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JARAGUAENSE! �j��Çoncorra COlD O' teu obulo para.........,..:
levado a effeito, terçá�feira oxiDla, eDl'benefido do filho do leproso.

EIporta�ão demadeira ·

'o

Um milbAo, setenta e quatro
mil, setecentos e. noventa e

um pinbeiros abatidos
, I

Attingio a 74.907.$000,
I
buieão em media nõs pcr

no anno passado, o valor tence, seguindo-se em or
da madeíra exportada

pe-I
dem decrescente Paraná,

Jos pertos nacionaes. Rio Grande, Espirito San·
A cifra ausoiciosa a que to, Bahia e S, Paulo.

chegamos. correspondendo Isto vem collocar sem
a mais de tresentas tone duvida, SantaCatharina em

Jadas. quando em 1937, apreciável destaque.
pouco mais de cento e ses- Conforme dados reíe
senta foram registrados, rentes as espécies vegetaes
marca' um record desde exportadas, o pinho oífe
1934, anno em que o va- reoe o maior ooefícíents.l ,

lar que attingimos foi de calculando se a sua per- A campanha que se I do Preventorio,. 'Onde te-

27.926:0008000 po,' cerca oentagem média de 90"/., proeeese em todo o E�- rão abrigo OB fIlhos dos

de cento à trinta e poucas sobre as demais. tado, em pról dos Intelí- infelizes ataeados do mal
mil to.reladas. Constata se Esses dados adiantam ses atacados do mal de de Hansen. Nl10 precisa
para nós que, no volume que o nosso Estado ex Hansen, não será possl- mos encarecer mals a

r�alizado. a maior contri portou cerca de 1.612.187 vel ficar surda a alma do finaUdade desse c�mo de
metros oubicos de pinho povo jaraguaense. outees festivaes que se

no eeríodo de 1933 a 38. Essa ca�panh l que ca- organisarem, �m aoaea

Ha, no entanto, um non-
da dia maia avulta, pela cidade, cujos recursos

to a considerar dê muita sua necessidade e alta Irão mitigar (l desgraça
importancia, se não qui feiçAo humana, vae sgo- d�s que são obrigados a

zermos chegar á falta e la merecer deste muni viver fóra da sociedade,
cahir no computo, até :.t. cípío o seu valiosu au- ferreteados pelo triste
gora crescente. a que já xiUo. dOI3 destínos. ConstrucçäO de estrada dattingimos com a exporta- Já ha tempos soubemos A' ultima hora fomos . S eNoticias da Capital di-
çllo dessa especi ma. que a snra. An�8ia Wal- informados que a direc dzsm que falleceu Alvaro deira. tb er Crespo estudava a hrla do cOremto das ro agem80Öza: • Aliás. isso é o servação organJs8çllo de .m fesU- Rosas» se promptfficára Chegou a Ooyania, ten

f

Na pastá da Viação foi chal Luz no munieipio d.S Jornaes pouco, mUI'
que não es!àpou aos ro val pró eonatrucção do a passar as. localidades Rito pouco trazem I!0bre o
prios techníoos madei�en, Pr8ventorio, tendo já eon- para o festival de terça. do já seguido para o o assignado decreto dando a S. Francisco; e Rio Near•

maestro desepparecido,
. ses No eriodo iii ue a- versado 8 respeito com feira. E' um gesto que Araguaya, ,parte da comi, seguinte redacção ao item a Lages. sendo até o ma-

E' ique Alvpsro. Souza fOI ci�a nösPreferimos qforam diversss senhofas do nos- muito distingue 8B gentis tíva do presidente da Re 5 ia sub consignação 3, do ximo de 400 contos par.
um s mples. OI !-Im des-. abatides em nosso 'Estado so meio. dirigentes (Ia sympathica publica chefiada pelo capí- actual orçamento do Minis- o *lecho comprehendiJ.
ses raros prevllegiadosrr. nada menos que

�

1.074,191 Agora, na terça-feira soeíedade jaraguaepse. tão floriano de MattosWa teria: ·Para estradas a caro entre a cidade de S. fran-
que conseguem formar no

i h' I Ad 'tt' d proxíme lerá focaUsado nicke, ajudante de ordens go do 2_ Batalhf.o de Ca- cisco e aquelle forte. e d.
Jar. a s�a mentalidade, Pqu�r:���s 'arvor�1 I�ro-:l� no cecra�» dt)CineOdf'lon, Recenseamento dos do chefe da nação. A ca· çadores - Ribeira a Curi 700 contos para conserY8-

"elos enslmamelntos e. Phe'qUel're de 'erra, pPode se o film '�anta. Cathar,lna empregados dos trans- rávana aguardará em Ara- tyba, Curityba ti Joinville, ção da estrada Ribeira'Cu-
10 exemp o pe o oarmo· d E t d rt guaya a chegada do snr. com ramal ao torte Mare' rityba.
d ' ã' t' d concluír que a deva�tação integra a no 8 a o No, 'po es e cargas Getulio Vargas, que deie t18 m e I?oe Is&-e e foi de seiscentos e cinco. VOlt. qUe. m.ostrará flspe- biUumMPade-�ablo. euta km. quadrados. Dahi ctos de n088a terra 80b Esteve em. nossa 1'edac' xará o Rio por estes dias. O plAMANTE COAR-f.

•

.ps Radio
.

o esto em extremo,
I)ft concluirilmbam uese o influxo do novo regi· 010 o sr. Hddebrando Go-

- CY VARGAS)} CLAS·
viveu para_t s.�.a arte e

.torna imperiosa a �CÇãO men que, vae soerguen- meso agênte de E'statlstica �!dranOShiaelDde SIFICOAOOOM'UCN?OMOO 7°.

Canç-ao marCI.aI'paT!lI a sua a-:,' la, . do Governo no s"ntido do O Brllsll e abrindo DO- da Prefeitura local, que so
-c..... _Não cofteJI�v�. EVItava

do refiorestamentl'l. Esta a vo� rumos so seu futuro. licitou nos, para conheci· Hansa Rio. _ O Diamante ;

m�smo. os. e vgfOS, ÔCOS tarefa que se impõQ• Cui. O resultado desse es mento dos interessados,. cOarei Vargas. foi classi. _ .e ransdono:i.
_

demos da
.

exportação, de pectaculo 8er��nic!lQlen. fo�em puJ:ilicados os se,
.

