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...J. ill [oinville. Deste convite foi
a visitar OlnVI e dado sciencia ao axmo- sr.

dr. Interventor federal I1Q

Soes patronaes daquella ci- Estado, pedindo se aomes

dade, tendo se, ainda, tele mo a sua cooperação para
graphado a mais alta 'au- que s. excia. o Presidente
toridade da Nação, convi Getulio Vargas visite [oia
dando-a a visitar tambem ville.

AI p�lavras do Presidente Vargas
ao "Paris Soir"

. A imp énsa carioca, -- Por fim, procurando in-
e fazendo echo a dos Es- telrar se da posição do Go
tados, - tem largamente vemo brasileiro, em face í
t!livulgado a entrevista que

I
do panoraraa actual dá Eu,

ao representante do gran- rapa sacudida por nervo
de orgão parislense =Pa- sismos neríodicos, formu
ris Sair', concedeu o Pre- lou a pergunta. E a res

sidente Getulio N a r g a s, posta foí esta:
Nessa entrevistá está G que cA politica exterior do
• o Estado Novo, regimen Brasil obedece a directrizes
que se;fez no paiz depois invariaveis : o respeito á
de 10 de novembro de 1937, palavra empenhada nos tra
e no q_ual =o cidadão ten- tados, á tradição e a cor-

do um logar marcado den- dialidade internacional. Del·

Nt
-

l- d. Mal·S uaniro da organisação nacio- la nunca nôs afastamos e acrona Isan O aDal, dispõe de um espaço graças a esse espirito que - d trelivre para o exercício de se cultiva no Itamaraty co-

lEt esas
suas liberdades fundarnen- mo um patrimonio espiri- m-nrensa X ran- Staes.� eNo Brasil havia u' tual e moral da casa, o r na erra 1:screve a «Gazeta de Noticias:t, do Rio, em sua;
lila crise permanente e dís- Brasil tem pudida ser, no -

edição de 21 do eorrente :

persa de poderes que, sen
- Continente, uma das vozes gelra Tombou um caminhão <Hontem mais um jornalista foi levado ao Tri' '

do ruinosa para a nação, mais altas em pröl da har- da Empt"eza. O chauf. bunal. Motivo: nada de ímpcrtaacia. Apenas umas:
, ,io beneficiava o proprio monia entre as nações ir-

Consequencia feliz da campanha de naeio- feur e o ajudante fe- verdades ditas com desassombro. Julgamento: sce-
iJtdividuo.� mães, porque participamos ridos nas hilariantes. Resultado!: absolvíeão por unanimi.
E foi dessa crise que vi· da comrnunhão dos povos nalisação posta em pratica pelo Governo Fede- dade, De tudo, porém, deve fiear alguma cousa que'

.ha envolvendo o paiz que amerioanos e deveres e O' ral, nesta etapa decisiva do Estado Novo, a no- Quinta-feira verificou- poderia ficar de exemplo, digno Ide ser aproveitado. ,

sahiu, ás primeiras horas brigações immediatas nês va resolução do Sr. Ministro da Justiça avulta, se mais um desastre na não pelos jornalistas, mas, por aquelles que, tendo,
dé 10 de novembro de 31, prendem ao Continente. opportuna, exigindo que os jornaes extrangeíros cserra». Pelos informes sido envolvidos emescandalos, recorram aos tribunae.,,:

:o�i�a:;:á�S�oc��t����g� br�ire�?:ode�aOb����m�� tragam d'?ratvante,}. a traducçlo, fiel de toda a que colhemos na cidade, ��n����o s�e�!��,��g�:���a :�o��!���:'f��l�:r��:�!�
ftacional, pois que, nesse particular intensidade na parte escnp a em mgua extrangeira. soubemos que um ca- teeimentos deste Mundo em que vivemos. A ímprea- '

dia, não foi instituído um America. E' natural. O sim' Essa resolução, do titular da pasta da justí- minhão da Empreza Au- sa tem uma funcção publica, naturalmente reflexi,..
<peder dsspotieo, mas um ples ennunciado de nossa ça, dr, Francisco Campos, está merecendo os tovíação Catharin e n s e e guiadora. Quando registra um facto, nada tem a
"oder institucionalm e nt e politica exterior mostra a melhores applausos de toda a impransa do paíz. subia a «serra», para ver com os interesses moraes ou materiaes éos in
forte," como verdadeira sua incompatibilidade eom As congratulações officiaes e mesmo particulares Blumenau conduzindo dividuos que .Ihe der�m motivo: O fa�to em �i di'"
consequeneia du nossas o principio egoistico de

são de molde a attestar o enthusiasmo de todos I
I

t d 1,· da sua propna lItorahdsd� ou immoralídsdee.
aspirações de amor ao Bra- «um explendido isolamen a gumas cen enas e ..I"

_

sil. Fazia-se neoessario so to". Nossos Interesses e por essa iniciativa de grande e alto alcance pa- los de carga, quando en-
====================:"'"

vernar. Outra não tem sido os ideaes americanos não trotico . centrou-se com outro. Marte proxllDo daa acção do inspirador do !!OS isolam das correntes Aliás, os considerandos que illustram c acto daquella cidade, trazendo".vo regimen brasileiro . de cultura e tambem das ministerial, são completos, na forma e no fuudo. ind b TerracAntes de 1930, vigora idéas da Europa, bertel da am a um sre oque>.
va, no Brasil, uma Consti civilização que, transplan ' Tivemos s tinhamos ainda agora, 8 «írnpressão» Um delies teve que -

tuiçio. vasada nos moldes tada para o novo mundo, de que, os -períodícos em língua exrangeira e parar para que o outro P�ssou- se, .
afinal, sem I esperavam, &0"' os aper'

do liberalismo clássico. A- tende a formar novos e íe- a sua circula...ão no paiz não constitue um ser. 'I d sovidade, o dIa 27. Houve feiçoados appare.hos de
d· f

. o

d I
\4 pasasse, pOlS ? ogar .0 muito medo por ahi slÓra, observaçlo, desvendar a,o".,esar ISSQ, OI necessana cun OI; va orlls.� - viço á cultura nacional" uma vez que 'em por t t t d1 ã

t encon ro, es reI o e mais susto até dentro da noite ra os m"steriol do plane'uma revo UQ o para asse' fim manter as caracteres nativos das correntes f 'I' •
"

,'f. I,gurar ao povo brasileiro o Visitarão o Brasil pro· não aCI ItOU a manoora. nublada e chu�osa. Karte, ta que lcaram em sllnp el

gozo de alguns de
_

seus fessores americanos de immigração, difficultando-Ihes a assimilação Foi quando verificou-se ha m�is de tres milhões hypotheses em 1924, an••
direitos imprescriptiveis.- Cheo-ará ao Rio á 6 no meio brasileiro».

. _

o desastre. Comas chu- de mIlhas da Terra, pre' em que Marte ••Ieve na

f
.

1
-..,

t t d t d d h·d gou·nos um logro: nem mesma posf9lo .om rela-
.

OI essa revo uçao que de Agosto proxl·m.0, u- ssa, no a amen e,. a es,se,nCla os ,consl e- vas l'Iue t.l\m ca I o es" .

C 'to
c::

" se deixou vêr! ,ão 4 Teuz. O sr. S1iper,poz termo á crise. rise, ma grande c�ravana de Irandos com base em diSpOSitivos de leI. t d s O C hltt ,

hcontO nol-o diz a experien Q

E t
o

bl�
o

es Ia, - amm aO Os homens da seiencia .norte ame.'lcano. e egou a

tia de muitos annos, mais 700 professores ameri·
.

m nosso numero �n �rIor pu i't:"mos Já, da Empreza parou do declarar que as modifioa'
de caracter. Qoerendo um canos, chf>�iada pelo fa- na mtegra, a nova e patnottca resoluçao do sr. lado da �rota, - o ter- AUO'ft'Ientaa., taes observadas no plane-
:.,aralelio entre o Estado moso t:ducadordr. Mon· Ministro Francisl::o Campos. I! iaqui estamos, reno nlo supportou o .,-- ta revelam a e::z:istellcia d.
Novo e as democracias e roe, presl'dente da Fede- na nossa. ,lllOd,estia de J'orna.I d,o inte�ior, ,inteira. d b d O do a nossa vida e até II'de yegetação t

peso. es arracan o. em uma superficie igual aas doutrinal totalitarias. o
raça-o Illternacl'onal da. mente solIdarIos com o espmto que a ditou. 'hã' d fi

...

ta dejornalista parisiense formu· iJ

EU d 'd b h f
camm O ViroU espe· ro dos Estados Unidos. Mas

la uma pergunta. O Presi- Sociedades de Educação. a ,:e,m, sem UVl a, em na ora, orta- jando a carga que lá se
".erra

,Ci) derno vagabundo dos
dente acudio de prompto. O Itamaraty assim co· lecer e UnIficar o trabalho da Imprensa em fas foi parar no fundoda.- espaçaI, achamos, reini'

CNefth.ul'ft regimen p6de mo as altas 'autoridades, vor da cvltura e da melhor diffusão da língua grota. O chauffeur Hen- Rio. _ Os estaleiros eiou a sua retirada, dei,
d'

.

d rd d
.

