIversas categonas do cer· f:xposlção sendo que esse funcionrrios publicas do do negocio· ;;."
texto de estrangeIro for flOs �o art. 1, o reCibo

timas e proprias finali- ritmo �end_e aumentar. Estado.
.

.. ' acompanhado da respe-I espeCial de protocollo
dades. Não parece haver Os "omplementos

A ;dlreçao. fdO ce�t�me Numero de velai.. ctiva traducção, em a' pedido ao ministro da
>- ... negou-se a In ormar a Im- ui' t

..

- "d d' j t' E 'b'che�ada a sua «estabili, _ prensa a� verdadeiras cau. C OS a motor DO presen açao Ci equa a, US Iça. sse reCI o so

zaçãoll, a normalidade d� naclona_es nas ses..
sas dess;s d�missões que E '0- �. Estado de S.Paulo Art. 2 - .á essas J)ubH· valerá quando visado por

seu� fins produdivos e
sões Cln�matO" taJ.lto impressionaram,. di· XpOSI aO;'19lra ca�ões_não �erá �ada au· Ernan! ,Reis, secreta�io

cconorr:icos. Logico que . graphlca.s. .
zen�o apenas que consl�e' ?'. Paulo. - Em �1938 tonsaçao para finS do do t11lm�tro da .Justiça

esses f.ins são exclusivos RIO. -

.

A DIstrI�U!. ��Ç;;:md� o���I��.omercJaI de Sta. Catha�ina ���3�'3��icufJ:tea �:>���� art. 11, n. 35 do decre, e' NegoclOs Intenores.
ao prob!ema. O commen- dora de FIlms BrasIlet- Está- sE'ndo organisada representando uma media
tario de a «Gazeta do ros acaba de co_ncertar Promotoria Pu- na capital' do E!!;tado, uma de quatro por quil0II?-etro
Povo» veio da entrevista um plano de acçao que blica de JaraO'uá importadte exposição-feira quadrado e um veICulo

representará uma grande ., que será installad!l na prj- P?f cada grupo de 109 ha-

_

-...

victoria, que se iniciará Por resolução do Gover- meira quinzena de dezem· b!tantes- Esse tot�1 era as·. na Exposição nacional de animais e productoS
Conferencia do neste mez Os comPIe-1

no do Estado, de 19 do bro deste anno, no elegaR- sIm repr�!'entado. 35.64.8 derivados

general t' -

.

d corrente, foram removiàú's te edifido do Lyra Tenis automoveis. 25.781 caml-
A 8. Exposição Nado- seus «stands», o que de

J Vieira da Rosa menlos. serao novos,
.

e o dr. Aristeu Ruy Gouvea Club.! nhões, e 1.924 onibus,
aal de Anl'maes e Produ- mal's vall'oso se co'nta en.• esty o Jornal, com regls- Schieffer da PromótorÍß Esse certamm, que pro-

Reatizou_,se _sabb?do pas· tro de acontecimentos Publ!ca da comarca de Ja· mette ó. Q1el�or exito, terá Philips Radi ctos Derivados, ora em tre os exempla'res da cria·
sado, no RIO, a deClma con· semanaes e serão remeto ragua para a de Perto U n� presldencla de h01na o

. realisaçâo no Rio -de Ja- ção' nadonal. Por isso
férencia da serie organ isa- tidos de avião com mai _ n�ão, e o. dr. Ma�oel Lo· sr. Interye!1tor .Federal e neiro, sendo sem duvida mesmo se torna mais ex·
da para o corrente anno, d'

bao MUniZ de QueIroz da será preSidIdo dIrectamente O certame 'mal's I'mpor pressl'va a explendl'da VI'
pela Sociedade de Oeogra· or nudmero. e c?�las pa· Promotorií:í de Urussanga pelo sr. Prefeito de floria- DR. J. I. ROCHA LOURES I· .•.

•

phia. Essa conferencia es- ra to os os exhlbldores. para a de Jaraguá. napolis. tante do genera que se daria que vem de obter
teve a cargo ào general O

MEDICO ESPEC�ALlsrA effectua no Brasil, reune naquella exposição a Es ..

José Vieira da Rosa, que -e.._eral Manoel Rabello elD Oll!0s, OUVIdos, naturalmente, expo'5itores taçãoAuro·Pecuaria iRio
falou sobre a «Potamogra- ., Narl� � Garganta. de todes os recantos do Morto:t, do Syndicato A-
phia de Santa Catharina», visita ao nosso Es'tado Rua Prl�cIPe. Fone 334'1 teHitorio brasileiro, apre- gricola do Município de
demonstrando mais uma JOINVILLE

I sentando, portanto, nos Blumenau. Foi enviado
vez, em frente a selecto au-

ditado, os varia,dos reeur-
As homenagens que lhe foram prestadas em Joinville ,

um conjuncto de oito a-

sos de sua cultura. Chegou �quarta·feira, .sob o çommàndo do fe� Quantas saecas de cafe foram nimaes o_. que se poude
cedo, a Joinville, proce· nente-êôronel :Moraes de queimadas até ,gora? apreciar e� Jara�uà, por-

Moedas falsas dente. de São Francisc?, Niemeyer. '. . .
quanto fOI aqUI embar·

em viagem de despedi- A!
RIO - Quanlas saccas gumte anno, o numero Ia cado para o Rio - ten-

S. Paulo. - A De' da ás autoridades, e. de . _ ,s 21 horas. deu,se d� café teria� sido elim�- mui�o alem do dobro; at- do o mesmo con
"

t -

legacia de Falsificações inspecção ás tropas da
ImclO a um festival oro nadac. até hOle no Brasil, tingmdo a 3.371.154. do um campeonat�UlpSeiaganisado pela Harmonia- em obediencia á orientação t

-

'

e Defraudações se acha 5. Região Militar aquar- L ra t d _ que adoptamos afim de

japresen
açao da melhor

em intensa actividade no teladas em S. Catharina, qrint due
cons ou e re

assegurar determinados Morreram carbo.. vacca de raça hollandeza,
sentido de localisar uma general Manoel Rabello, si� I

a o programmamu- preç�s nos mercados ;c�n. nisados dois primeiros premias,
fabrica de moedas falsas commandante da Região,

a .

.. s�mldores ao nosso prm.:
.

duas menções honrosas
t- d h d d I 'd .

Na manhã de qumta- clpal producto'?
.

. Rio: - Na zona .�o São e um terceiro re.m'loque ec ao sen o passa- acompan a o e USI a feira, o general M��oel Uma estatística recente- Franc!sco, um .�vlao .do Todo O ron' tP :• das em grande quantida- comitiva. Rabello e sua comitIva, mente publicada regista CorreIo Aereo Militar, pilo· .

t
' dJunc O con

de nesta capital e que S. S. foi recebido pOl' deixaram joinville pas- um total de 66.032.526, a. tado pelo tenente Raymun· qUIs ou, am a, uma va·

na sua maioria !são de autoridades municípaes e sando por esta �idade, té 15 de Maio ultimo. �� Cayalc�nti de. Ar�gão, hosa taça. �rata:se, p�js�
5$000 com .a effigie de estadoaesJ commandante d BI S9 em 31 d D b

m ...endIOu·se no ar, a 700 de uma victorIa mUito
D

rumo e urnenau ' e ezem ro metros de altura '

Santos umont. Acre- eofficialidade o 13 B. c.,
.

de 1933, tinham sido inci- Tanto o pnot� como o expr�sslVa, que revela a

dita-se que a fabrica fi - fazendo em seguida di- . C
. , f

.
nerade . ou lançadas ao tenente observador Moreira quahdade e o valor dos

que no interior do Es- versas visitas. ..