Esteve .q�arta-feir!l-_ nesta fioado, dépois de estuda'- Q� rm�ls!ro Oaspar Ou'Perde CO� eile,. no entan
manter o nivel apréci:;vel te pars 8uxll!ö das obras gUlutes' artIgos do decreto Cidade dlstmcto offlclal do do na Casa da Moeda-, tra JOstltULU um CO�CU:-88to, Santa, ....atharma o seu
a q"'e ]'a' cheg' m 8 M ri 4 sobre a execução do IS B C de Joinville que durante trAs seman"'s, co entre. todos os musIcas de,unico valôr musical Alva'" t.I O. 8S

PbiU R di
. ..'

"

-
'
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tambem não" esqueçamos pS' a o censo em iodo o terntorlo veio iniciar as primeiras de·
mo o setimo do mundo. Brasil, para co�porem u-

po b ouza mOf.reu
,

pobre. de plantar não esqueçamos I
' nacional, dos conductores marches para, a Qrganisa: Ha um forte movimento ma canç�o .

marCial, de�U-o .re com<;> viveu.
qu" ama�hã podem ser de vehiculos, associados ção de uma Companhia de

para que ele fique ni) nad� prIßclpalmente â lU·� Q d�.stmo dos verda' um� erro as derrubp<!a� sem I DR J a ROCHA LOURES obrigatorios do. Instituto Quadros. na �il!a. de Han
pais. recolhido ao Museu ventude e aos spldados.delras artIstas.

conta de hoje MEDico ESPECIALISTA
de Aposentadona ePen' sa. neste mUnlClplO. O sr

Nacional. -_---sões dos Empregados em Ue, prdoit;) municipal â- Associaçao dos paes de
.

Para conhecei o era pre·

A SANTA Olhos, Ouvidos, Transportes e Cargas: companhcu o mesmo of'
Phili. Rad.

familia '

IlIS0 poder sentil o. com Nariz e Garganta. cArt. 1 - O censo d?s ficial áquella lOClllidade, a· pS 10 No Rio foi fundada 8prehender, sobre tudo, as
Rua Principe. Fone 334. empregados em Trans- fim de escolherem lo.cal e brevemente estará instella·subtilezas do seu espirita. M.

-
JOINVILLE portes e Cargas neste Es predio adequados para o A da;9 Associação dos PaesConvivi com elle. fômoi Issao tado será dirigido pelo alojamento da referida uni· . população ca- de familia, instituição queintimos. No -oonvivio dia: Departamellto da Esta· dada. rioca assistiu um se destina a despertar norio de annos - os melho Chegaram a esta ci- tistica e-Publicidade, com A Companhia de Qua- espirito dós' chefes de fa-

res da minha vid'a porqlle d d EscolaRllinze o qual articularão a Ins� dros é uma instituição mi espectaculö iné- milia o sentimento do larforam os da mocidade - a e hontem á noite. os •
t

.

d V h' I I't d b ti d f '1'
-

,

.. .

f' C
. . de Outubro pec ona e e ICU os e I ar que vem e su s dito e a arr., la.a nossa amiemde não teve mlSSlonanos rei esano

,

Transito Publico e asPre' tuir os tiros de guerra, _

8 'menor aombra a empou' e frei Reynerio, que vem feituras Municipaes, no com grandes vantagens pa. O Rio aS'ii;tiu terça·fei·
car lhe Q, brilho. fui dos realisar em nOS'3a Egreja Segundo informações par. sentido de se proceder ra os �candidatos areser' ra um espectaculo ainda
poucos q'ue o incentivaram

esse tn�balho apostolico
ticulares, soubemos que o -

á colecta dos dados es· vista. ,A qua vae ser area' aqui dtsconhecido e que
a acceitar '. o convite que sr. professor João Martins tatfsticos até a data pre, da' em Hansa facilitará as pela sua grande importall'
lhe veio do Rio, por inter· e de tão funda expres· Veras. director da Escola' vista no art. 20. do pre, sim, nomunicipio, a obten- cia, atrahiu uma verdadei
medio de Francisco Braga são humana que'é aSan - cQuinze de Outubro·, de

sente decreto. ção tia caderneta militar a ra multidão em diversos
- ClljZl carta tive em mãos ta Missão Joinville, pretende installar. Art 20. - A partir maior numero de jovens pontos da cidade. E' que
- para ir leccionar no Já ha alguns, annos provavelmente no proximo de 31 de agosto, do cor· na idade de 16 a 20 annos o Exercito fez inte'ressante
C t

-

N' 1 d mez, ne::ta cidade. uma fi· '

• d t ã d t"h'onserva 0110 aCIona e
que Jaraguá não assiste iial da referida escola. rente anno todos os incom.,letos. emons rgç o e ar 11 ana

Musica, Não o quiz, po - conductóres de vehicu . anti'aerea, em colaboração
rêm, Por nada acceitaria em a esses espedaculos de Funccionará com 0'3 curo los de qualquer nature Falsit icadores de com a a�.roni:lutica. � lo
trocar a sua terra, a sua fé, tão necessarios maxi· sos de cómmercio, dactilo·

za, sujdtos á !egislaçllo .

d gar prefendo pela as.slsfen-
lUla, PGI.a. gr�nde 9apital. mé agora que o mundo graphi�, correspondencia. do Trafego, que da res· . moe as cia foi s Prsça Paris. Es-
O p�estIgl_o aa pOSição cf· se apresenta convulsio - est":'nographia e pre-gym- pectiva actividade façam À policia de Porto Ale sa demonstraç�o militar ini,
�� d t t nasial, e um curso com- .

li' h d' d
.