I xando apenas a duvida,
.

I,orclar se a re� I a e, preparam um vasto pro- naClona. rique Milke e sen aju' da Ilha das Cobras vêm na irradiAção bonita da sua;u:d:�C:�tal�en�:al�����t �ramma d� !ecepção ao� dante Ricardo Reichel trabalhando intensamente luz vermelha.
ea, e

..
nio estatica. A. Gran "Illlustres vls�antes., q�e ......ano se deve pa-ar·

ficaram com a queda no sentido de augmentar
de Oue'rra abriu um no�o se demorarao no RIO "" It ba�tante machucados e a nossa fróta de comba· Regreslaram dOI
periodo hi8torieo, o que durante 5 dias. O ianposto de renda fendas, achando-se hos- te. Assim é que os es- EE. UU.tresm�
fluer dizer, desde logo, -

pitalisados O primeiro, taleiros se encontram em bl'Ol da misllo .....CfUe o outro ciclo Ie en' RlI!I!••·sto de ex t 'd d
cerrou. Para que a demo' --

-

Para aUender a necessi" Imposto; Explicação de nes a CI a �, e, o segun' grande actividade, notan, litar brasileira
cracia continuasse a viver traoleirOl dade da maior e melhÇ)I easos novos. do em Jomvtlle, para do-se ent-re os engenbei "

a'um' clima politico psicho;; Segundo noticiam os di�ulgação da ultima re, Como. se Tê, o ..ove') li' ond� foi. levado. á vista ros que ali trabalham A bordo do "Uruguai!',
Jo:ieo tão differente na jornaes da capital da Re- forma, decretada pelo go' v�o do Imposto de renda de msplrar CUidados o grande enthu<iiasmo, En rtjJressaram 5a. feira a ea·

"luSJe que a violencia das publica, o prazo para re' "erno, o sr. Mozart da Ga divulga to�os os assump' seu estado t' .
pital da Republica o ceI.

armas subverteu, ameatan· gisto de extrangeiros flue ma, conhecido es,ecialista, tos da maIor momentanei " _

re os navIos .que se eQ Conrobert Pereira daCosta
40' nOI ainda com a vio' deverá extinguir se em de· •.aba de lançar a publici· dade e apresenta uma fei - In!ehzment� nao con- contram quaSI completa· major Aguinaldo deCastna
lenda de novai idtias, ur- zembro, será proroiado, dade. uma obra eompleta, ção completa e pratica. seguimos maIs detalhes mente armados, se acham e capitão Orlando Silva,
,ia adoptat a no sentida suecessivamente por leis de 550 pagidas, sob o ti- para informar os nossos o «Marcilio Dias�, tJ A afluencia no CEies foi
da terrivelliçio dos fastoG." mezes, devido a impossi, tulo:le cComo se deve NovoCodiao Civil leitores, pois na Agen' «Oreenhalgh:.l e o eMa. grande,comparecendo gra.
Sobre a .nOTa politiea e· bilidade de serem attendi, pagar o imposto de renda". '

d E t de numero de officiaes d.
conomica instituida no paiz, dos até aquella data todos O livro é um consultor No seu despacho com o c!a a mpreza, nes a riz e' Barroslt, todos Exer.Uo e, repre5lentamtes
assim se externou o snr. os interessados. pratico da lei nova do im- presidente da Republica CIdade, onde procura�os destroyers ::Ie grande po- das &utoridades civis.
8etulis Vargas ao jorna pos!� de r renda,. eOJ?l a I O ministro da Justiça en: saber algo .a .respeli_?, tencialidade, pertencent�s OOeneral Ooes Montei�lista do «Paris Soifl': Reforma geral d. codlfleação das leiS antigas I tregou-Ihe o projéto do nada nos fOI ditO, nao á sede dos norte-amen" deverá ch�gar ao Rio no
cA politica economica do ensino

e mOodd�re�tas. de t
.

-

Novo Código CI-vl'l Bra- sabemos por que. canos, ultimo modelo. proximo dia 3, a bordo de
.. OI I Ir I O cer as t"en- "

E tdi'.eraSI, dadas as particu a Ouvido pela imprensa o "'ões eomo llde l'ornalistas, sileiro, organizado por ,

m o o,s os 02'ares
"

Southern Prince", em eo.-
ridadas da terra e da na .... L

b --rá t d panhia de sua familia e d.
tureza,. ve- sendo of,'en -

ministro .Gulta vo Capaft�' professores e outras está uma comissão de J'uris. a Imp�ensa � sempre em � res aura a a
.

� f M r d
.

f Ih d f d .... hi" doilt officiaes que inteIra·tada 8yslematicamente para ",!a c�m IflTlOU que
_

o I·

,exp
lea í) com mUIto un- consultos e advogados al::o I a elO orma a pa' _oaare a. ram a missão militar bra'ii-

� "misse eR 'faleur� de nlsteno da Edueaçao ela' dam�!1to pelo atltor.
e

'

n'd d ra que por sua vez pos- �egundo informa o cE leira "ue foi aos Estados U-bora um vasto plano �de A.presenta uma
..

feição . que: cons � UI. o e
so b·em' I'nformar a'o pu' I' FI

"f

se,us !neaIcula!eis l'Ec.:rs�s reforma geral do tRSIHO pratica, com a dIVisão de movaçoes notaveIs.
bl'

xe Slor., de l-ariz, o gene' nido•.
ntdenaes, l'�m; que pa_Iz primario, secundario e su' 10 partes, assim discrimi. ICO., ralissimo Franco decidiu
"?VO, o Bra�d carece �ao perigr, a ser concluído bre- nadas: _ A nova lei e a Falsificou dual A «serralt constitue restabel9cer a monarehia As impressões do
!� do dau�jhO dotreaPltal.l, ve, e que será sub",ettido sua explica;-ão,' Ensinamen 80 para ad- ainda um perigo. que n� Hespanlla, tudo já en

sor Luthero VaI'-.....,mo o "raço ex anae - . "Jado ao conde Maura a
•

roo UDta das tarefas �ais a�IPresidente Getulio Varo tos p:ati�oR sobre dS de- quirir um vi. �everia�ser evitado, con' Eaussanne, com o fim de ps lobre a AD...
;Bgentes de meu go 'terno

g . cl.a�acoes, .egulamento co. Uno slderando·se o trafego eonferenciar com o rei, manha
- explic& o Presidente]- dlf.u�.ado e vlgoran!e, c. diario . Affonso XIII.
te.., sido a reconstrucça-o Prl·Sa-O effltne?tes act�aes, �nt�r- Pt.'t b

. _,___
I Berlim -- Nas impre!-

-. o pretaçao techDica e luns- Romão Iza, natural de ara o ranslo o n·
• s5u que acaba de trans.fmancelra_ �.or�amento pa: preventl·Va prudencia' Exemplos de Hansa, com 18 annos de gado que diariamente se .Eltadol Umdos �-- mittir á imprensa o médiora o exerCIGIO corrente fOI l' - . idac!a. nâo dispondO de 'f' J � dr Luthe IV dor:-anisado na previsio de ealcll os de ��ttlar:çoes, ven Ica, a eserra» apre- ap.o co. ro 1 argas t-

UrR saldo, e o estamos e.
Por determinação do Recu�sos. rectdlea.ço�s. e recursos mas desejando senta ainda trechos e Um despaeho de Wa'

elarou'se particularment.
:x:eeutando com a severida· snL dr. Juiz de nireito sua leI; Pareceres Jun�lcos ���I��ç�;n ���in�� r���� curvas perigosas. Curo shington, datado de 27 do

s-atisfeito Ypela sua visita á

..Je n"cessaria "ara chf«ar· da Comarca, foi effectua- dbO afutor;. A !lava 1�1' so· d 1 � h vas fechadas demal's e e�rrente, relata que o no'
Allémanha e a varias pan·

n.. l"" .. re unCClonarlOS pu.., ICOS notas e 0.,000 e abil' e tos do térritorio -de Reich,IIIIOS ao fim lem .alteração da, semana passada, pe- e Estrangeiro� SUjeitos ao mente accresC'entou um trechos sem largura con-
verno dos Estado8 Unidos

em companhia de collega.desse calculo. Alal� do que lo sr. Delegado de Po· zero, augmentando"lhe de 't
resolveu enviar uma nota brasileiros e pcrtuqueses.eSl!le saldo, o "oe Importa, I'

. ,_. 't I F' d
. Vl!nIen e. ao Japão declar:'J"do nuUo

-orêm, e' ,. e"'uI'll'brl'o ar· ICla� a pns_ao preventlv! mUla o Vã oro OI epols; Pouco" momentos an- C J'risou,poréAl, que Munieil
Y '" "t do" J d AI O á casa do Snr. freiberger;> o tratado de om",ereio e foi a eidaí!e que mais lheçamelttario, t.1tle nÔI esfor-

.