_.

orno Ja no IClamos, mar n�da menos de li'i1ho e o sargento Petro- exemplares com que a-

tado. A' tarde em homena-
- o gener�1 Manoel �a. 103.842. ,429 saecas! .50- nio ficaram carboni:sados. quella Estação Agro.Pe·

_______; '---_' GtJfu�rat Manoel Rabello belIo fOi nomeado IOS- �ente �m. 1937 as eg6hmm2a. As malas e o mais que o cuaria concorreu ao grau-
•... i '. , �

'1 t 'l't pecthOf .da arma de En- çOEesratlln:�5ramfa.17.1 .4 8. avião 'dtransportava, fieou de certame nacional pe-'o O ·Ua_atogel· do'� DrL�ommel g 2"em ao I lus re mi I ar, gen arla, sendo seu suc-
. m 01 o anno reduzI o a um montão de I ue faz ., 'r

AUGMENTA AS FORÇAS DEFENSIVAS ó� teve I.gar um desfile do cessor no commando'da ·em· qu� ne�se periodo,m�- ci�zas. O� corpos �os in' O (d JU� ao es I-

ORGAMSlMO" CONTRA AS DOENCAS�DA� 13 B C. e dos alumnos Região o general Emilio nor. !Ol a Cifra de cale I· fehzes aVIadores naCIonaes mu o os mais caloro-
�,�-cRtANÇA$ E DOS AOULTÖS'-!I d Oy. •

B J L
-

Est
nutlhzado. Apenas .•. foram transportados para sos applausos.

i,••_. "O .__,. �...._ ,.�_. .�__,. "'-' O mnaslQ om esus, UCIO eves.
, 1.603.221 saccas. No se- aqui.
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Imposto de Bebidas
e Fumo

De ordem do sr. Co
letor faço publico, que
no corrente mez de [u-
lho, arrecada-se nesta co" (sob inspeção federal permanente)
letoria, O imposto de Be- Diretor � Dr. Luiz Anibal Calderari
bidas e Fumo relativo ,RUA COM. ARAUJO N. 17�. - FONE 1-1·9-2

ao ./\,2; lsemest;e do éor- Estão f!.ÍD pleno funcionamento as aulas de

rente exercício. admlssao á la. série do curso Fundamental.

T d Nos mezes de Dezembro e Janeiro as
O os os que não Ba- P aulas deste curso são GR.\TUITAS. E

garem sua� prestaço�s 'acuidade de Comércio do Paraoá
no

. pfas� acima ,pod�rao I.

(Escola Remiugton) ,

satisfaze-las no próximo fiscalizada pelo Governo federal
mez. ,de Agosto com a CURSOS: Propedeutico, Perito Confador e Âw.z:i
multa de 200jo. . liar âe (Yomércio. Intemato e Externato.

At çpl:.�ança executiva CURITIBA Paraná
será feita no mez de Se ..

lembro com a multa de
200jo.
Coletoria de Rendas

Estadoaes de Jaraguá, em
1 de Julho de 1939.

Heleodoro Borges,
Escriväo

2

Originaes embora não publica
dos lião serão devolvidos.

A redacção não se responsabili-
5a pelos conceitos emittidos em

artigos assignados.

PhilipS Radio
Uma grande no
vidade artistica!
Pedro Maximiliano Per

feito, agente do R E X
S T U D I o, �êm Intro
duzindo no Estado a maior
novidade anistieil índispen
savel ao adorná do L3r
moderno, - a estatueta
fotografica REX..
Elas reproduzem, em co

res naturaes, os retratos
que SE' desejam conservar,
fazendo de uma fotografia
comum uma lembrança de
licada, para se ter sobre o
piano, .toucador, �mêsa ou
escrevaninha.
Constitue a foto-estatue

ta REX um rico presente
de "Anlverssrto, Natal, Ano
Bom ou' casamento.

E�IX!R DE NOGUEIRA
1!m9regado com successo em todU

lia DlOtestlaa provenientes da s)'pII.IUa
• Impurezas cio sanjp1e I

FERlr'!\S
ESPINH,c...s
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA P!tLI
DARTHROS
FLORES 5RANCAI
RHEUMATISMO

.'IIIIIL1!Ito. SCROPHULAS
SYPHtUTICAS

• Inalmate_ .....
• alleeç6w'" ..

...... 18f1lbâ ........

"AVARIA··
- 1iIDbaNa .. curacle. -

IIA- DEPURATIVO DOSANM

EDITAI,

� <?J

�. �©1roo··�

� uhimo r�(il!JrS©
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5. � Eduea os ope

"

tira

rarios.

Os confessores e sacerdo
tes estão iontinuamente ,
vossa disposição, para V05i

auxiliar com os seus coa

seIhos, para vos consolar
e alentar, alllviar as vos

sas penas', resolver as vos
sas dífticuldades, para 'fOS

procurar mesmo algum con

forto, emquanto o pude
rem faze por si ou por
meio de outras almas ge
nerosas e compadecidas da
vossa sorte. O confessor,
o parocho, o I eligioso, o
sacerdote em geral, ê vos

so educador, conselheiro,
amparo, mestre gratuito.,

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

Tem agencia em todas as capiteas e cidades mais impor
tantes do paiz e correspondentes nas demais cidades. Mantem
eerrespondeates em todos os paizes do mundo.

.

dor e
•

reanimaa

A RELIGIÃO vos E' -

NECESSARIACOMOAOS
OUTROS

•��as em ida
de de creacunento diI
pendem muita ener
gia vital na forma
ção de novas celulas.
CUlDpre compen8ar
_ gasto exc:euivo,
dando-lhes TONICO
BAYER.

HEMORRHOma suacuras=
____________�--------..- operaçao
D O e n ç a s aoo",retaes, varizes e

erisipela sua cura.

Dr. M�NDES ARP,UJO, CURITYBA

Claro está; porque se não
praticardes fielmente vossa

religião. vos condemnareis 6. - Favorece os vos-

como todos os outros. Co s.os fílhce.
mo os burguezes, patrões, A Igreja catholiea é mui
propríetarios e capitalistas, to carinhosa, especíalmen
haveis de morrer e sereis te para os vossos filhini1os.
julgados pelo divino Juiz Ensinalhes a doutrina crís
incorruptivel quer o quei- .tã, a ,ser bons filhos, do
ras, quer não; se fostes ceis, obedientes; dedicados
bons e fieis cumpridores para comvosco, a ser ho
dos vossos deveres, sereis mens laboriosos, cumpri
salvos, salvos para sempre. dores des seus deveres e
Além disto, que é geral e a fugir dos vícios, Susten
se applíca a todos os mor ta numerosas escolas para
taes, quero índtcar-vos al elles; centenares �e saeer

Sempre tem em casa o gumas das graudes vanta dotes, de religiosos e de

P -t I d A
gens que ha para vós, em religosas, os protegem porel ora e nelco modo especial, na , pràtica todas as formas .