á·....40 hrçreCI 0\ nao o ,�n ava.
. nado por theorias que 'prcfi!tsão, deverão e .. tar gre VID a, a. 18S, es ClOU �e s Vime oras e

- E a famdI3.. ,
- dt- "

mercial extra, com "IS se munidós da caderneta envolvendo diligencias mei'l, oom a procura do Os funccionarit>s pu-zia'me na intimidade, Co- se distanCiam tanto dos guintes materias : escriptu- de contribuiçOes expedi' finaes, pal'Ei a deBoober' avião atacante peloi appa' blicos sorteados terio'mo poderá eUa habltuar'se principios pregados pelo ração mercantil. correspo:'1.· da pelo (nstituto de A ta. de uma quadrilha de relhos cescuta- ap!os a seus cargos larari-Já? , suave filho de Maria. dencia, arithmetica commer· posentadoria e Pensões fablificadorf's de moedas accusar. o menor r.ul,ja, de tidos',

Pre!eriu fic.ar em FloriéJ, Hoje teremos, confor- cial, datilographia, legisla' dos Empregados em que agiam já ha varios approxlmação do Ißlm120'1nopohs! contl.luar na sua
me consevuimos saber ção fiscal e escripta fiscal.

Transportes e Carga�." me�es, de prf'ferencia no A efficiencia da defesa an- O presidente da Repa-
modestla, lfccionando aos _

" , Muito lucrará a nossa O ,agente de estatistica intedor, sendo, t;'0mtud . ti aerea se aoojava princi blica baixou um decre'
moços ,que o procuravam o sermao de abertura da mocidade, com a futrJra municipal communica mais passadas na cs{atal �ui. p:dmenh: em trabalhos de to determinando qU9 Oll
escrev,. ndo de vez em quan' Santa Missão. E' de es� installaçã� da �scola cl? que, já tendo esta Prefeitu tas das moedas !falmca. vigilancia para publicaçãCl funcclonari08 publiCO"
<!o folhetos s,?br.e g the_o' pf'rar que toda Jaraguã de Outub.�". pOIS. ha mUI

ra reoebido o material e a'J das criminosamente. do apparelho ataca.nte. federaes; estadoaes e
fia dd art� Cl�Ja Impi('�sao não falte ao Templo pa·

to 9ue aquI se faZla .neces- cadernetas acima referidas. Artnaí,' depois de di· Positivada a sua loeali- municipaes. quando con,
com. a ,aJuda de amigos, ra 0uvir a palavra de

sano �m est�beleclment°.as mesmas serão dist ibui versas dtligennias felizes sação, o inimigo estava vocad08 para o servio.
�onseguta. d th I" •

de e�slllo pratIco de com- das aos interessados inde. as autoridades localisa com os seus planos de a militar, terAo assegura-
Ao seu lado, pela 8ua or em ca o Ica, que e merclo..A gran�e falta de

pendente de qualquer des. ram a fabrica em Encan· taque frustrados. e, {m se. dos' todo! os seus direi
vontade e pelo seu enthu· sempre um balsamo pa· guarda llvros eXlsten!�1 fez

pezas, até o dia 30 do cor- tado, sendo presos os laI guida. insistentemente vi tos, podendo voltar anl
si:.<smo. foi 'que escrevi ra as almas e um con- com. que "se ann�xa �e ao rente. Para isso os empre' sarios, bem como o ma· sado pelo clarão dos ho' cargos ou funcções, sen
cZé CafharÍlult, que elle solo para os corações.

refendo e:.tabelecl!11ento um gado. nos serviços de chinario de que elles se lophotes, o avião at:cante do lhes facultado, ßinda,
musicou todo e constit�e O ro ramma da San- Curs? Extra Rapid? Com- transportes e cargas quei- serviam pera ti fabrica.- se viu hostilizado pOt ti· quanto á remuneração,
.6 pOt' isto a minha maior t "p _g ,i merc13l, que será .fltO em

ram comparecer á Agencia çl10 dos chamados oen- ras successivos ,de altilha' optar pela do empregG
victo�ia no thedro até hoje. ,a. Mlssao nã� sera pu- 4 mezes apenas. de Estatistica na Prefeitura tenarios. ria, batendo em retirada, ou do posto que rôr 0&.

bhcado, m1S 1I�0 de ves-I _ Municipal. com annotações sem cumprir o seu objec cupar no Exercito.
pera, no pUlplto, para I

Sub-DelegaCia de Po· relativas á dat:l de seu na· A Argentina nas festas tivO• Realizaram se, apÓs,
conhecimento dos fieis. -liela de Bananal rcimentc, �e sua esposa e de 7 de Setembro outr08 exercicios nelles to- Partida de futebol

, Do sr. Antonio Pereira paes, bem eomo de filhos Annuncia-se omeial. mando parte a artilharia BRASIL ARGENTINA.
Uma, de Bananal, recebe· menúres. mente de B1Ienos Ayres de costa, creada no anno Realisar.se'á, amanb�
mos communicação ter as· Sendo obrigatoria a in&' que o governo argenti· passa10 e que dispõe de domingo, em Bu�nos Al
sumido o cargo de .sub' eripção no I. A. P. E T.' C. no euvi8�á 80 Brasil, em material modern iss imo, r,?s, o primeiro jogo do

nas ruas da cidade, a quan delegado de Policia. da· deverão os interessados fa- 7 de Setembto proximo, poia despeja 300 tiros por combinado Vasco· Fia.
tia de 300 mil réis. A pes· quelle ,distríto, p&ra o qual zer a mesma até (, fim des- uma mtseAo mlJitar, bem minuto, attingindo a dis' mengo contra os argen
soa que a encontrou pede· foi nomeado pelo sr. Inter- te 'mez, porque adiando como 250 cadetes. por taneia de li mil metros, tinos. O enviado da em'tI
se o obseqUio de 'entrege· ventor feqeral, em substi- para mais tarde terão que occaslAo dos festejos co' com 16 especies de pro' IOfa Mayrinck Veiga, Oa.
ga·la nesta redacção, que -fuição ao snr, J080 Lyra, pagar eaderneta, exame memorativos da data ma- jeclis, cada qual mais po- gUano Netto, irradiará.
será bem gratifioada. que pedifa sua demisslo.' medico, etc, $ltH! dn nOf.!IIt) pftfz. d�rofJo. parttdtl P"l'S o nono PR".
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Sabbado, 12 de Agosto de 1939 -- S. CATHARINA