�r. or ao ves a-
'DR. J. I. ROCHA LOURES a quem eonseguio passar tes do desastre passara Amizade ceiebrado em 1911 .. agradou pel� seu ambiente�al'ftos .,?o.r assf�u�a� �em vld, .que se. encontra".a MEDICO ESPECIALISTA

as dualS pelegas e adqui o omnibus repleto de artístico. Em setembro.o.lscnftClo se ImCl:ÜI'f'aS cadela pubhca desta Cl' rindo domesmo um violino. passageiros. Quizeram, escrevíamos esta nota, dr. i.uthero Vargas, parfi-vltaes do Estado." Niopo dade. U mesmo confor- Olhos, Ouvidos, O sr. Freiberger, porêm, "m f d continuava l'n"PI'r an do cipad. do 80ngresso deàia ser mais sincero a um f
"

• Nariz e Garganta. d I I . pore, os a os que ;>

jornalista extrangeiro o a·
me omos mfor�ados, e d�uB:� °pol�,:,o'qi:e:e��í: com elle nada se vedo sirios cuidados o estado Nuer6l»berg.

etuat dirireftte dOI destinos !accu�ado de cnme d3 Rua Prineipe. Fone 334,
veu trancafiar Romão na ficasse. do ajudante R i e a r d o

---------

.0 Brasil. , estelhonato.
. JOINylLLE cadeia loeal. Até a hora em que Reichel. Plúlipl Radio
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�DO" POVO'
C�,!mna Cathonca

•. _

Raizes da irrehglao
cuuno

mas-

, HILDEBRANDO AUGUSTO nOMES'" (�I'devidamente registrado na Ordem dos AdvogadQs do Bruil, com
escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
KluJ. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e enclrrega-se Ide Inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora contra
tos _de so.ciedad�s em nome coletivo, �m comandit� simples, de Icapital e andustna, por quotas, dê sociedades anonamas; coman
dita por ações•. ,

de so�iedades cooperativas, de penhor agriéola',
pe�hor come�Clal e enfim elabora contratos de toda e qualquer
natureza, assim como requerimentos.

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

IIEMORlUIoma suacura !em',
operaçao

D O e n ç a s aDCH'etaes, varizes e

erisipela sua cura.

Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA
........................., ..

Assignaturas annual 12$008.
Pagamento adiantado.

RedaÇi� e offinas:
Avenida .Oetulio Vargas»

Annuncios: de accordo com a ta
bella de preços em vigor.

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

Originaes embora não publica-,
dos não serão devolvidos.

A redacção não se responsabili
Ia pelos conceitos emittidos em

artigos assignados.

preceitos da confissão e

da communhão annuaes

:Os Qperarios sensatos e

cultos vão cahindo na con

ta de que tudo isso não

passa de fanfarronice.

8. A Religião. vos da
ria maís força e co·

ragem

Muitos operarios não se

unem a vós, porque não
sois catholícos: muito dos

que estão unidos, só por
força de ciTcumstancias e

por medo o estão, mas'

com repu gnancía, porqu.e
não sois religiosos. Se h
vesseis religião, terieís mais
protectores dedicados.

9. - E Vos tornaria
melhores.

Dr. Godofredo ::�l��me Lutz Luce Ginásio P a r t h B non Paranaense
Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas I (sob inspeção federal permanente)

Clíníos geral, cirurgia e partos. I Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari
Tratamento antírabíco pela vaccina e o 801'0 _

RUA COM. ARAUJO N: 176. - FÓNE 1-1-9·2

antirabíeo do Instituto Pínheíros de São Paulo, que Estão t;_m pleno fu_nclOnamento as tlulas de

pezmltte 80S feridos por anímaes atacados de hy admissao a Ja. séTle do curso Fundamental.
drophobia - raiva - ficarem no munícípío. Nos mezes de Dezembro e Janeiro as

AUende chamados a qualquer hera. aulas deste curso são OR. TUl'rAS. E
Telephone N· 44 Faculdade de' Comércio do Paraná

Rua Presidente Epitacio Pessoa s/no (Escola Remington)
Fiscalizada pelo Ooverno Federal

I
CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Auxi
liar de comércio. Internato e Externato.

CURITIBA Paraná

2..O operario lanti-ca
tholico terna-se odioso

·a muitos.

Aos catholieos em pri
meiro lugar. Lembras-vos
de que os catholicos são
e serão sempre a parte
maior e melhor do mundo.
Os operarios dignos se en

vergonharão de vos ter

para amigos; os padrões e

amos desconftarão de vós;
em muitas officinas e Ia
bricas, lojas. empresas, etc.,
sereis malquistos, os vos

sos protectores terão receio
de se comprometter recorn
mendando-vos.

Uma grande no
vidade artistica!

Carlos Hoepcke S. A_
Filiai Joinville

IODlm BHER
BOM PARA TODOS

.- Por maior que <;eja a

vossa cegueira, não podeis
deixar. de ver que os me

lhores operarios e empre
gados, os mais fieis, os

de maior confiança para os

patrões, são os que têem
fé e praticam a religião, e
quanto maior é a sua fé
e religião, tanto melhores 3 Encontrará mil ineon
são e mais dignos de toda venientes.
3 confiança. 'I A onde quer que o ope-

10. - O sor catholico I rario se apresentar, hão
é glorioso. de pedir lhe certidão de

baptismo, de comfirmação,
de casamento; hão de exi
gir informações de pessoas
de bem e catholícas. Quem.
não está baptizado, ou es

tá mal casado, ou teve pae
enterrado civilmente, etc. é
olhado com certa rlescon
fiança, até pelos homens.
indifferentes e mãos.

Pedro Maximiliano Per·
feito, agente do R E X IS T U D I O. vem intro
duzindo no Estado a maior
ItOvidade artis tica, indlspen
savel ao adorno do Lar
moderno, - a estatueta
fotografica REX.
Elas reproduzem, em co

res naturaes, os retratos
que SEl dC'51 [am conservar,
fazenClo de uma fotografia
comum uma lembrança de:
licada, para se ter sobre o

piano, toucador, mesa ou
escrevaninha.
Constitue a foto-estatue

ta REX um rico presente 1 _

de Aniversario, Natal, Ano
Bom ou casamento.

CLINICA CIRUROICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

DR.LUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Resideneta - HOTEL BECKER

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra
tiCR na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
Barmbeck (Hamburg). - Medico dos liospitaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pela, Ondas Curtas - Laberaterio de Analises.

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

Fala alemão.

� ..v

�.' ABATIDO e com

DOADECABEÇA?
- Estaes persuadidos des
ta verdade, e ha momentos
na vida que vós mesmos

dizeis, saudosos dos felizes
tempos da vossa intancia:
- «Eu também tive as

mesma idéas! Nesta meso

ma religião catholica me

educou minha saudosa
mãe, que não me podia en

ganar e só procurava a
I 4. Não tem consciencia.

minha verdadeira íelicida-
S �

ti h
.

tãdel»
-

.

e e an IC ns a?,. a que
a lei moral se sujeitarä f
Se não respeita os manda
mentos de Deus e da Igre
ja, que respeito terá ás leis·
humanas? E assim quem:
se fiará de tal opera rio ?