Que as proprias crianças receitam I
da religião.

7. - A Religião vos
umas ás outras 1. - A religião defen- faria mais felizes.

Lêde o que diz o sr, José Maria Bento. activo indústrial de os vossos interesses,
estabelecido n�sta �dade, á rua Andrad.e Ne,!es n. 108. Não sei donde vos pAde

felicidade completa neste
.0 ..baixo firmado declara que ha multo tempo costuma.. .

o mundo, nem VÓi a goza-
recorrer ao preparado PEITORAL DE ANGICO PELOT'ENSE vir a idêa do contrario. Os reis, porque nesta terra de
quando em sua família achá-se alguem doente de tosses, brono' ministros de Deus, a dou tantas tribulações e angus

chite,s, resfriados, et�. Sempre este optimc remedio lhe tem preso trina da Igreja catholica. os tias, neste valle de lagritado rele�antes serviços, ac�lmando as tC?sses, fazendo desappa- preceitos da religião e ex mas ninguém que se possarecer rapldamente a bronehíte e restítuíndo a saude e o socego I
t d'ao doente. i pressanten e os ooumen- dizer inteiramente feliz,

A criançada toma-o co� _verdadeir? prazer, o que já e I tos pont!ficios, são tod,os sem vislumbre de tristezas,
enorme vantagem para a medíeação das cflanç�s. - .

íavoraveís á classe obreira. sem travo de amarguras.
• ""J.' • _

Jose Marta Bento.

I Justiça, carídad-, respeito Estae porém certos de queii"!t'.Íí,ft',lCenfirmo .

este attestado._ Dr. E. L. Ferreira de Araujo ao fraco, maldição da usu- a IgreJ·a. com suas doutrl·.(Farma reconhecida) .

'd -

d
.

Licença N. 511 de 26 de MSIÇQ de 1906. I ra, severa con .emnaçao e nas alentadoras e sua eda-

D "' • L" I
-

P -, I d An' P I I I tudo o que seja explora- cação, vos preservará, oueposl o. luora OFiO el ora e IICO e o ense ção do eperarío, descanso pelo menos vos alliviará
Pelotas - Rio Grande do Sul dominical, educação dos de mil calamidades, vos,

pobres, tudo isto é doutri- infundirá no coração o en-VENDE-SE EM TODA PARTE. na perpétua e antiga da
Igreja csthclica.

xugar as vossas lágrimas.
Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce 'I 2 A I

.

(Contíriüa.)

I
.
- grela pregaMED CO

I
a vossa igualdade e

COGsultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas fraternidade.
CHntca geral, cirurgia e partos. I E' doutrina da Igreja catho'

Tratamento antirabico pela vaccina e o soro .lica e dos EVf-lngelhos queautirabico do Instituto Pinheiros de Säo Paulo, que lo pobre é irmão do rico
pe::mitte. aos fer!dos po� animaes atacad�� de hY·1 qu� se lhe deve tanto res�
drophobla - raiva - fICsrem no munlClplO. peIto em seus direitos co.

AUende chamados a qualquer hefa. mo ao rico, e que o rico
Telephone N· 44 o deve considerar e esti-

Rua Presidente Epitacio Pessoa 8/n. mar como a irmão.

18D1C1. 8191R
BOM PARA TODOS

I HIEMATOGEN DO D!�� HOMMEL
J CLINICA CIRURGICA

do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra
tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
Barm"eck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS D� SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laberaterio de Analises.

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das
2 äs 4 no consultório á Av. Getulio Vargas, esqui
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

Fala alemão.

Ginásio Parthonon Paranaonso

Adão Maba

Dia da
Cultura
Brasileira

Constructor Licenciado .() Congresso das A
cademias, recentemente
reunido no Rio, appro"
vou a indicação de ser
criado o Dia da Cultu
ra Brasileira. t:sse dia é
o 5 de novembro, data
do nascimento de Ruy
Barbosa.

(Carteira Profissional n. 617, do Conselho Regional de
Engenharia e Architectura - 8. Região - Porto Alegre) 3. - Interessa·se prin

cipalmante pelos ope'
r�uios.

fundou e sustenta institui·
ções especiaes para prote
ger os meninos da classe
obrt'ira, as meninas ope
rariàs, os jovens operarios

. ,
as moças operanas, os a-

Ddultos operarios, os ope· ast roye rrados e operarias já de ida.
de avançada, a velhice J

"

desamparada, os inválidos' ." av,ary,a Igreja attende com amor
e dedicação maternal a to- .

Realizou -se, segunQf1-
das as necessidadrs da vos feira passada, na Ingla
sa classe, em créchcs, a terra, a cerimonia do lan
sylos! obras de pr�tecção, çamento ao mar do des·
hospltaes, recreatorlos: es- tmyer cJavary» 'ó pri�colas, orfanatos, recolhi- -

_

•

me;"tos �ara pobres crea _

melro da S�fI� que o go·
hhmhas Innocentes enjei vemo brasileirO mandou
tadas e para pobres moci- construir, de a€cordo,com
nhas .exp�stas, obras de O plano de renovação .

beneflce!lCla que muito bem da nossa 'esgt.:ifidra. 4'

cqnhecels, etc., etc. -' : ! � f

�4. - Ensina aos ope
rarios.

A�prégação da" Igreja- ca
: th�li� t1S cut§6s, dá ·�te·
l,cj�moJ e�bóra os despre-

I
zels e OI p oce is mui

..... .. to mal) são para todos, e

Engenharia Ardútectura Pomada Minancora
Executá quaisquer construcções, de pre
dias, para casas commerciaes,

-

fabricas,
1 engenhos, todas as especies àe casas de
" moradia, fossas sanitarias, pontes, boei

ras, canaes, etc-

alvenaria, pedraria

E.' a pomada ideal!
CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!! !

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

'Da. Carolina Palhares, de Joinville, curou com

1 UMA SÖ lATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS o,
Têm havido êentenas de curas semelhantes ! ! ,
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude

f clinicas particulares ..

AVISO IMPORTANTE: A verd�'deira cPOMA·
DA ,MINANCORA. nunca existiu a não ser em.
.sUlls latmha9 origitfai!r'com ()+;emtflema sim1ólioo .

'acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira.
i

- MINANCOR_A_ -em sua latinha original'·
li: RE:P.ARE�Mf ß eoMPRAR' .

,!'''um produto dos LaboratóriQs «MINA�Ç;O:ßAlI_I ,! t'. fJ! I I die' Jdl.&VltLE.' ""
' "

.

..
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•
'.P,.e!:e.ttar/f.Mun(cipl!-l ,!e /Ii!,!gaá c:

Movimento de Caixa rorn�e. 2 �éxeiDpl. éM«pà �EeÕnomlcé' do . ,�R4ttificaçã Or�",êntãrt'il
BrasIl» e 30 idem cA Planta. e �A Terraa 500'000

. Exercido de 1939
.

.. ,Idem c!.f�R. SA. pa.rtes s. f,�,tura provo idem �4�,800 c
.: l�eç_�Ua ,. •. I. .15.114$300 ,BALANÇO..· .' ..' Pr.�vrAo �nterior (Decre�o-lel n, 6Q

Saldo qu� passa para o clla 7-1-30 13:315$3Qo de 1-:'=:6-39)' "

• 'l, I 440:893$000
. 1i:117$900 .