EDl benefido das ProxjmaVilia do'
,

Presidente da Re-
obras 'do Preventorio pubUca a Goyaz

Um appelo á alma JaracuaeDle

Anniversario dos
cursos Juridicos

Transcorreu a 11 do corrente mais um

anniversario da installação dos cursos jurídi
cos em nasse, paiz, Commemorando tão aus

picioso acontecimento, foram organizados nos

principaes centros de cultura nacionaes gran
des festas em que varios oradores se fizeram
ouvir sobre o fado e puzeram em relêvo os

nomes dos que se bateram, em época tão
recuada da nossa historia, pelo inicio dos

I �r�os jurídicos, COlEO indiçe já de saber e

L_!atriotismo,
Maostro Alvaro

Souza

MOft"eu um antigo
banqueiro do «jogo d.

bicho»
Falleceu naCapital Fe'

deral o sr. Victor Para,
nhos. natural da.. Raspa'
nba, que veio ao Brasil
ainda moço á pr.o�ura
de eTprego. Com o jogo
do bicho, do qual tor
nOU'se' um dos maiores
bg,nqueiros, Parsnhosfea
immensa fortuna, mor·
rendo miHtonarjn.

Morto o amigo, passa a

set maior no meu coração
a sua saudade.
Entretanto para nós, ca

tharinenses. deixou eile as

suas producç6es, paginas
lindas e perfeitas, que não
,morrerão nUnca. Elias 1'e'

eord Jrio eJempre, para glo'
ria nossa, o grande esp"-
rito que escreveu.

'

João Crespo,

•

Perdeu-se

Para .0 sua elegoncia - USE A CAMISA "IED" - Ultima novidade (de colarinho semi�
enQomado), que acaba de receber a Casa MAY & FISCHBR, - á Avenida Getulio Vor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 CORREJO _ 00 POVO

Correio do Povo Bane!Agricõla eCom" I���-=--����II Columna catholica

A"'g••turas annua 1 1.0. meretal de Blumenau Commentario Eucharistien
Pagamento adiantado

I
.

Matriz: BLUMENAURedação e offinas:
Avenida <Getullo Vargas. FiHaes em JOINVILLE, JARAGUA'

e HAMONIA

animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL!! !

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

Da. Carolina Palhares, de Joinville, curou com

UMA SÖ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude

e clirticas oasticulares,
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA·
DA MINANCORA. nunca existiu a não ser em
suas latmhas originais com o emblema simbólico
acima. Recusem ímítaçõe s l Exijam a verdadeira Acaba de receber e offerece aMINANCORA em sua latinha original!

REPAREM BEM AO COMPRAR! "LivrariaE' Mm produto dos Laboratórios cMINANCORA»

••'.' d.e.J.O.l�•••I.LL.f.· ••· ·'.á

ABnuncios: de accordo com a ta-
I

bella de preços em vígor,
Publicações apedido: $500 a lí

nha de 1 columna.

Originaes embora não publica
dos não serão devolvidos.

A redacção não se responsabíli
Ia pelos conceitos emíttidos em

artigos assignados.

Capital eutorísado 2000:090$000
Capital realísado e reservas 1.870:392$020
Total- dos deposites ce. 18000:000$000
Faz todas as operações bancaria

no Paiz
como deser-ntos e caução d!' títulos de expor
tação e outras operações de credito, passes

I
para as prtneípaes praças do palz, medíaute

taxas modicas.

I Abona em contas commtes os seguintes juros:
A díspssíção, sem avíso, C!)ID retiradas lí-

vr�s para quaesquer Itnportancías 2 ojo
Com avís» prcvío (retirada", com avises

conforme a importancla a retirar) 40jo
Deposítos Populares Limitados (até 10 con-

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

Prazo fixo de 3 meses e depois 2 mezes
de avíso pura rettradas 50jo

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

..

fI lXII DE NOGUEIRA
I-:m!)repdo com IllcceslO em toda

"" "wIestlaS provenlentea _ lJpiIIIIf
1s, �Hrt:rezaa do aanau.,

FERIDAS
ESPI-NHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA p�

.,,, •... "
DARTHROS

t·;.� t�.�. FLORES BRANCAl

L:) �� RHEUMATISMO
t ..",c.t'

•....
SCROPHULAS

i "'.�.';�'''.:<.'' SYPHILITICAS
f· . ,,�.,.,� l':;f:.��,,, j" •

- .. ,.,�,�:; � e finalmente_ ....
: -:i:� ... lIIfeCÇOee auJa ..

•em leia.t "<l reglslrlldl

;<�AVARIA"
� ,-- Milhares de curados._

�>; :.!'lnr,; DEPURATIVO DO SAN6iE

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

Faculdade de Comércio do Paraml
(Escola Remington)

fiscalizada pelo Governo Federal
CURSOS: Propf!deutico, Perito Contador e Auxi
liar de comércio. Intemato e Externato.

CURITIBA Paraná
'rarnbem em vidro de 3 tarne'1hnf

EDITAI.
-

Dr.Waldemlro Mazurecbea
Imposto de Industria M E D I C O

e Profissões Clínica Geral - Molestias de Senhoras - Partos.De ordem do sr. Co- . __

letor, faço publico que Consultório e Residencia :
.0 coerente mez deAgos- cHotel Wensersky» - Rua Abdon Baptistato, arrecada-se nesta co- (ENTRADA INDEPENDENTE)
Jetoria, o imposto de In- -:_
IIustria e Profissões.relati- Atende chamados a qualquer hora do dia ou I.ia noite.
Yo.ao 2 'semestre do cor-
rente exercício. Dr. Alceblades Martias Fontes

Todos os que não pa- ADVOOADO

..rem suas prestações Encarrega-se- de todo e qualquer serviço relativo a sua profissão'
ao. praso acima poderão Atende ás pessoas do interior, que desejarem naturalisar-se rece

IIbsfaEe·las no proximo ber subvenções, compra e venda de titulos da divida pública .