PolacoJfofel
I

de MARTINS JAR.UQA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

Todos 05 quartos e appartarnentos com-agua
corrente, quente e fria.

Elevador, frigorilico n Cosinõe de Ja. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

Automovet na . Estação
CURITVBA PARÁNÁ

11. - A Igreja não
'Vos estorva nas vossas

I reclamações.

1- E!,torvsrá e condemna
rä os crimes, as maldades,

I
as injus tiças, tanto as vos

sas como QS dos patrões
e burguezes. Quan�o ao

mais para não citar instru
ções e normas de outros
Papas, ahi está a carta de
leão XIII, que é um pro
gramma ndmiravel de re

clamações operarias. Se se

cumprisse, serieis todos
felizes.

'

.,RASIL
5. Tem que ser anar-

chista!
- Rejeitando o freio da
religião, não se sujeita a
nenhum outro freio. Sr não
respeita a Deus, nem os
10 mandamentos de Deus,
n�m a autoridade estabele
cida pelo mesmo Deus da
Igreja, como ha de respei·
tar reis, Íll'iperadores, pre' r

sidentes, amos, patrões e
leis �

EDITAL
Imposto de Bebidas

e Fumo
De ordem do sr. Co

letor faço publico, que
fiO corrente mez de Ju
lho, arrecada-se nesta co"

leforia, o imposto de Be·
bidas e Fumo, relativo

'

ao 2. semestre do cor

rente e](ercicio.!
Todos os que não pa

garem suas prestações
no praso acima poderão
satisfaze-Ias no proximo
mez de Agosto com a

multa de 20%.

A coe rança executiva
será feita no mez de Se
tembro com a multa de
20%. I
Coletoria de Rendas l Depositario em Jaraguã: H_ KopmannEsfadoaes de Jaraguá, em

I de Julho de 1939. I
Heleodoro Borges, I,========;;..o;;_-_-__;;;;;;_-=-======�

Escrivão (C,_ L-Iliiiiiiiii;;;;;O;;;;;;;;;iiiillilillliiliiõilliiiiiiiiiiiiiõiõõiiiiii�........---lDä=

WANDERER j

I (JFIIISPIRIlfJl
O QUE PERDEIS
COM: ODIAR A RE·

VOfÃO.
1. Perdeis muito. Dizer

que os obreiros devam:ser
irreligiosos, é uma antiga
lha fóra da moda e de mão
gosto. que não traz pro'
veito nenhum. Apesar dis
to, infelizes que se prezam
je não se casarem no reli
giosó, de um enterro civil,
de comer linguiça nos di·
as prohibidos peja Igreja,
embora não a comam no

outros dias, de tomar o

compromisso dI' .não bapti·
zar os filhos, de não se

. confessarem ná hora da
� rn'orte, de não pisar na i·
,

greja, de não cumprir os

6. Torna-se vreloso e

rebaixa a classe
obreira.

Quem o livrará dos vi
cios e das tentações? Nin·
guem! E assim �e tornará
�oberbo, arrogante, ambi.
cioso, sensual e deshones
to, enganador, blasphemo.
violento e homicida, infiel<
e ladrão.
Augmentam talvez os sa

larios, diminuem as horas
de trabalho, melhoram As.
vossas condições economi
cas, mercê da força brutll.
da violencia e das amea
ças! Mas sem fé e religiáo
não tereis paz nem felici
dade; tereis a guerra e
muitas desgraças. Só a re

ligião é capaz de vos der
toda a medida de felicida
je possivel nesta ferra, u·
ma razoavel e justa pro
porção d9 bens sem vicios.
Nada disto encontrareis no
socialismo, no communis
mo, na irrtligião, no vicio.
O guerrear a religião, co

rno o fazem muitos de vós
é o vosso suicidio, um cri
me que commetteis contra
vós mesmos, um pfccado
que vos acarreta uma hor
rivf I penitencia dê mal es
tar, de desgraças, de raiva,
de miseria. Amae a Deus,
amae a Igreja catholica, a
mae á religião, amae a jus'
liça, e o divjno Operario
Jesus Christo cumprirá
comvoscö a sua promessa
�-. �Bllr.:c2e fi .religilo e a

jushça; o malS se vo� da
rá com abllndancia e de
sobejo.»

A melhor
Bicicleta

tira dor e
•

reanimaa

.&�emida
de de Cl'e8CUDento dia
pendem muita ener

gia Yital na forma
çio de Dovas celu1as.
Cumpre compensar
eue cuto ez.cesaivo,tY��"'" dando-Ibes TONICO
BAYER.

BANCO DO BRASIL
Dados do balanço de 30.9.1938

Itpital e reservas • • . . . • • 362.549:329$100'letras desc. e empr�stillos eil c/corrente 3.628.982:366S200 � :��.-.,�__....,__....,.l'. ...,_�...""

IIpasilas. . 4.021.395:634$400 ---�----

o Banco do Brasil, agencia de }oinville, está operando fran
..mente em descontos dt. Duplicatas de facturas, Letras dlJ
_mbi6, Nota8 premissoria8 e Emprestimos em conta cor. '

rente sob caução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. Faz em

prestimos á Agticultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos

Ir, Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:
J>EPOSITOS POPUL��ES - Limite de 10:000$000 . • . 4010

Deposito inicial Rs. 100$U('0, no minimo. D6positos
subsequentes minimos de 50$009. Retirad�s Il!inimas
Rs. 2ô$OOO. Não rendem juros os saldos mfenores a

5C$OOO e a importaneia que exceder do limite e as

contas emerradas antes dé 60 dias
Nota importante. - Os cheques desta conta

não estão sujeitos ao sello.
DEPOSTOS Lliv1!TADOS - Limite de Rs. 50:000$000 - . 3'/'

Deposito inicial [�s. 200$COtl. Depositos subsequentes
minimos de ks lOO:i!'OOO. Retiradas mínimas Hs 50$000.
Demais conéicções identicas aos Depositos Populares.
Chequ< s scllados.

DEPOSITOS COM JUROS -- (Sem limite) . . . . . . 2/.
Deposito inicial Rs I:OOO$OGO. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldos inferiores a Rs. 1 :000$000
nem as contas liquidadas antes de decorridos 6Ó dias
da data da abertura da conta.

DEPOSITOS DE AVISO PREVIO
Mediante ::viso previo de 30 dias

" " " 60 dias
" " " 90 dias

Pomada M inancora

DEPOSITas A PRAZO FIXO
De 6 mezes
De 12 meze" . .. .

Dp, ; 2 mezes com rp.nda mensal
De 6 mezes com renda mensal

DEPOSITOS Banearios

3,50/0
.4'/.
4,5'(.

. 4'/.
. 5'/.
4,5-;'
3,5'/.
1'/.

.0 Estado de S. Paulo" acceita pedi,
dos para assignaturas especiaes só
mente do 'Suplemento em Rotogravura»
pelo preço de 12$000 por allno (24-
numeras).
Pc 'encha e Envie o ccoupon" abaixo,
l}o"mpanhado da importancia. em che
qUf, carta valor declarado ou vale
post;;!.

A' Administr2ção do cO ESTADO DE S. PAULO»'
rua Boa Vista 180 - Säo Paulo.

NUNCA EXISTIU Anm·xo a impor iancia de 12$000 (em cheque, carta
IOUAL ! ! ! com valaI dtcl arado ou vale postal, para o registo de

A Fa�mácia Cruz, urr:a assignatura do «Suplemento em Rotogravura» do
d A

'

(C P ') "u Estf:1do de S. Paulo".e vare,,J. aI.! o ,

curou com a cMI- NOME""""_..,_................ .....__-=,......_

NANCORA» úlce I ENDE R E ç 0=="""""-========..,.""",,,,,,,,,,,,....ras que nem o 914
conseguiu curar. CIDA D '-""'.........._....", -==-_-==,..___.......__

J

Da. Carolina Palhares, d� Joinvilk. curou com ESTADO
UMA s6 lATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS! ........=="""""==--===-=.........===-=-

Têm havid centenas de curas semelhantes!! !

Adotada [rn rnuito� hospitafs, Crlsas de saud�
e clinicé's particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA·
DA MINANCORA. nunca exHilJ a não s(?,r em

suas latll1has originais com o emblema �ímbólico
acima. Recusem imitaçõi s! Exijam él ve' d�ddr:{

MI!\ANCORA em sua letinha ürigmal!
REPAREM BEM Aü COMPRAR!

E' um prcdulo dos Laboratórios «MINANCORA»
de JOINVILLE.