I Decreto-lei n. 62 - 6-7-39
Dia. 7-7-30 Aumento na receita prevista. do correu-

Saldo do dia 6-:-7 ,-39 13:315'300 te exercício, preveniente do salde em

RECEITA ORÇÁMENTARIA Caixa verificado no exercíelo findo 800$000
Renda do día 7-":'7-39 4:09$400 450:693$000

350'00Q. 13:724$700
DESPEZA ORQAMENTARIA

Page Franz Hesselmann despesas (Dia-
300$000 rías) feita8 pelo veterinario, snr. Lauro

Braga, até esta data s. nota c. mez 123$000
Idem Leopoldo Koepp diarias proveníen
te do fornec. eondueãe aos vacinadores

12:058'900 desta Prefeitura quando a serviço na es-
-_""!_- trada Rib. Alma' 30$000
.15:202$900 Idem Franz Hesselmann café fornecido'

aos eseotetros e almoço fornecido aos
12:Q5at900 estudantes da Escola de Comercio, de

FIorianopolis, quando de passagem por
939$900 esta cidade 504*000

12:9981800 Idem a Coletoria Estadua) 24.000 selos
do Imp. s. Diversões Publicas Iornee.
pelo Tesouro do Estado
Pago Altenburg & Cía., ts. pr6staçio p.
conta chassis eamínhão Ford V 8, 1939,
s, duplícta n. 131 A 1:500$000
Idem Sebastilo Pereira toenee, 24 m3 de
pedras para reparos de estradas e ruas

11:198$800 no mez junho ca. 72$000
Pg. ti Coletoria Esta.dosl contribuiçAß p.12:998$800
o Destacamento Policial2. prestaçllo c. a. 1:192$000
Idem a mesma pelo Destacamento do 2.

11 : 1985800 Distrito 333$4:00
Pago 8 Coletoria Estadoa! quota para o

D. A. M. relativo 8. 3. prestação 1:625$000
Idem contribulçllo p. D. A. M.· 2. distr. 370$000
Idem a mesmb. proveniente contrtbui91l0

I para constr, Lepr")ssrio de Estado e re·
.

farente cor. exercici!> t:ooü$ooo
150$000 BALANÇO

Saldi) que passa para dia 1-7-39

22·-7-1�39

Dia 1-7-30
laldo do dia 30-6-38

Receita or,amentarIa
•eDda do dfa 1-7-39 .

DESPEJtT� A BILIS
o., 4 stu' 'IGADO

S-CaIoIneIutts-E SIItará ...
c..DispostO'" TIIdo

Seu fÍfjadô den derramar. 4imia�
..ente. no ..tOm UVl litro de hilill.
Se a bilis nilo co e livtemente, ...

alimento. não alio digerido. e apodr..
_. Oe 1_ ÜlObam o eetomagG.
Sobrevem a priallo de ventre. Vo'"
..,nte-ee abatido e como que envenena
do. Tudo II amar&<> e a 'rida b u"
JIiaI't,rio.
Uma .implea evaeuaçilo nllo to<JIlrl&

• eausa. Nada ha como ao fam""",,
Pillulas CARTERS para o Filado;
para uma aoção certa. Fazem corrM'

livnomente _e litro de bili., e v....
aeotlHle eJi.poato pera tudo. Não ca..-

_m damno; eão lluaVes e contudo eã.
moravilhoeBll para fazer a bilis """""
Uvrellleote. Peça as Pillulas CA�
TERS para o Fi,ado. Nilo ae...ita

imitações. Preço: 3$000.

58*600
LS:202$900

Despesa Orçamentarta
Pago Juliana K. V. Coutinho s, orden. junho 150$000
Idem Oscar Scllneider serv. estofamento
feito no caminhllo Ford V8
Pago a [oão Baíloní de serviços profis
sionais prestadoa para levantamento \da
Prefeitura, Grupo .scoIar, Intendenela
de Hansa e Cadeia Pablíca

,
.

Idem ao mesmo Jevantamento planta ea-

dast"al cidade Jars,uá e vila Hansa 2:344'090
Balanço

a.ldo que paS8a para o día S-T-30

,
..

�

Despeza Orçamentaria
Pago Germano Stein SA.. 1a. prest8çllo
8. 1 motocicleta Vitoria 5 PS n. 1033, sen
do á vista Rs. 1:000$000 EI permutado por
Unta mesma marca N5U pelo valor de
Rs. 800'000 1:800$000

Balanço
Saldo qlle passa para o dia 4:-7-39

Despesa
Paevísão anterior (Decreto.leí n. tO,
de 1-6-39) � 449:893'000

Decreto lei n. 62, de 6-7-39
Credito especial, por conta do Baldo ve-

rificado no exercicio findo, destínado a

tender ao pagamento mencionado no

Dupra citado decreto- lei n. 60' 800$000
=-==!!=====;;==

450:693$000
Prefeitura Municipal de Jaraguá 6 de Julho O Doutor Arno Pedro

de t930. .' Hoeschl, Juiz de Díreíte
88.) Leonidas C. Herbster da Comarca de Jafagu.t

Renato Sans Estddo de Santa Catha-
Alfredo Moser. Tina, Brasil, na forma da

lei, etc.
Faço saber 1109 que e

presente edital de segun
da' praça, cem o praza
de oito dtas (8), vire.
ou de le eonneeímente

: tiverem que, findo este
;
prazo, hão de ser arre

matados por quem maia
der 8 milior lanoe ofere
cer, no dia vinte e seis
(26) do corrente mez de
Julho, as dez horas da
manhã, a8 portas do Fo
rum da Comarca, Editicio
da Prefeitura Municipal,
08 seguin tes benß imo-
veis arreeadados, por es
te Juizo da falecida Ro
sa Stolzer, a saber:

1. Um terreno situado
no lugar Caminho Bom
pl8ndt deste municiplo
distrito de Hansa, fazen
do freute a mesma es

trdda, com 30 metros,
-----------------. travessllo doslundos com.

Depositario em Jaraguâ: H. Kopmonn 30 metros com terras de
José Bagglo, e de outro
lado com terras de Lia

;;Ii::o;;:;;o;r;;_�......===.....;;;;u;_......=======o:=IIJ ta, contendo a area t�-
tal de 7.500 metros qua�

ASSIONATURA ANNUAL DO d�ad(l8, avaliado em Rs.