•ez de Setembro co Registro de tit.ulos e diplomas, cobranças, .serviços geraes, pera.nte
I

m a o Supremo Tnbunal e a Camara de Rea]ustamento Economico .

•u ta de 20%.
• CAIXA POSTAL 3897 RIO DE JANEIROA cobrança executava

'

.rá feita no mez de Ou -

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

labro com a multa de •• IIJII!I
�o/o. PM·I Coletoria de Rendas Omad a I n a n c o ra
.tadoaes de Jaraguá, em
I de Agosto de 1939.

Heleodoro Borges,
Escrivlo

E' a romada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de

CALCEBlNll
Especifico da dentíção
O melhor tonico infantil

Vossa caraJ vossa sorte, dí
zem os americanos, tal a impor.taneia que dies dão ao aspecto
exterior dos individuos.
A CALCEHINAresolve o pro

.lema da boa apparencia, pois,
oas creanças que tomam Calcehina
têm optimos dentes, são fortes,
,alegres e resistentes.

Os seus ..intestinos funccinam
.amo uma machina de precisão
• não ha infecção que lhe resista.

A CALCEHINA vale o seu

peso em ouro.

Em todas as boae pharmacias.

•

12-8-:-1939

WANDERER
podem ir a Elle; precisa
ria que Jesus viesse a el
las antes de se levantarem
da cãma. dispensando·lhes
todo esforço é fadiga.
Pobres almas que vi

vem e morrem amortalha
das em seus desejos, que
lhes servem rl� sepultura
e talvez de reprovação.

III CONCLUSÃO

A melhor
Bicicleta

C�rlos Hoepcke S.A.
Filial: joinville

Docente livre da Fac, de Medicina do Paraná, - Longa pra
tíca na Univ. Frauenklinlk (Berlim) e Allg, Krankenhaus de
Barmbeck (Hamburg) - Medico dos Hospitaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - laboraterio de Analises.

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

Fala alemão.

ADVOGADO
Escriptorio - Avenida Getulio Vargas

Residencia - HOTEL SECKER

B
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Prefeitura Municipal de laraguá DESPERTE A BILIS'
,

DO SEU fiCADO
Requerimentos despachados Sem CaIomeIanos..;.E SaItIri ..

Mês de Julho eam. Dis- Para Tudo
Dia 12

' -

I Seu figado deve derr.....ar, dill!'ÚV
Oswaldo Marquardt - Requer licença para cons mente, no eotomago, um litro de bi1ia.

.

I Se a bili. não corre livremente. Olltruir uma casa de morada e Insta ação sanitaria em alimento. não liIo digeridos e apodre-
t C I

cem. Oa eazea inch..... ° eotomago.BeU arreno - orno requer. Sobrevem a prisilo de ventre. voct
Dia 13 sente-ee abatido e como qne envenen...

f
• do. Tudo ê amarllO e a vida ê ulllRicardo Raduenz • Requer J cença para construir 1 martyrio.

.

um maosoléo na sepultura He seu filho " Como pede, I a '�':a�im&�daeh:":�: ::of=
de acordo com a inscrição anexa, I =:':maC:!loE!!a�F�mFi:::;Dia 17 I livremente esse litro do bilis. e voet

Antonio Pedri - Requer Iícença para construir u. ...nte....e disposto para tudo. Não eeu-
.. ... -

I AIIl damno; são auaves e ""�udo são
ma casa de morada e instalação sanitaria em seu ter- I maravilhoaaa para f&&er a bills ""nel

C I livremente. Peça as PilloJaa CA;R"reno· orno requer. . TERS para o Fi81ldo. Nlo a""",�

Alexandre Koehler . Requer um adicio de 10 oro I liaitaça.. Preço: 3$000.

sobre seus vencimentos Arquive se, por nada haver, !:IlI!lIII---.

a deferir. -

1�88.) Leontdas C. Herbster. OUo Hilbrecht Junior· Requer licença de aber-

errpnoQ emRenato Sans tura para um engenho. de �L'roz, em Hansa - Como s : ii U ;.

Alfredo Moser. requer, pago a respectíva licença.
(Continuação) Dia 20

C
.

Relaçilo dos contribuintes inscritos como Divida Eduardo Eisle . Requer licença de abertura para anoIß.hasAtiva, deste Municipio, considerados Ineobraveís, um pequeno negocio de generos &.limenticios . Como .

de que trata o decreto n. 11 de 20-7-39: requer.
Contribuintes: Exercicios : Quantias: Dia 21

Trsnsporte 7.069$760 Eduardo Kellermann . Requer vistoria e «Habi

25 4 te sê» para sua. casa reconstruida sita á rua Preso E,,28, 3 ,36, 37 156.- P C1928, 29. 31, 31 126.- essoa - orno requer.

]935 a 37 111.- Dia 24 .

1937 77.100 Hans Mayer - Requer licença para construir em

1936 73.500 seu terreno uma garagem para automóvel - Como re-

1932 a 85 72 - quer.
Dia 271933 a 37 51.-

João Junkers, - Requer licença para construir um1931 18.-
maosoléo na sepultura de seu pae . Como requer.1924, 25, 28 e 37 318.240

Ignácio Leutbrecht - Requer licença de abertura1928 a 31 48.-
para sua Loja de Fazendas e Armarinhos. !sita á rua1932 e 1937 96.-
A. Batista _ Como requer.1930 a 33 7,2'.- DiR 31]935 16-.- Antonio Tobias - Requer licença para proceder11.---------..a 37 ��:= a uma reforma e pintura externa de seu predio - Co'

8.400 ,

mo requer.

12.-
24.-
60.-
36.-
32.-
16.-
366.700
32.-
32.-
36,_':'"
12.-
42.-
72.-
72.-
42.-
115.600

-

60.-
32.-
68.-
270.--
124.-
108.-
40.-
18.-
44-
8 '400 Budal - Como requer.