CCr.YllJf�,C(:T'lr.�S
iOIUCO SOBlR�NO
DOS PULMÕES

E' a ramada ideal!

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto

hurnana� cerno de
animais.

ENFr�AQUECEU-Sf? �'''I
Ainda tem tOIlse, dôr II .. "

oosta. e no peito?
U.e o pederoso tonico

fIBD CBEOSOT1DOI
I
I

d. pharm. _ chim.

JoAo Da SILVA sIm liA
o Banco do Brasil faz todas as operações bancarias, des

contos,ejl',prcstimos em conto! corrente g'lrantida, cobranças, trans

terencias, de fundos, custodia de titulos � valores, etc.
Tem agenda em tod',s as capiteas e .cida�es mais lmpor-Itantes do paiz e correspondentes nas demats Cidades. Mantem

correspondentes em todos os paizes do mundo. .. _

.
"

)-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Decrefo-Iei o. 11
, C ncela diversos débitos pro.

venlentes de impostos, inscritos eo

mo divida ativa.
O Tenente Leonidas Cabral Herbster Pre

feito Municipal de Jaraguá, no U80 da 8 atribuições
e de acôrdo com a autcrtsação do Decreto Esta- De�peza Orçamentaria
dual n, 833, de 3 do corrente; Pago Antonio Beek abaulaeão e maca-

Decreta : damísaeão 298 m estrada Itapocusinho
Art. Uníco - Ficam cancelados, lem virtude mez junho ea. 526'000

de serem íncobraveís, os debitos provenientes de Idem Oscar Keíser serv, conservo um tre·
impostos inscritos como divida ativa, deste Muni - cho estr, Jaraguá no mez junho ca. 399$000
eípío, constantes da relação anexa, revogadas 88 Idem Laboratorío Geyer Ltda. tornec.
disposições em contrario. 1000 ampolas Bismuto Geyer eoní. S. du' Dia 17-7-39

Prefeitura Municipal de jaraguá, 20 de julho pltcata 585 e vene. em 29 de junho ca. 732$100 Saldo do dia 15-7-39 f):668$100

Ude 19a9 Balanço
Receita Orçamentaria- tI'.

ae.) Leonidas c: Herbster. Saldo .que passe para o dia 11-7-39 4:819$200 !tenda do dia 17-7-39 53$7no fi O flgrammaRenato Sans 6:476$Sno 5:72! $81'0 (j U,
.

Alfredo Moser. Dia 11-7-3' Dsspeza Orçamentaria ao Ministro iIa
Relação des contribuintes inscritos eomo Divida Saldo do día 10-7-39 4:819$200 Pago Germano Kupper proveniente da J t-
Ativa, deste Município, considerados incobraveis, Recel'ta Oreamentaría vnlcantaaçäo de um pneu &Brasil» 32x6 65$000 as asa

de que trata o decreto n. 11 de 20-7-39: Y Balanço
cDr. Francisco Campos

Renda do dia 11-7-39 88$600
S ld dí 18 7 39 "'·.6l;6c11!8oo DD Ministro da Justiça.

Contribuintes: Exer-eicios: Quantias: 4:907$800 a o que passa para o ra -, tJ U � Rio:

Alberto Nienow 1928, 29, 30 162.000
5:721$800 A"ertadJ'ssima portaria

Despeza Orçamentaria "-

Alberto Meyer 1928 a 1931' 96.- Pago Miguel Pinter serv. conservo da Dia 18-7-39 êsse Ministerio qua regu-

.Adão Gumbowsky 1928 15.- estr, Alice mez de mato ca. 186$000 Saldo do dla 17-7-39 5:b56$800 lamenta as publicações em

Alvillo Dias 1936 10.- Balanço
RECEITA ORÇAMENTARIA língua estranieira, ponde

Augusto Kath Junior 1935, 36, 37 108.- Saldo que passa para o dia 1::!-7-39 4::721$800 Renda do dia 18-7-39 82$300 assim paradeiro conserva-

Alexandre Spredemann 63.- 4:907$8()n 5:739$100 ção costumes alienigina,
Antonio Camilo 48.- Dia 19-7-3.9 queremos publicamente e

August('l Píske 1936 18.- Dia 12-7-39 Saldo do 18-7-39 5:739$100, com o maior ardor feliçi-
Artur Meyer 8.400 Saldo do día 11-7-39 4:721$800 Receita Orçamentaria tar vossencia por êste ia-

Alberto Gnewuch 8.400 Receita Orçamentaria Renda do día 19-7 -39 99$000 édito fáto que representa
Alfredo Gilgen 8.400 Renda do día 12-7-39 97'600

5:838$100 mais um inc.en.tivo para to-

André Linzmeier 1929 a 1935 62.400 Fundos Disponiveis _......;...,;.;.....;;..._ dos os brasileIrOS na gIG-
Alfredo Waigaod 1937 12.- Banco Agricola e Comercial de Blume- DIA 20,-7-39 riosa campanha por UOl

Alfredo Neitzke 1934, 35 18.800 nau c. Contadoria. - Recebido pelo che· Saldo.do dia 91-7-39 5:838$100 BI8sil sequioso de brasili-

Augusto Voigtlaender 1937 12.- que n. 4774 7:000$000 "ECEITA ORÇAMENTARIA dade. Formulando votos

Antonio Manoel Floriani 1932 a 37 144.- 1l:8L9$4oo Renda do dia 20-7-39 16$500 pela felicidadö pessoal de

Alberto KruegeJ: 11J35 18.- Despesa Orçamentaria 5:854$600 I vossencia queira aceitar as--

André Holler 1933 a 35 72.- Pago José Borges foroec. 5 placas rUBS, Fundos Disponlveis nossas cordiais saudações.
Alvina BoIler 1932 14 - 12 idem escolas e 100 idem cemiterio 8. Banco Agricola e Comercial de Blume· I (Assinado) Tte. Lf'onidas

Augusto Haacke 1935 18.- notas 1834 e 1846 271$300 nau c. aplicação Receita Especial Herbster,pr.Arno Hoeschl,
Adolfo Raduenz 1935, 36, 37 72.- Idem cA Noticia» publicações de atos Para constr. t'redio Prefeitura Dr. Aristeu Schiefler, Ar-

Belüo, Francisco e Teodoro Santos 1934 a 37 96.- oficiais . ,._ 400$000 Pelo depQsito do adicional 10 p. C. i. o tur Mueller, Alfredo Moser ..

Bertoldo Winter 1933 23.408 Idem Paulo Wunderlich servo div.nota c. m.· lo$500 imposto arree. no mez de junho ca. 1:804$300 José Pasqualini. João To-

Benjamin Julio Mafra 1938 28.70& BALANÇO Banco Agricola e Com. de Blumenau C. sini, Franz Hesselmann,

Berta Lueck 1931 a 37 98.- Saldo que passa para o dia 13-7-39 11:137$6M aplicação Receita Especial JOãO Myska, Oswllldo Buch,
Beppi Bianchini 1937 12.- 11:819$400 Para construçâ') pre.dio In endeneia de Dr. Walfrido Mazurech.

Carlos Schuenke 1932 a 35 30.- D' 7 3
Hansa - Pelo deposito do adicional de Jacob Mansur: Lauro Ma-

C 1 R- k 1937 12
J 18 13- - 9 O' 3 Alb t M J'ar os em e 9'-;: Saldo do dia 12-7-39 11:137$600 1 p. C. S. o Im;Josto arrec. mezjunho ca. 53$700 ser, er o oser, ose

Carlos Hafeman... 1935 18'�0 RECEITA ORÇAMENTARIA Balanço Maffezoli, França Vosge·
Carlos Mueller R 71$5no

Saldo qU,e passa para o dia 21-7-39 3:696$600 rau, Carlos Zimmerm�nn,
Carlos Kris':1Dsky 1937 12:- . end do dia 13-7-39 ,

6:854$600 Casemiro Ski�a, W.ilIy
Cezar Pires Mafra 1938 48.300 11:2u9$100 Koerner, Manano SkJba.