«Suplemsoto em Rotogravura»I:!:k� c:r�s:daf�::.:a�
boas e coberta com te-
lhas, oom uma porta eDO 4\0 ESTADO DE S. PAULO:t .' duas janelas na frente a

cO Estado de S. Pauloa acceita pedi, uma varanda, em mILli
dos para assignaturas especiaes 56- estado de conservaçllo,
""ente do ·Suplemente em Rotogravura» avaliada em Rs. �ooeooo,
pelo preço de 12$000 por anno (24 cujos bens constantes
numeras). do auto de ürrecadaçllo
Preencha e en�ie o ccoupon» abaixo, de US. e avaliados, con-

acompanhado da importancia. em ehe' forme auto de avaliaçl10
que, crta valor declarado ou vale de fls., dos autos da' re-
pastai. ferida arrecadaçAo, se-

L rllo levados em segundaA' Administração do cO ESTADO DE S. PAU O�, praça com � abatimento
tua Boa Vi.sta 180 -:- Säo P$aulo. de 2Ó % sobre o totalAltnexo a Importancla de 1? 000 (em cheque,. carta da avaliação, isto é, pecom va!�t decl arado ou vale postal, para o reg.lsto de 10 valor de Rs�2:560e000
�:na asslgnatura do cS�pleme.nto em Rotogravura» do (dois contos quinhentosO Estado de S. Paulo.

e sessentd mil reis). As-
NOllE sim serIe os referidos
ENDE R E ç O bens imQveis arremata·

dos por quem mats der
CIDA I) E. ....-__..... e maior lance oferecer

no dia, hora e local su-ESTADO ------------- pra declarados, iPodendo
os me8�OS serem exa
minados por quem inter..
esse tiver, no local da
situaçAo do imovel, na
séde do distrito de Han
sa. nesta comarca emu

nicipio. Para que chegue
a noticia a publieo, man
dei passar este edital· que
seré. afixado no lugar do
costume e publicado pe.
la imprensa local. Dado
e passado nesta cidade
de Jaraguá, aos 'dezoito
dias do mez de Julho do
ano de mH novecentos e

. trinta e nove. Eu, Ne1
Fra�lJo, escrfvlo, o subs
crevi. (Assinado) Arno
Pedro Hoeschl, Juiz de
direito da. comarca. Bs-
tavam coladas duas es..

tampHhas estadoa.es no
valor total de dois mil e
quinhentos reis, inclusi
ve selo de saude esta.
doaI no valor de quinhen
t08 reis, devidamente In.
utilisados com data e ca
rimbo. EstA conforme o

original, do que dou fé.
Jaraguá, 18 de Julho

de 1939.
O escrivlio

NEY FRANCO.

96$000

Edifal de se

cunda praça'
Dia 3-7-39

Saldo do dia 1-7-30
Receita Or,amentaria

:Renda do dia 3-T-39

WANDERER
Dia 4-7-39

Baldo do dia 3-7-39
Receita Orçamentaria

Renda do dia 4-7-39

302$300
12:099$1 :)(1

DESPEZA ORÇAMENTARIA
._

Pago Theodoro Krambeck fornec. 12 m3
")-

areia e 7 1/2 m3 macadame para fabri

cação de tubos mez junho ca.

P,. Tuft Mahfud, aluguel predio onde

f" funceiona Prefeitura mez de juuho ca.

Idem ao dr. Renato Camara tratamento
feito ao acidentado Carlos Horongoso
mez de maio ca. 100$000
Pg. Fr�ncisco Voigt auxilio á subsis�en-
eia dos trigemeos e sua esposa mez Junho 100$000
Idem Carlos Albus café e frios fornac.
a08 escoteiros quando de passagem por
eats cidade em 14 e 27-6'39'
Idem Arnoldo Krueger café e frios for
nec. aos escoteiros quando de passagem
por esta cidade em 14 e 276·39 411$000
Idem Empres\ll fornec. Iluminação pu-
blica no mez de junho 5()6$6oo
Idem a mesma pela luz particular para
o Grupo Escolar «Abdon Baptista» mez

��ou. .

Idem a mesma aluguel do contador bri-
tador mez junho c. a.

Balanço
Baldo que passa para o dia 6-7-39 10:082$800

12:099$100

1:131$000
12:329$800

Despesa Orçamentaria
Pago Soc. Lavo1tra Tres Rius do Norte
s1lbTençllo mez junho ca.

Pago Francisco Oeiadorf auxilio ao mes·

mo referente ao mez junho ca. 10$000
Idem Hospital S. José desp. tratamento Dia 8-7-39Carlos Horongoso 93$000

Saldo do dia 7-7-39Idem JOIo. Karger 1 caixllo funebre pa. RECEITA ORÇAMENTARIAra um indigente 50$000
Idem 80 Tte. Prefeito Municipal piarias I Renda do dis 8-7-30

a que foz júz correspondente a junho ca. 200$000 I
Idem JoIo Karger conreçAo de 6 quadros 30$000 Despeza Orçamentaria

. BALANÇO Pago Carlos Halermann fornHc. medica·
Saldo que passa pala o dia 5-7-39 11:796$800 mentos a um indigente s. nota

12:329$800 Idem José Rangel auxilio para reforma
da ('strada Morro Jaraguá mez junho

11:796$800 Idem Tomaz Kitzberger fornec. macada·
me durante um ano

Idem Carlos Koppmllnn pintura 4 placas
motocicleta B. noto mez junho ca.

Pago (lermanr Enke parte 8. nota r.efe
rente tornec. 250 Its. gazoliua e 8 Hs,
loleo
Idem ao mesmo parte s. nota idem

114$000 I Idem Caixa EEscola.r cAuraUa Walter-

300$000 jsubvençAo mez junho
i BALANÇO
:Saldo que passa para o dia 10-7-3Q

A melhor
Bicicleta

6:874$300
13:724$700

6:874$300

63$300
6:0'37$600

Carlos Hoepcke S. A.
Filial Joinville

Dia 5-7-39
Saldo do dia 4:-7-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Rend do dia 5-7-39

26$000

180$000

50$000

15$000

261$440
121$560

20$000

NOTA: A dO\1umentação referente ao balan·
cete supra, bem como os livros estão a disposi
çAo de quem queira examinar.

I VISTO472$500 Leonidas C. He, bster
Tta. Prefeito Municipal

6:254$600
6:937$600

Solicita-se, a. quem souber, de inform.ar a

asta Prefeitura Municipal, sobre o paradeiro de
MARIA BOLOGNINI pdra que se Dossa informar

9$200 devidamente a Agencia CODsuhr da !taUa, em

3$ Or.leans, neste Esta.do.
OO!) Jaraguá, 5 de julhu de 1939

Renato Sans Secretario

Allrede Moser
Contador

Aviso

1�I.a e. conlas correnles IS seluinles juros:
2eo$000

BancoAgricola e -ColD"
lDercial deBlulDenauDIA 6-7-39

Saldo do dia 5-7-39 10:082$800
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do dia 6-7 -39 35$IGO
Fua.dos Disponiveis

Banco Agricola e Comercial de Blume�
nau c. Contadoria. - Recebido pelo che-

que n. 4:773 . 5:000$000
15:1175900

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Br,lsil, com
escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se
de inventarios, defeus de contravenções fiscaes, elabora contra
tas 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 agricola,
penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer
natureza, dssim como requerimentos.

HORARIO : das 7' ás 9 e das 11 ás 19 horas.

Matriz: BLUMENAU
Filiaes em JOINVD..LE, JA_AGUA'

e IIAMONIA.

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago Antonio Planinscheck servo cons.

um trecho estr. Rib. CacUda !1!ez maio
Idem Ignacio Wasch conservo estrada 3
Rios do Norte mez j�nho ca.

Idem Willy Strelow fornec. macadame

para diversas estradas e ruas mezes de

janeiro a junho ca.