36'- Nestor Carpes . Requer licença de abertura seu

36'- gaflinete dentario, em Hansa - Com<L r.f�uer, devendo
107' o requerente apresentar provas de hablhtação.
30'- Secretaria da Prefeitura Munidplli de Jaraguá, 8

36:= de agosto de 1939.
12.-
10.-
131.-
15.-
8.400
8.400

108800
184.-
30.-
54.-
18.-
24.-
98400
32.500
12.-
24.-

De ordem do sr. Pre- De ordem do sr. Pre:
feito Municipal torno feito Municipal torno
publico que .dunmte o publico que durante o

corrente mez de Agosto, corrente mez de Agas
arrecada -.se na Contado- ta, arrecada-se na Con
ria da Prefeitura Muni - tadoria da Prefeitura
cipal de Jaraguá e da Municipal o Imposto
Intendencia Distrital de Preáial da zona Sub-

Retificação Orçamentária Hansa - o Imposto si Urbana (desta cidade)
Exercicio de 1939 a Pro ;ução Agricola e Não satisfazendo o

Receita Pastodl. pagamento no referido
Prevlsl10 anterior (Decreto.)ei n. 62 Não satisfazendo o pa' mez, ficará o contribuin-
de 6-7-1939) 450:693$000 gamento no referido mez, te sujeito á multa de

Decreto-lei n. 63 de 2-8--1939 f" t 'b
.

t 20'/ bitAumento na receita r ista no corren· .I�ara o con ri um e s�- � , �o �e o mpos o
te exercicio provenre:t� do saldo em Jeito a multa de 20 I· no primeiro mez, sendo
caixa verificad� DO exercício findo 25:000$000 sobre o Imposto no pri. então feita a cobral1ça

475.6113.$0011 meiro mez, sendo então judicialmente.
Despesa feita a cobrança judicial- Secretaria da Prefei-

Previsão anterior (Decreto lei n. ('2, I mente. . tura Municipal de Jara-
de 6-7 -39) 450:693$000 Secretaria da Preh:itu - guá 1 de Agosto de

.'

Decreto lei n. 63, de 2-8-39 .

ra de Jaraguà 1-8-1939. 1939 (Carteira Profissional n. 617, do C'onselho Regional de
Credito suplem_entar, por conta do saldo RENAT'O SANS . Engenharia e Architectura - 8. Região . Porto Alegre)
verificado no exercicio findo, destinado . R�nato S�n� ,'E'I_ h

-

Ar h-tcomo reforço ao § 2 da verba n. 4 do Secretario. Secretario MUnICipal &lUgen arla � c I ectura
orçamento em vigor 25:000$000

475:693$000
Prefeitura MunioIpal de Jaraguá, 2 de agosto

de 1930, raa.) Leonfdas C. Herbster
Reóato Sans

IAlfredó Moser.

Movimento de Caixa
Dia 24-7-39

Saldo do dia 22--7--39
Receíta Orçamentaria

Renda do dia 24-7-39

Decreto D. 11

Tratar' aqui com o

pratico rural snr. SIL
VINO MACEDO, ou

com o propri e t a r i O
PLACIDO PEREIRA,
em Curityba, rua Igna
cio Lustosa, 425.

Dia 25-7-39
Saldo do dla 24-7-39

Receíta Oeçamentaeta
Rénda do dla 25-7-39

I Cancela diversos débitos pro-4:138.600 venlentes de impostos, lDscrJtos co
I mo divida ativa.

13 $3 O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Pre-
feito Municipal de Jaraguá, no uso das atribuições
e de acôrdo com a autorísaeão do Decreto Esta
dual 11, 833, da 3 do corrente;

VENDEM ,SE Casas"
Chacaras e Terrenos,
lagar de primeira or

dem, saudável, soce·

go e impostos mede
rados.

..

Mês de Agosto
Dia 1

Pedro Theotonio de Souza - Requer licença pa
ra construir uma casa de madeira em seu terreno sito
na vila de Hansa - Coroo requer.

Dia 2
Paulo NeitzeJ - Requer alvárá de «Habite·se-

para sua casa sita á estrada Nova . Como requer, de
I acordo com a informflção do sr. sub·fiscal.

I Ignacio Leulprecht . Requer alvará de «Habite'se.
para a casa sih á rU,i A. Bati3ta - Como requer, de

-

vendo o requerente ser chamado a assinar um termo
de compromisso.

2 00

4:270$900

4:270$900

168$300
4:43<.J$2oo

4:439$200

215$600
4:654$800

4:6545800
A

455$600
5:110$4uo

5:110$400
IA

581$300
5:691$700

5:691$700

44$000
�5:735$7oo

6:735$700

4:h9$7oo

alão
o·

a. 184$2ec
/0

353$700

333$400
p.

375$000
II :1)91$700

450$000
501J$000
400$00(1
330$000
400$000
330$.000
230$000

z 300$000
150$000 -

180$000
180$000

za
nsa 12$800

Dia 26-7-39
Saldo do dia 11-7-39

Receita Orçementarta
Renda do dia 26-7-39 .

• Decteto:
Art. Uníco - Ficam canceledos, em virtude

de serem incobravefs, os débitos provententes de
impostos inscritos como divida. ativa, deste Muni·
clpío, constantes da relação anexa, revogadas as

dteposíções em coatrarlo.
Prefeitura Municipal de Iaraguä, 20 de julho

de 1939.