Dia 21-7�39
Carlüs Hansen 1929 a 1935 108.- DESPEZA ORÇAMENTARIA ld ') 69 Raymundo Baggio, Alber�o

Carlos Hackberth 1930 Co 35 156.-- �8g0 Erico Bbsfeldfornec. peças e oleo Ss o do -0-7-39 3: 6$600 Will, Claudio Stulze, Joã.a
_ Carlos Schmidt 1937 12.- para o Cami!!hão Chevrolet conl. s. no-

Receita Orçamentaria
324$500 Ferrari, Edgard Mazzei,

Constante Anversi 1935 22.- ta C. m. 1:335$500 Renria do dia 21-7-39 Guilherme Haering, Ale'

Doca Geno8.l'io 1937 14.- Idem 80 m"smo fornec. diversos para 4:fl21$loo xandre KDehler, Carlos Ha"

Eurico Volkmann 193a 18.- motocicleta s.. nota C. mez 18$300 Dia 22-7-39 fermann, Conrado Mielke.

El:'vino Krueger 1932 a 35
'.

63.- Idem S. A. CIlS8 Pratt 1 maquina 8oma- Sald,) do dia 2}'7 39 4:021'100 Rodolfo Fischer, Carlos

. Emilio Blanck e outros 1932 36;- dora marca Remlngton Rand con�. ß. du- Receita Orçamentaria May Junior, José Albus',

'Emilio Boehring 1935 a 37 33.- olicata 4034 2:52u$000 Renda. dia 22 -7-39 117$5no Carlos Albus, Felippe Fren-

EmiJio Busch 28.- Idem ao Agente da estação ferrea, I pas- 4:138$600 zel, Werner Buh,; Frede,

Elicio Manheiro 1935 18.- sagem de 2. classe a cidade de Mafra rico Vierheller. Eduardo

1fEugenio Fischer 72.- pt:ra um indigente: 10$200 NOTA: A dO.Jumentação referente ao balEm Eiser, Dr. Renate Camara,
Emílio Rosa 1936 10.- Idem FraDcÍ8co Ersching servo conservo cete supra, bem como os livros estão a disposi· Waldemar Lu , Gentil vi·

Erwin Fritsche 1934, 35 44.- um trecho estr. Rib. Jararaca mez junho 245$000 ção de quem queira examinar. eira, Renato Sans, José
Erico Auerhahn 1936, 37 42,- Balanço VISTO dos Santos, Idneu Cons- 1

E1Jgenlo Trentini 1932 a 35 80.- Saldo que passa para o dia 14-7-39 7:080$100 Leon/das C. lIelbster Allredo Moser tantino, Oswaldo Duarte,

Ewaldo Jantsch . 1936, 37 12.- 11:�o9$] on Tte. Prefeito Municipal Cont.ador Oswaldo Sá .. Reinaldo SOll-

Erico Voigt 24.- DIA 14-7�39
- �

�------_.._---------- res, Ozorio S1r::.iva, :Artur

Francisco Lenzi Junior 1929 a 31 81.- Saldo do dia 13�7-39 7:080$100 'ferreira, Julio Almeida,."
Frederico Mueller 1931 a34 84.- REOEITA ORÇAMENTARIA BYCICLETAS CondemirCosta. Inocendo'

, Frederlco Guie8el 1932 e. 35 120.- Renda. do dia 14-7 -39 14$300" Silva, L"opoldo Xavier. Ma�

Frederico Sehnt 1935 14.- 7:n94$4nn
rio Tavares, Ney Franco,

Frí!llci;:;co Britto 1126.= . DESPEZA ORÇAMENTARIA PANTHER 10". Aguinaldo de Souza
..

Fr3del'lcc Heriflg 1937 P
Fermino Rabelo 1936 290.400 ago A.lberto Lar.B�n despezas condução Phil·p Rad·o
Fl'edel'ico Alves Siqueira . e 37 88300 3 1/2 dIaS aoa vaclUlldores desta Prefeito 35$000 I S I

francisco.Mamede do Rosario 1937 14 -
IdeT Bernardo Ehlert despesas diarias EXTRA REFORÇADA

Frieda S�rit 1930 a 37 112:- (�condução aos vacinadores (jesta Preto 365$000 ELEGANTE EUltlR DE NOGUEIRA·
(CcuUrúa) a �r8nBportß:r 2'990$ÍOO Pª. ao Age�te do Correio p.ela aquÍsiçil.o

. (; �lo8 postaH� para. SecretarIa 20$(01)
Idem Lothar Sonnenhohl fornec.. div, s.
nota c. mez

BALANÇO
Sol::1o que PU;Sd. para o diJ. 15-7-39

����,_.

M .

.

.

. t d· . Coíxe m comp. pM'a ponte Rib. Grande de Norte
oVlmen O e .'. Cl

·lldem.A.
lberto Vereh conservo um treeho

Dia 1O�17-30 estr. I�apocú-:a8nsa mez junho ea, 60tOOO
.

Saldo do dla 8�7-38 r 6:2�4'600 Idem WUt& Krutsch 1·dz. pranchões curif.
Receita orçamentaria s. nota mez junho ea. 40$oQO

Relltla do dia 10-7-39 2!1$7tlO Idem Ernesto Czerniewiez 2. ,esta<;lo
6:467$300 1 motocicleta DKW 51J0'000

Idem Oscar Schneider serv. cobertura
da cabine do caminhão Ohevrolet 8. no-

ta c. mez 45$000
BALANÇO

Saldi> que passa para dia 17-7-39

f. 1: DES.PERTE ABb ".

100$000.1 !�!��':!�
CMIa Disposto ParaT_

. -- -�_
..3 _. _ .. CORREIO _ .00. Jl.OVO

Prefeitura é�Màaiçipa.!. de �/araguá
,

• <

õ:678$1 fifi
5:668$}00

Seu fi,ado den derrtlJll&r. o!iari.�
ment'e, no _tomaao. um litro de biliar
S. a hili. não eerre livremente. �

:ll'lím�nt<>l nio l1li0 4iaerídoa e apoolr..
..em, O. p.... i...,bam o "atOlDIIP·
Sobrevem Il priallo de ventre. Vo" .

ae;n.te...e abatido e como qQ8 60YeJID.....

do. Tudo ê amar", " a vida li .
Jlt,artyrio.
Uma .ímpla eVB"".çlo Dlo tocar'

• caUII.. Nada ha como ... famo...

'PiUuI&I CARTERS para o FicHa,
para ama açção certa. Filem coa_

li......,menle ....e litro d. bill.. " v.....

.....te." diapooto pou;a ludo. Não ca.

..m damno; são auav... e co!,�udo do

.aravilho_ para fu. a biba cor_

livremente. p_ u Piltula CA�
TERS para o ...",do. Nio a_&e

iai\"çãe..
.

Preço: 3tooO·

D·. 15-7,39
'Sa.:do do dia. 14-7 -39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 15-7-39

MAIOR DURABILIDADE

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA P!lLI
DARTHROS
FLORES BRANCA8
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS

26:t6üo

-

VICTORIA
Rmpregado com SUc:ceSBO em tod"

taS molesUas provenlent� da qpIdlIII
111 Impurezas do saniU8 I

BancoAgricola e COID-
Inercial de B ulDenau
� Matriz: BLUMENAU

� Fifiaes em JOINVILLE, JARAGUA'
e H:AMONIA

'I Capital autorísado 2.000:000$000
Capital re8Usad� e l'eS8!'V8B 1.870:392$020
T{ h 1 (ln!,. dep!. sitOf' C ; 18.000:000$000

I Faz todas as operações bancarias
1 no Paiz
i cen o dcscontos e caução) d tHulos 1'8 ex 01'

I tação e ú';ltras operaçõB 'cre,dito, p�sBe8
para. as prmcipaes praçR& do palz, medmnte

taxas lllndicf};'.

Abona em contas corr�ntes es seguintes juros:
•

I A disp ;sição, sem atriso, com reti�a.<!as li- .

i vres para quaeí:3quer im!) rtaucJ6s 2 %

! Com avis ...• previ<> (retirada com avisos m
I cOl'úorme a importallch a rrtirar) 4 % lWJ]J
; Dep'Jsitos P@pulares Limit dos (até 10 eOD- I não deixem de vlsiiar a

t;)s) üep( sitos irriciaes li. p"rtir de 20, t'.n'>1

SUbf:lequente a p8 tír dt;; 5$000 ,41/2 % rmm C d4 j4 th
tWilI

I
Prazo fixo.de 3 mezcs e depois 2 meze� =. Q<"Q as n as Dm'dß aviso para retirlidsf;

. .