Idem a Empreza Auto Viaçllo Cathari-
• nense 1 passagem de Jaraguá a Floria

Dopolis fornecida a Indigente Aguinalda
Barbosa
Idem ao Fiscal Rudolf s. percentagem
cob. imp. sob gaão abatido conf. taillo 26

Pago ao Tesoureiro reembolso . de igual
quantia dispendida C. telegramas, fono ..

gramas e telefonemas durante o mez de

junho ca:

Pg. a «Correio do Povo- publ1caçllo ex- .� sem concurrenda
pediente mez de junllo -s--

Idem ao Tesoureiro reembolso de igual
4uantia dispendida em diversas despe- IMPORTADORES
25as pequenas em junho ca.

.

26$000 DeclaraçãoIdem Ricardo Maal!l 8. percentafcem co- GJ:BMANO STEIN' I. .A. EXPEDIENT!:: Das 9 1/2 ás 12 e Frederico Sacht, abaixo
branoaa realraadas Cemiterlo R o Serro

das 13 1/2 é.s 141/2 horas. alsignado. declara que ..n (20 % 8. 58(000) 11_00
'IA. -.a••_ SabDados: das 9 J/2 ás t2 boral. palavras ditas por Sei...Idem Cla. Teletonlea aluguel aparelhO' .... n"....... Candolfi contra sua pes.tele!. Forum 8 Delegacias ref. mez junho 30$800 Caixa Poetai R. • �nd. telegr. «Caiua I soa. &io inveridicas.

Idem «KAK- BA. parte lUa fatura prOT.
__=""""""'"��=========::=======�===============���:�'...j"�'.=E:D�J!:RI�OO�JSA��C�M!1T&•.1�-..��

232$500

270$000

BYCICLETAS

Capital autor1sado 2.000:000$000
Capital realisado e rese!:vas 1.870:392$020
Total dos depositos ca. 18.000:000$000

I'u todu ai operaçies bancarias
no Paiz

PANTHER
como de'scfJntos 'e caução de títulos de expor
taçllo e outras operações de credito, passes.

I
para as prlnclplles praças ,lo palz, media.nte

taxas modicas.

MAloa DURABlLmADE

A dispssição, sem �vlso, com retiradas li-
vres para quaesquer importancills 2 %

Com avis� previo (retirada�, com avisos
. conforme a importancia a retirar) . 40/p

Dep,>sitos Populares Limita:los (até 10 can- .

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

Prazo fixo de 3 mezes e. depois 2 mezes
de av so para retira.dafl 5 %

Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de
aviso para retiradas

.

'. %

SIICCIIl'Ial em JARAGUA'
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A nossa estatística so- lamentavel cuidarmos da tio em negociaçOei com:
�bre p�oduCÇIo é mui- expor!a�o de generos o governo allemio para Aos Jatel�Slados ao ,piandote, deflc!ente. Se. pode- de prImeira necessidade, a. venda de gran�es par- ele tabaco a fIrma BeraardoIDOS affumar o total de sem sabermos, mais ou tidas. Dada a Situação. ".

. ,

'lIfr3 de assucar ou de menos, o que precisa- européa, é claro que a Grub. avisa .ue tem á cU...
colheitas de café, num mos para garantir o a- ameaça dum passivei ftßIli�o .para eljstribuiçioexercicio, seria rematada bastecimento dos mer- conflicto armado induz r--�,

.

dafantasia pretendermos cados internos de con- algumas nações á for- I ra tu i ta, sementes .ua
estimativas sobre arroz, sumo . mação de "stocks". O lidade "tabaco' a marello".
batatas, mandioca, uvas, O caso do arroz ê Reich está nesta premen-

.

__. _

vinho, etc., etc. Parece- typico. Productores do cia, de formar enormes

Inos, portanto, um erro Rio Grande do Sul es- reservas de cereaes, Nlo
cogita, provavelmente, de
preços, e por isso, diri
gindo-se aos centres
produtores, ali semeia a

possibilidade de lucros
vantajosos. Como é na

tural, todos se preparam
Bdl'al para I Filhas de M'aria para auferir maiores lu-

b bll· - cros, desprezando os
----_.-----------a I'açaode Sendo amanha, domi�- prejuízos, para o Paiz, d i 1'1 b

.

b go, o 30. do mês, realí- D Wal em ro azurec eDerdelros sar-sea a míesa com do desquilibrio causado r.
.

O Doutor Amo Pedro comunhão geral da Pia pela venda ao exterior. M E D I C O

KC'esebJ, Juiz de Direito Uníao das Filhas de Ma· E o arroz, já hoje cotado Clinicá Geral Molestias de Senhoras - Partos.
da Oomarca de Jaraguá, ria. Em seguida. haverá

em Porto, Alegre a
E reuníão costumalstado de Santa Oatha- (B$ÖOe o sacco typozíns, Brasil, Da forma da médio, passará a ser u-Ieí, etc. .

dFaço saber aos que o ESPORTES ma especte e gemmas
presente edital virem, procuradas nos garimpos
que por este Juizo foram Os amadores do futibol de Matto C!ros�o. Atende chamados a qualquer hora do dia ou l�a noite.
arrecadados, a�lol8dos e terão a oportunidade de F, Antes, pois, oe se con-

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãr.postos em .admInistração assistir a um grande tor- siderar a hypothese do �
os bens deíxadcs porAu·. .' .

dgusta Kasper Buehenjque O�LO esportivo que em �basteclmento e povo.
era natural da Alemanha' �lsputa de medalhas re�. interessados no arrnaze-

•
. Ilzará em seu benítíeío t d tie �ue L�Ieceu sem her., o "Jazz Ideal", torneio name� o esses ar IgOS,

deíros �rl3SeDtes, pel.o, esse que se realizará deveríamos pensar no
que convído 80S herd�l- no campo do S. O Oua. desassocego que a faltaros sucessores da dita . . .

9 d dIín ada a virem habilit8r- rany, e com JDICIO as esses mesmos pro u�..

se no prazo "maximo de horas da manha. entre tos da lavoura poderia
Doventa dias (90) e re

()S principaes quadros vir a causar aos pode. PhiUps Radio ,.
Hermann Koehn e Irma Muel·

• lo cais. ler.
quere! o .9u� for a bem res publicos. Ele, solteiro, lavradar, com

Ag d
.