�NFl'i.lI.QUECEU-SE.? e I
"mda tem to.s., dôr nas ,.oo.tas • no peito? J

'1
u•• o poderoso tonic:o

VIIHO CBB08011iDO
•• I'harm.. ehim.

lIIAo DA S IlYA SilVURk

Dia. 27-7-39
Saldo do día 21;--7-39

RECEITA ORQAMENTARI
Rend do dia 27 - 7-39

DIA 28-7-30
Saldo do dia 27-7-39

RECEITA ORÇAMENTAR
Renda do día 28-7 -39 Leopoldo Jacob M!lrtfns

Lourenço Bankhardt
Leopoldo Schmidt
Ludovico Gumb1ller
Lauro S. Meloni
Luíz'Berrí e JoséBianchlnf
Luiz Berri
Maria Allewitsch, Vva.
Miguel Urbansky
Manoel Martins
Maria Ohrtstlna de Souza
Mathilde Zumach, Vva.
MiJthHde Zumach
Maria Salomon
M'8no.31 Letnos
Martim Marquardt
Miguel Graf
Manoel Vieira
Marcos Karsten
Mathia WeinfuUer
Maria Beckendorff, Vva.
Catarina Salomon
Oswaldo Searpell
Otilia Trapp Salo'moD, Vva.
Otilia.T. S!flomon, p. 8. filhos
Otto Erdmann
Paulo CrÍsansky
Paulo Jungers
Pedro Mueller
Pedro MueHer
Paulo Lesenberg, Vva. de
Pedro Silvano
Pedro Robe:-ti
Pedro MezZíoni
Ricarrlo Kan{!�, Vva. de
Ricardo Hornbul'g
Ricardo Utpadel
Ricardo RamthuD

I Ricardo Bolduan
Reinhardt Pleske
Reinoldo Lorenzen
Rodolfo Schinke
Ricardo Barg
Rodolfo Viebrantz
Reincido Koentopp
Ricardo Wliwock
Roberto Winkler
Reinoldo Stein
SaUro José Mariano
Theodoro Volkmann
Walter Schuhmacher
Walter HenBchel
WilU Cotin
Wmi Popp
Wa;ter F. Keller
Walter Schneider
Valeria Boering
Vitorio Costa
Valentim Cordeiro
Adolfo Fiebig
Ad6Jfo Borchardt
André AuE' rbach
Alfredo Weingandt

(Continúa)

Empregado cnm suc

case nu enenlllS a

_.I�cenços
TONICO S08ERAMO

DOS PUlMÕ:$

Dia 29-7-39
Saldo do día 28-7 -39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia '20-7-39

...

Dia 31-7-39
Saldo do día 29-7-39

Receita Orçamentarta
Henda do día 31-7-39 ..

• Besponsaveis
Intendencfa de Hansa - Rec. eont. t
96 - Importan 'J'a recolhida á Contad
ria 10 % s. a receita mez de julho c
Idem talão 37 - idem adteíoaaí 10 o
8. arrec. mes de junho co.
Idem 38 Contribuição para o Destaca
mento Policial relatívo 2. prestação
Contadoria - relativo a S. prestaçl1(}
00. P. M.

1935
1937
1935 e 38

Dia 8
.João Emmendoerfer . Requer licencia para cons'

truir uma v?randa aberta, nos fundos de seu Depasi'
to - Como requer,

.

Karam 8t Souza· Requer transferenci1i para o

seu nome dos impostos a que se acha sujuito a Far
macia Estrela - Como requer.

Augu�to Gruetzm:::cher - Requer tran.sferencia
para o sr. Rudolfo Gruetzmacher do imposto s0bre
seu engenho de cana

. Como requer.,
Pedro Julião fgnacio Junior . Rpquer trensferen

cia do imposto sobr9 sua barbearia para o snr. João

Pharmacia de Plant�o
Estarà de plantão ama·

nhã, domingo, a Pharmacia
E,strella.

Edital do Jury

1936 e 31

Des.peza Orçamentaria
Pg. ao Secretario 8. ordenado c. mes
Idem ao Contador

- Tesoureiro
Agente de EstBtistica

•
-

- Fiscal Geral
Sub·Fiscal .

- Zelador. da Prefeitura
Idem ao Fiscal.Ajud. s. ordenado o. me

. Delegado de Policia
- Carcereiro gratU. c. mez

Zelador do CemIterlo
Pago ao ContadOr s. diarias e despe
transporte quan(lo·& servo viajou a tia
Idem ao )Dscal Geral S. porcento conf
arrecadaçl10 da Taxa de s&rviç-os Publi
cos (aferiçilo pesos e medidas) conr. ta'
Ião 232 (10 0/0 s 2:014$200)
Idem ao Fiscal Hering

•

8. percentagem
"'. cob. Jmp. s. gado abatido conl. 27
(10 % s. 463$500)

Balanço
Saldo que paS8a para o dia 1-8·39

1936
1937
1932 a l4

1935 a 37

1936 e .

1934 a -

1936 6 .

, 1928 â. 31
1928 a 31
1930 a -

a 33
1935 a 37 O Doutor Arno Pedr o

Hoeschl, juiz. de Direito
da Comarca de Jaragu6,
Estado de Santa Catha.
rina, Brasil. na forma da
le1, etc.
Faz suber aoa que o

preseote editat: "irem 011'
dele conhecimento ti'fe
rem, com {I prazo dê
trinta diãs, qiUe h.e.vendo
sido designado o dia 2&
de Agosto prolcimo vin·
douro, as 11 boras, para
realizar a teI:ceira se8·

Da cidade de Jaicós, no Piauhy, escrevêm o seguinte sobre as são ordinaria doO Tribun,s.l,maravilhas do Peitoral de Angico Pelotense. ;r-

Cidade de Jaicós, Estado do Piauhy - Amigo e Snr. do Jury desta comarca.
Achando-me doente de uma constipação, da qui só faltava era de conformidade com &

cegar dos olhos, vi na .União>, do Rio de J�neire, os annuncios lsrtigo 31 do decreto-lefi
do vosso llfamado remedio PEITORAL DE ANGICO PELO· � d d'

.

fjTENSE. Comprei um só. vidro e fiquei completamente curado. lu7 e 5 .e J;anelfo fi·

graças a Deus e >J este santo remedio em outubro de. 1922. Da- do, foram sorteados Of}
hi para cá, tenho aconselhado a umas pessoas as quaes todas seguintes j�rado8' qU&
tiveram bom resultado, entre estas um meu primo que foi acco- teem de servir na re(e
mettido de grippe, ficando muito abatido e sempre com grande rida at'88110:. _ ArthlUtosse, deitando muito sangue pela bocca; estava prompto para ir Emmendoerfer, Walth.era distancia de 20 leguas onde ha medico. A conselho de um meu

mano, tomou o vosso peitoral e está completamente são. Escre· Janssen, franci@co Me�8:
vo este aUestado a conselho do sr. conego Miguel Reis que me Fritz BartelJu -,jor, Alon.disse que eu devia dar este attestado de que peço descnlpa da so Schoondermark. Wál.leUra e peço.lhe resposta si reCebeu ou não esta. Sem mais sou