5 %
� � I � j

Prazo fixo 1 anno e depOIS 2 mezes oe

fiaviso pata retiradas ,G % de Irmãos Zaftar á Rua doP..in�i- mm

Succursal em JARAGUA\ pe, que tem o melhor sorfimen- �
EXPEDIENTE: Das 9 1/2 ás 12 e

. I '0 em fazendas fioas e O'rossas I I. das 131/2 ás 141/2 horas. e liIWJ

SablJados: das 91/2 ás 12 hOfas. ii '::' -:-1 g
.i.=c_a_iK=a=p_os_t_a...l __n=._6S==_E=n=H=....

t

...el;;;;;;;e_g_r.=cc_a_i_xa;;;;;;»;;;;;!1i��i

6:647$800 Preços sem concurrencia

IMPORTADORES

GERMANO STEIN S. A.

joinviUe

e tIIIalmente ......
u lIffecçi)es llDla .. '

,ein sela a

3"$3clO
=6:678'$fõõ

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago Genal'o SarH ser'v. feitos na eatra'
d�,\ Nova mez de junho ca.' 75$000
Idem ao mesmo flelo 1. semestre serv
c"userv. da estr. Nova cont contrato 371 190$000

I!cibm Reinoldo Pfu10 tf'rnec. 1 viga 12

I Façam seus annuncios nesta

'��.��g"�I���fi-�--

lindo

- Milhares de curados -

WIlDE DEPURATIVO DOSAN_

folha·

,o loinviffe

Sempre 'em em casa o

Peiforal de Angico
QUe as proprias criança& receitam

umas ás outras
Lêde o que diz o sr. José Maria Bento. activo industrial

estabelecido nesta cidade, á rua Andrade Neves n. 1GS.
-O "baixo firmad I declara que ha muito tempo costuma.

recorrer ao preparádo PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE
quando em sua familia acha-se alguem doente de tosses, bron
chites, resfriados, etc. Sempre este olltimc. remed'o lhe tem preso
tado releyantes serviços, ac�lmando as tosses, fazendo desappa
recer rapIdamente a brom:hlte e restituindo a saude c o socego
ao doente.

A criançada toma·o com verdlldeiro prazer, o que já e
enorme vantagem para a medicação das criançAS. -

José Maria Bento.
Confirmo este attestado.- Dr. E, L. Ferreira de Araujo

(Firma reconhecida)
•

Licença N. 511 de 26 de Malço de 1906.

Deposito: Laboratorio Peitoral de Ingico Pelatense
Pelotas - Rio Grande do Sul

VENDE-5E 5M TQDA PARTE,
������������9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Resrutememo da profissão Bar .e Sorve- EdI... "Correio'45 teria Ideal para habilitaçãiJ de

de vendedor embulente herdeiros Esperar é saber quanto vale um dese]cU �
.

U � 1.1 Acaba de installar-Ie na feira do destine: .'
.. á rua Presidente Epita- O Doutor. Arno �edro _. Um brinquedo qualquer; uma estaneia de .,lona ...

aDte .... '
elo Pessoa (predio Kel- Ifoescbl, JUIz de DIreito A impressão que se foi mais leve que. um adejo,
lermann), a Sorveteria da Comarca de Jaraguá, pela estrada feliz dos tempos de menino.

Ideal, de Angelo Benet- Estado de Santa Cathe- -

ta, que até agore estava zína, Brasil, na forma da Bemditos os que a sorte assim vaé smballando,

Já foi entregue ao mi_I saber lêr, escrever e con - Quando a mercadoria Iocalísade anexa ao Ho- leí, etc. enganando, té'
f. tel Brasil. Faço saber. aos que o promettendo a fortuna, o amor, a luz, - a .

nistro do Trabalho o an. tar. Esta ultima poderá or constituida de co- Foi bem acertada a es- presente edítal virem, Se falharam na vida, embora! foram crentes ...

te'�rojecto d� regularnen- (s�r dispensada quando mestiveis, pasteis, do�es, colha do local e predio que por este Juizo foram Esperar é ter fé ! ' ..

tação da profissão de ven- .ficar comprovado que a etc., devera ser trazida pelo sr. Benetta, poden- arrecadados, arrolados e

dedor ambulante. [occupaçâo do menor é em caixa hygienica e seu do hoje oUerecer ao pn- postos em admínístração
Estabelece inicialmente lindispensavel á subsis- portador vestir avental e blíco optímos apparta- os bens deíxados por Au .Anniversarios mais um herdeiro, que t.-

mentos bons reserva-los gusta Kasper Buchenjque f·ez annos a 27 o snr. mau o nome Aguinaldo.
O ante- projecto que são tencia sua, de seus paes, trazer gorro a cabeça. ' v ,

espaçosos e bem mobí- era natural da Alemanha João Neves, funccionario
considerados ambulantes, avos ou irmãos, estabe- Os menores �e 12 a lhados, casinha hygieni- e que 'aleceu sem her- da Prefeitura Munipal. Enfermos
para os effeitos da futu - lecida porém a condição 14 annos poderao exer- cemente .ínstallada, eto. delros �rßsentes, pelo - faz annos hoje a me

ra lei, todos os indivi- de que, sem prejuízo do cer o eomrnercio arnbu- deixando tudo ao vísí que convido aos herd�l- nina Sylvia, filha 10 casal
duos que, por conta pro-I trabalho, lhe será minis lante segundo Q a n t e- 'I

iante a
. melhor ímpres- r�s sllcess_!)res da

..

dita pharmaceutico Mau r i c i o
.

cl d d f são. Iíusda a virem ha.blhtar. Horst e Onelia Horst.pria ou de terceiros, e- trada instrucção prima proje o, es e que o 3-
Com .as suas novas se no prazo maxnno de

_ Transcorre a 1. de
xercerem O commer c i o na.> çarn por conta de esta' ínstallaçöa o Bar e Soro noventa días (90) e re-

agosto entrante o anniver-
ambulante nos logradou- belecimentos em que tra- vetería Ideal 'da sr. Be- querer o que for a bem sario do jovem estudante
ras publicas etc-, reali- Sementes de baihem pessoas de uma netta apresenta se a a!· de seu direito. � .para Antonio Ferreira, filho do Viajantes
sando com isto actos que, só íamilia. sob a auto- turs do pregresso da Cl' que chegue a notícia de rnajor Julio Ferreira, cal Seguio quarta feira de

Por sua natureza fiquem Eucalyptus ridade de pae avós ou dade, víndo preencher todos, sd�tPlassou o áPre� lector federal. automóvel, até a capit;l do
. _ .'

.

uma lacuna no ramo, e s�uta e 1 a que ser � - No dia 31 do corren Estado o tenente Leonidasperfeitamente -caracterlsa- Para dlstribulção gra. trmao mal� velho.
.

estamos certos que se tlxado no !ugl::l.r do cos-

te. vê passar SWI data na I Herbster, prefeito munici-
dos como de cornmercio. tuíta aos anrs. agrículto O horário estabelecido lará o ponto de reunião turne, publlcado. pela i�. t-rlicia a sra. d. Wanda da oal.
Ninguem poderá ser res registrados uo ser- para vendedor arnbulan- predilecto das exmas.ta- p�enBa k.cal e Dlafl(� 011- Costa, digna esposa do sr.

-

licenciado para exercer a viço de Fomento da Pro- te que trabalhe para ter- mllías como. dos vísítan- Cla� do Estado, Florlaue- Manoel F. da Costa, com' - Esteve em jaraguâ,
dueeão Vegetal de Es . ;

d 8 h tes que aqui chegam polís. D_ado e passado mereiante em Itapocusinho- tendo nos dado o prazerprofissão dp ambulante Y , celfos e e·· oras com
.

t d d dJá'.

- tado e do Ministerio da nes a Cl � e
.

e aragu _ Comp1etou hontem de sua visita, o sm. Nico-
sem que apresente a car- Agricultura, existem na 1 dia de descanso se- aos dezOltc dIllS do mez mai:� um anno de sua fe lau de Paiva Preste3, es.
teira profissional do Mi- Ajudaocia Agrícola fe manaI. de Julho

..

do 8n� de mH Hz existencia, a gentil se- forçado representante via-
nisterio do Trabalho e at- deral com séde nesta ci· Finalmente, dispõe o novecento@ e trmta e no· nhorita Nuti Mansur, lin - jánte do jornal CIO Lutador",
testado de idonei d ad e, dade, as seguintes varie, ante-projecto que as pre- va; Eu, Ney Fran�o, es· do ornamento da socieda· semanada c ai h o 1 i c o de

dades de sementes de f 't
. .