de seu direIto. � .para E C Gua.rany (Da cOazetade Noticias.) neste distrito no lugar Rio do 25 anos de idade, brasile!r�!na. ra eCllDento '

que chegue a noticIa de •. Serro,' tural deste Estado, domIcilIado
t d P d dl·rect ria do J ra uI' 11 7 39 e residente neste distrito digo I V h . .O 08, se passou o pre- e e·nos a o a g a, - -,

no lugar Alte do Rio do Testo, .€n O por fst.e mela. t?rnar publICO os meus a-sente edital que será a club acima avizar a to- R
-

j O CI II EDITAL N. 952 m..tnicipio de Blumenau, filho gradeclmentos ao digno ClInICO, snr. dr. Renato Ca-lixado no lugar do coso dos seus associados pa- �.IS r v
Oiusepe Aloizi e Sophia Muel· de �ugusto Kc.h.,ed�AnaKoehn I mara, esforçado medico-chefe do Hospital S, José, detume, publicado pela Im- ra a reuuião que levará Artur Mueller, Escrivãó e Ofi· ler., reSidente n� lugar RIO _doTesto' ii Jaraguá, pela habilidade e bondade com que tratou

prenss kCßl e Diario Ofi- a efeito terça,feira pro, cial do Registro Civil do J� dis· Ele, SOltdro, lavradllr, co. Ela, solteira, domestica, com minha filha O t d d t d' t'trito da Comarca de Jaraguá, vinte ano .. de idade, natural de 24 anos de idade, brasileira, na· er ru es, u.ran e os las que es eve m·cial do Estado, Floriano- xima 25 do corrente no
Estado de SantaCatarina, Brasil. Indayal domiciliado e res iden· tural d(ste Estado, domiciliada I

ternada naqueHe esta!:>eleclmento de saude.polis, Dado e passado salão Hruschka, onde Faz saber que comjlareceram te nest� distrito �o lugar �ran. e resi�ente neste �istrito no. lu" Bem assim externo meus' agradecimentos, peloDesta cidade de Jaraguá entre outros importantes em cartClTio �xibindo os docu" cisco de Paula, fIlho de OI8CO' gar RIO da Luz, filha. de Rlcar.. cuidado e carinho que dispensaram á minha filha ás
aos dezoito dias do mez assumptus a tratar serAo mentos exigidos pela lei afim mo Aloizi, e de Oiusepina De· do Mueller e de Paulma Muel'j dignas irmãs d Ho 't I d d h' I 'td J )"d de se habilitarem para f:asar·se: piné, resid�ntes neste distrito ler, residentes neste distrito no

I
' O. Spl a , e on e sa lU comp e a-

e ulho do aDO de mil idos e discULl OB 08 es-
no lugar Rancho Bom. lugar Rio da Luz. mente frstabeleclda.

Dovecento8 e trinta e no· tatutos que esta socie· S'l:':: :�b��r?6r�op��e3��:fto�; Ela, solteira, domestica, com Jaraguáj 14-7-3Q. Jaraguá, 15-7--39. GUSTAVO JUNCK.ve. Eu, Ne1 Franco, es· dade pretende registrar. R d
' . , .

d J' '11
vinte e dois anos de idade, na.,

.

.

ab' ( T' d d e relra, mUnlClplO e omVJ e, tural deste dI' otrl'to, domJ'cl'II'ad"CllV O, O su SCreVl. As- r8�an O se e uma E d
-

EDITAL N 95'"neste . Bta o:
.

e residente neste distrito no
'

. i.J

sinado) ArDO Pedro Hoe· r�uniao de suma impor· Artur Witt e Ema Krutzsch. lugar Francisco Paula, filha de José Bernardo Schmidt e Esi.
schi, JQtz de Direito da taneia, nenhum aocio, Ele, solteiro, lavrador, com Ludowico Moeller e de Clara lia Bortolott!. ! Hierdurch bringe ich Herrn Dr. Renato Camara, '...,.
Oomarca. Está conforme pois, deverá. faltar, vinte e um anos de 'idade, bra· Schaefer, resid-entes neste distri·

.

Ele, sol�elro, lavr�dor, com geehrien Chef-Arzt des Hospitals S. Jose, in Jaraguá,o original. do que dou
sileiro natut'.al de Pedreira, mu· to no lugar Francisco de Paulla. v!n�e e dOIS anos de Idad�, �ra· tuer die guetige und erhhrene aerztliche Behandlungnicipio de JOinville, domiciliado Jaragu�, 11-7-39. sJielro, natural deste dlstnto, . 'T h O ..

T'"lé. O Campeonato de A- e residente no mesmo lugar, fi· domiciliado e residente neste meiner oc ter ertrud wahrend der age die sie dort
Jaraguri, 18 de Julho thletismo realizar,se-á lho legitimo de Artur Witt e EDITAL N. 953 4istrito a estrada Jaraguá, ES., interniert war, meinen tiefen Dank zum Ausdruck

de 1930. em S. Paulo Ana Witt. Walter Utpadel e mUda Pro· querd,o, filho de .�ernad? João Ferner meinen herzlichsten Dank, fuer die &uf-Ela, solteira, domestica com h Schmldt e de Oblla Prm SchO escrivão O Oampeonato Brasl' - vl'nte anos de I'dade, brasl'lel'ra,
c now.

'd I d
." merksame und hingebende Pflege meiner TochterEle, solteiro, lavrador, com2D mi t, avra ores, naturaes de I .

..

.

NEY fRANCO. leiro de Athletismo serã natural de Massaranduba, mu-
e quatro anos de idade, brasi. São José, domiciliados e resi. den verehrungswuerdlgen Schwestern Jenes Hosplta)s,

disputado em S. Paulo a nil;:ipio de Blumenall, domicilia· leiro, natural deste distrito, do- dentes neste distrito a estrada I das dieselbe vollstaendig wiede:-hergestellt nrlassenda e residente neste distrito, fi- miciliado e residente neste dis. Jaraguá, Esquerdo. konnte28 e 'lO de outubro pro- lha legitima de Federico Kru- trito no lugar Rio do Serro, fi·
.
Ela, solteira, dome�tica, com Jaraguá, 15-7-39.ximo. tZ6ch e de Ida Oorisch. lho de Alberto Utpadel e de Vinte e um anos de Idade, bra.

Jaraguá, 8-7-39. Mina Priese Utpadel, residen· sileira, natural de Encruzilhada,
Cópia do Edital n. 950 tes neste distrito no lugar Rio domiciliada e r�sidente neste

IFaz saber que peltendem ca. do Serro. distrito no lugar Pedras Brancas,
aar.se no nrtório de Encruzilha. Ela, solteira, domestica, com filha de JoséBortolotti d. e Ignez
da, nesle Estado: vinte anos de idade, br��ileira, Bortolotti, lavradores, naturaes

Perfeito [)aI Qi e Olga Costa. natural de. Blumenau, domicilia· deste Estado, domiciliados e re·

fIe, s.Ueiro,lavrador, nato deste da e residente neste distrito no sidentes neste distrito no lu4f
;::stado, domiciliado e residente lugar Rio do Serro, filha de Pedras Brancas.

neste distrito no lugar Oaribal. Ernesto Prochn(\w, falecido e J::traguá, 19-7-39,
di; nascido em biz Alves muni. de Maria Lueders, domiciliad.a Vermifugo suave e de pronto efeito.
c,ipio de Itajahy, no dia I. de e residente neste distrito no lu· EDITAL No. 957 Dispensa purgante e diéta!

d 1908 f'lh d L d gar Ribeirão da Luz.março e ,I o e
. ij o·

9 Bertholdo Augusto Hermann
\'ino e María Dal Ri, natur.es Jaraguã, 11-7-3 ' Wendorf e Paula Krutsch. Serve p8ra qualquer i�lde, conferIRe o ß. (1, 2, 3 e 4.)da Halia, aquele. residente em Ele, solteiro, lavrador, com Proteja ti saude de seus filhos e a suaIndayal e esta faleCida. Pbjl.·ps Radio vinte e nóve anos de idade, bra·Ela, solteira, domestica, natu- � sileiro, natural de Blumenau, dei. prépria ! Evitará muitas doenças t� poupará
ral deste distrito, domiciliada e miciliado e residente neste distri· dinheiro, em remédios.
residente neste distrito no lugar \. to no lugar Ribeirão da Luz. fi· "M UOaribaldi, nascida em Luiz AI-. EDITAL N. 954 lho de AUlusto Wendorf e de Compre hoja mesmo uma LO BRIO EIRA
vei, municipio de Itajahy, no Antonio Velozo e Zulmira Ra· Ana friese, lavradores, naturaes MINANOORA" para seu tuhinho.
dia 4.de outubro de 1914, filha bello. deste Estado, domiciliados e re· E' Dm produto dos LABORATÓRIOS «MI.dt: NlIo e Tereza Costa, natura· Ele solteiro lavrador com sidentes neste distrito no lugar .

es deste Estado, domiciliados e vinte'e nÓlle a�os de idade bra· Ribeirão da Luz. NANCORA» - JOINVILE.
residentes em Luiz Alves. sileiro, natural deste distrit�, do· �Ela, solteira, domestiça, com i.._... I�-�-----------...Jaraguá, 8-7-39. miciliado e residente neste dis· vinte e seis anoe de idade, brasi- - _.

•

EDITAL N 951
trito a estra�a Itapocusinho, fi· leira, natural deste distrito, do· -----__;,,---------------

L • lho de Ponciano Alves Velozo miclliada e residente neste distri·
.

,Emil liermann Carl SçJulenke e de Maria Veiga Velozo, resi· to no lugar Ribeirão da Luz, fi·
e frna Strelow. dentes neste distrito a estrada lha de Oscar Krutsch e de Johana

.
Ele, so!teiro, lavr�dpr, COlO Hapocusinho

.

Meister Krutsch, lavradores, na
vlftte e seis anos de Idade, bra· Ela solteira, dOlDestJca, com turaes deste Estado,domiciliados
sileiro, natural de Blumenau, do· dezas�te anos de idade, brasilei· e residentes neste distrito no lu·
miciliado e residente neste dis· ra natural deste distrito, domi· 'gar Ribeirão da Luz.
trito no I�gar Rio do Serro, fi· ciliada e residente neste distrito iIaraguá 19-7-39.lho de Wllhelm Schuenke e d.e no lugar Ilha da Figlleira, filha

'

Berta Krueger ,S�huenke, resl· de João Estevão Rabelo, e de- E para que chegue ao conhe·
dentes neste dlSt�ltO no Illgar Maria da Silva Rabelo domici. cimento de todos passei o pre· Todos
Rio do Serro.

.

!iados e residentes de;te distri. sente edital que será publicado
Ela, solteira, domestica, com to . pda imprensa e em cartorio on·

v!n�e e tres anos de idad�, bp�. 'Jaraguá 13-7-39. de será afixado durante 15 dias
sIlena, natural deste dlstnto,' Si alguem souber de impedi· I

domiciliada e residente neste Cópia do Edital n: 95') mentos pCllse-os para fins legaes,)distrito no lugar Rio do Serro, faz saber que pretendem ca- Artur Mueller
filha de Carlos Strelow e de A· sar'se no cartório do distrito de Escrivão Distrital e Oficial do Ina Bruch Strelow, residen!es Rio do Testo, neste Estado: Qegistro Civil.

-e�· ......
-

Colonos!Mercado

Consultorio e Residencia :

«Hotel Wensersky" - Rua Abdon Baptista
.

(ENTRADA INDEPENDENTE)
_'-

DR.LUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Resídencía - HOTEL BECKER

CineOdeon
,AMANHÃ 23 de Julho DOMINGO

Da duas apectaculares fUDcçie I
Matinée as 3,30 e a !\loite ás 8 horas:

1. Cinelandia;}ornal n. 82
2 Actualidades da Fox
3. Actualidades da Ufa
4. O bellissimo film da Ufa, que nos apre·

sentará trechos da vida do grande compositor,
que foi Schubert

A. TRESMENINAS DE

com Mada Andergast, uma dáS novas r�velações
do cine eUrGpeo Este' film é especialmente re'

commendavel aos amalltes de boa musica ..

Dia 30: Madame Butterfly _. Breve: Tarass
Boulba, Premiére, 9. Symphoriia, Entre 2 Bandeiras

22-1 .:1'31
cm? 'r 'S"

\"Correio" Social
E. ei ....e Dia ten. culpa. A••im tu" 8tonteee.
A sorte neste mundo , inc:erta, (eomo vem
a idú nio i u.va,)
Dizem que cada '1ual alcan.. o 'lue mere.ce.

Mentira I... dizes ta, - e diz ee muito bem
p(i)jl ês tu mes�o a prova.

�nni...r,ariol

ITranscorreu quintá feira
a data natalicia da sra. d.
Diva Sabino da Cunha
M6110, virtuosa consorte do
sr. Mario Tavares da Cu'
nha Mello, digno tabelllão
de netas da comarca.
Senhora dona de invul

gares virtudes, viu-sé de
certo a anniversariante cer
cada da maior attenção e,votos de felicidades, POl
parte de todos que man

.. tSm. r�lações amigas com I

'D"'pe...adao distincto casal. I ........
Por esse motivo daqui Não sendo possível de.·

formulamos a iIIulfre dama pedir me de todas as pes
OI nossos deseícs de mai- soas que durante minha el'
or ventura. tadia nesta cidade honra-

ram me com sua sincera
amísade, deixo lhes, regi.
trado nestas linhas, o me.
afetuoso abraço de despe'
dida. Ern Orleans, eontí
nuo á disposição des ami
gOI que queiram dar me
o prazer de lhes ser útil.
E aos jovens, meus ex

alunos, cuja respeitosa ati
tude nos tempos que estu
daram comigo é credora da
mais alta estima, mais um

ADEUS, com votos de fe
licidade e progresso .

A' minha querida mãe e
bondosos irmãos, uma des
sas lágrimas que descem
silenciosas e incontidas, ar
rancadas pelo ag.:do etj'

pinho de imorredoura sau·
dade... .PICUOHA.

Pharmacla de Plantãe
Estará de plantão ama

nhã, domingo, a Pharmacia
Nova.

E.NFRAQUECEU-SE? e

Ainda t.m tosse. dôr na,.

o.at.. • no peito?
Ua•• Itoderoso tonico

fIlHO GBEU80T!DO
•• pharlll, . "bim.

Joio

DA.
SUA mllllll

I
E..regado com sue·

Cl$SII nas .anemiai: e

convalescenças
lOHlell SOBERANO
DOS PULMÕES

.

DANKSAGUNG

GUSTAV JUNCK.

o anjo protetôr de seus filhos
é a

,

Lombrigueira Minancora

Polaco lfolo/
de MARTINS JARUOA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

os quartos e appartai:nentos com agua
corrente, quente e fria.

EleJlador, frlgorlfico - Coslnha de Ia. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

Automovel na -Estação
CURITV8A - PARANÄ - BRASIL

-- -- ------
� -- --------------------------------------------------------------__ ---- -- ------------�-----------------

J

o SABÃO

Espe,eta lidad·eVirge·m
de -WETZEL &·CIA.· �:- 'JOINVILLE ,(Marca regfst,rad2)'

OKQUE LAYA FACILMENTE E 'COM RAPIDEZ

r'
�

..

...io.....
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