.f' c!lväo, o subscreVI. (As· de de Mansa, t filha do glan::le divulgação que sePassado pela autoridade eucslyptu"'. ".proprl·ados
el uras mU'lIClpaes Ica- sloado 1 Arn o Pedro Hoe d ..

E" (;

b' d d ' �, .'_ _
.

.

sr. Jacob Mensur, �c.ata o edita em Manhumlrlm, s·
policial competente. Em para o solo e clima des- rão o nga as a, entro scbl, JUIZ de Dhelto da commerciante naquella 10- tado de Minas.
se tratando de extrangei- ta região: Jaligna, Ro- do prazo de 180 dias, a Com�r_c8. Está conforme caIidade.
ro, será tambem exigida busta, Longifolia, rereti contar da data da pu- o orlglDdl, do que dou -- Para Curityba seguio
a carteira de permanen.

cornis e Crebra. blicação da lei, baixar fé Nascimentos terça feira, em viagem de
I t Jaraguá, 18 de Julho Dia 22 do corrente foi serviço, o sr. dr. Aguinal-cia no p'aiz. regu amen os para execu- d 1939 d d''Ja • e.

o lar do nosso amigo dr. do dI! Souza, alto e e 1-

Depois de se referir ao .nLVISO ção da mesma nos res- O escrivão Aguinaldo de Souza e de cada funccionaric do Mi-
typo dos «receptaculos Probibo exoressamente pectivos 14unicipios, ou· NEY fRANCO.

sua exma. esposa. enrique· nisterio da Agricultura nes·

destinados ás mercado- a toda e quaiquer pessoa vida a policia local na- cido com o nascimento de. te município.
rias de ambulantes e ao a entrada nos terrenos quillo que lhe disser res· O anuncio é a alma

exame periodico de sau-
de minh6 propri e d a d e peito. do neuocio.
sem a minha prévia 11, 6

de destes ultimos, o an- cença, sendo que em ca-

te-projecto prohíbe esse s08de contravençõesnäo ESPORTES
commercio aos menores me respol1sabiltsarei pelo
de 14 annos: eOs esta- que POS&& acontecer. Segue para Mafra o

belecimcntos fabris não Jaraguá, 21-7-30. Estrella
EMERICH RUYSAM. & -- _

t dos Ia t-poderão admittir ao tra- • Seguirá amanhä para .n.ua 1ft erasa DO p D 10
halho menores ambulan- -_-------- Mafra, a convitedo Ope. de tabaco, a firma Bernardo
tes de 14 a 18 annos, rario f. c., daquella oi-
sem que. estejam eiles TorraDOs em

dade, para uma partida Grubba avisa que tem á di..
munidos de: certidão de (j ��lI��l���fda�strella F. C. posição, para dis tr ibu ição AMANHA 29 de Julho DOMINGO
edade ou documento Je- ° encontro do quadro "ra tui ta sementes da qua

.

gal que o substitua; au- CauoI'nhas jaraguaense com o forte 8_ ,,' ,,- Em duas espectaculares f:..ncçie.
torisaç!o do pae, mãe, oonjuncto de Mafra terá belade tabaco a m are110. M f' 330 N't' 8 tiresponsaveJ legal ou au- !ogar 8S 4 horas da tarde. a Inee as, e a • 01 e as oras: -

toridadejudiciaria; attes- VENDEM-SE Casas, Esporte social Estrella FI CI _ RetorCI·oa
1. Carriço·Film n. 48 (Sup. nac.)

tado medico de capaei - Chacaras e Terrenos, 2. Actualidades da Ufa
dade physica e mental e lagar de primeira oro No dia 5 de agosto, 3. Actualidades da Fox
de vaceinaça-o,' prova de dem, saudavel, soce- conforme PUbU�80äo em 4. A Ufa apresentarà um novo astro, para.

t d outl'O local da presentego e tmpos os mo e- nós desconhecido e l-á afamado: A. Ziliam, �mrados. edltäo, o apreciado Es- Sabbado, 5 de Agosto
trella F. C., de Retorci-

GTratar aqui com o da, fará realizar em aua rande Baile· Social
pratico rural snr. S.lL- séde (salão RauJ, um a�

II U e rV1NO MACEDO, ou nimado baile, que vem com o concurso de excellente orchestra. -
com o propri e t a r i O dteerßePsesret.andO grande �in-

iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAiiiDiiiliRiEiCiiiTiOiiiRiliAi'iiiiii� .

.
PLACIDO PEREIRA,
em Curityba, rua Igna
cio Lustosa, 425.

Eatrelue ao 'Ministro do Trabalho o
.

projecto do decreto...lei

Antonio Manoel Martins

D-.Waldemi-o "azUreCbeD
e familia transferindo sua

& & ,". rl'!sidencia para Campo Ale-
M e D I C O gre, e não tendo a oppor-

tunidade de despedir'se de
Clinica Geral - Molestias de Senhoras - Partos. todos os seus parentes e

pessoa� de sua amisade e

relações, o fazem por este
meio, offerecendo seus fra
cos prestimos em Campo
Alegre .

Jaraguã,3-7-39.

.-- 5©llF[fi@ �

O rubimo r�(C�r$©

» MTI-S4RM TELL«

-

Consultorio e Residencia:
«Hotel Wensersky» - Rua Abdon Baptista

(ENTRADA iNDEPENDENTE)
.
--

Atende chamados a qualquer hora do dia ou lia noite.

Adão Maba
Constructor Licenciado
(Carteira Profissional n. 617, do c::'onselho Regional de
Engenharia e Architedura - 8. Região - Porto Alegre)

Engenharia - Arcbitectura
Executa quaisqw:'f construcções. de pre
diost, para cas,';s corrmerciae::, fabricas,
engenhos, todas JS espedes àe casas de
moradh, fossas sanitarias, pontes, boei-

ros, canaes, etc.

O b r a s de alvenaria. pedraria e . concreto

Dapedida

Pbilips Radio
Vende-se

Vendem se, por preço
de occasião, na estrada
Schroeder, as proprieda
des, benfeitorias, etc., do
sr. Ende.
Informações com o sr.

EMERICH RUYSAM.

CORREIO DO POVO 29-7-1939

Social

fii/ Yaz.

Colonos!

PETROLINA MINANCORA
o Tonico capilar por excelencia!

Destina"se a manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento dos cabelos.

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destroi a
CASPA, por mais rebelde que seja. E' um
remedio súberano contra toda e qualquér
AFECÇÄO DO COURO CABELUDO.
Em todas aB Farmacias, Drogarias e Perfumadas.
Produto dos LABORATORIQS MINANCORA

Joinville

............:0 ..

SORVETERIA IDEAL
de IIGnO BEIEnI, Rua Presidente Epitacio Pessla

Esteve ligeiramente eníer
ma esta semana, o sr. Ala
rico Cavalcanti. alto fune
cionario do Ministerio da

Agricultura, nesta cidade.

�.UIEMAIOiEH·: DO ,'D! ,� ROMMEL I.�q
��iA;NEURfsT��,;Fla:uciNçi'·

,

��6·lb"'bltltülV.1
,. __ .

CineOdeon

I
A já muito famosa opereta, que agradará ao mais
exigente expectador; musicas, paisagens e hellas

mulheres, canções melodiosas.

A Empreza avisa a mocidade, que acaba de re

ceber novas, excellentes musicas para
as matinées dançantes.

Breve: Sublime mentira de Nina Petrowa, Allo#
tria, Rouxinol Branco.

�"'-. ..
. ,

t:,Aos Sabbados e Domingos:
Cburralcada e lallinba assada, farofa,

-------- salada de batatas, café, doces, etc.
Pharmacia de Plantão

-,_.!
.

\
-, : .."ro- , ••

,.... '.

-!�.��'; i

o-O Haemalogen do Bt' Ilummel q..... 'o '4A'L� ,

AUGMEfliTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS DO
ORGANISMO CONTRA AS DOENCAS DAS
�- CRIANÇAS E DOS ADULTÓS- ."l

, _ BEBIDAS FINAS, das melhores marcas,
Estara �e planta0 am� nacionaes e estrangeiras. TODOS OS DIAS:

nhã, dammgo, a Pharmacla
Aurora. Excellentes empadas, doces, café, etc.

LAVANDO,SE COM O SABÃO

e.

I
...

Virgem Especialidade
I

S�BÃ���RctA?
E EaAt,MJAIE

de WETZEL & elA - .JOINVILLE (Marca registrada)

.
"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