Amo. aUa. e menor cr.o I ther Prochnow, Walther
Firmino Pereira de Maria. ! Breithaupt, José Lino Se-

Confirmo este aUestado. Dr. E. L. Ferreira de Araujo' v�ri�o. Alberto Moser.
(Filma reconhecida), Vnglliq. Rubmi, Pedrp

Licença N, SH de 26 de Mlllça de 1906. W(;rnerl>Leopoldo Angus-
Deposito: Laboralorio Peitoral de InDien Pelolense to Gerent, � e r man o

• Gasch, AlwlDo Kassner,Pelotas - RIO Grande do Sul AUredo Funke, L,eopoldo
VENDE-SE EM TODA PARTE. Grubbe, João Morettl.

Honorato Tomelin, Ro
dolfo ScheibeI, Bernar·
dino H, da Silva, José
MafezolJi. A todos 08
qua�s e ß cada um de
per si 08 convida 8 com.
parecer na sala das 81}:..
dhmcias deste JuiZG, 0,0
Forum, no dia e hora a
cima mencionadca, �ob
pena de multa de 100$,
de acordo \.10m o artigo
38 dú decreto acima ci
tado. E, para que che.
gue ao conhecimento de
todos, mandei passar o

presente edital que seri
l:Ifixado ás portas du Fo
rum e publicado pela im"
prensa. Dado e passado
�sta cidade de Jaraguá.
aos vinte e nove dias do
mez de Julho do ano de
mil novecentos e trinta
e nove. Eu, Ney Franco.
escrivl1o. o subscrevI.-
Arno Pedro Hoeschl

juiz de Direito.

,

)�,

I

1
r�"'.L

<

aS8.) Leonidas C. Herbster.
Renato Sans
Alfredo Mosp.r.

Edital

Renato Sans, SecretBrio.

Comprou um s6 vidro e

ficou bom

201$400 e 36

1
v

1936 a 37
1931

• e 32
1937
1933 a 37
1935 a -

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Br· sil, com

escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais· e criminais e encarrega-se
de inventarios, defe;ras de contravenções fiscaes, elabora contra
tos 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 elHbora contratos de toda e qualquer
natureza, llssim ('orno requerimentos_

HORARIO: das 7 ás 9 e das 17 as 19 horás.

7:381$200
11:091$700

NOTA: A dOilumentaçl1o referente ao balan·
eete supra, bem como os livros cstAo a disposi·
-çAo de quem queira examinar.

VISTO
Leonldas C.Jfelbster
Ttß. Prefeito MuniCipal

AI1redo Moser
Contador 1<)36

- e 37

Adão Maba-
Constructor Licenciado

Executa quaisquer construcções, de' pre
dias, para casas commrrciaes, fabricas,
engenhos, todas as especies àe casas de
moradia, . fossas sanitarias., pontes., .bod·

, ros, canaes, etc.

de alvena..... pedraria e concreto

Decreto-lei D. 63 e

1935 a .

·Abre crédito suplementar ao

§ 2 da verba n. 4.
O Tenente Léonidas Cabral Herbster, Prefei.

to Municipal de Jßraguá. no uso das atribui·
ções que lhe são conferidas por lei; e de acordo
com a autorizllçl1o contida no art. 5 do Decr eto
lei n. 48, de 31-12-1938;

Decreta:
Art. Unico - Fiea a.berto, por conta do Slil

do verificado no exercício de 1938, �o crédito &u·

plementar de Rs, 25:000$000, destinado como re.

lorço ao § 2 da verba n. 4, do orçamento em vi
gor, revogadas 8S disposic;ões em contrario.

Prefeitura MunicIpal de J8!'6guá, 2 de agosto
ae 1939.

1936
1931 f. 38
1937 e -

1938
1937 f' 38

a transportar 11:23U$:140

•
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..... f I Edital de pTI- ;- I1DIß&� "Correio" Social
<:Cl1idae primei�. do rein') de·.·D·"'·L;·s·e·<�·u·ê)·jl·-ls·_--IH;���;lt�;:;�� I pHARMACIA ESTRELLA I �h��.p::O!, 10\ra; m.i� velli�\�� B�a.iI
tiça e tudo mars S'" VO" d"rá de accrescímo �

da Comaroa de Jaraguà, iii l2J S CI a es espectaeu arei on e a am içao Impera
.... II Q - - " Estado de Santa Catarl [tJ KARAM & SOUZA I

e o smõr vana.,
MatA. S. 1111. Od, Brasll, na forma da .

.

As aldeias e os campos ... valés ... primavera I

l' ...•A· S· a'nta MIl&8 a- o
lei, etc: til MANIPULAÇÃO CUIDADOSA Teus olhos devem estar cheios de impressões, ..
F8ÇO saber 601 que o ; PREÇOS REDUZIDOS �. Ouviste por lá falar dos homens de alêm mar

. presente edital de prl - 00 que primeiro vieram construir
meíra praça, com o pra- �. PLANTA0 NOCTURNO iii nos alti-planos do porvir, .

zo dez (tO) díae, virem � III para nós, seus filhos,
ou dele conhecímento ljêl AVENIDA GETULIO VARGAS IX! O b d

.

lidad00 IX! arca ouço ,e nova nacrona I aae.
tiverem que, findo e881'1 � Jaraguá S. Catharina IAI
prazo. hão de ser arre IAliJIAI 1Xl1%I1Xl1'XI1X!1X1I11IX1O

�

matados por quem maís [l!JClQff.JlXIlXI[!!lcaD?XI�IXI.l§I�IiIIIlIiJI§J�I§IBa
I der o maior lance ole-

MetJil caros Parochianos l I recer, no dfa 15 do cor �. Od
'

Grande nova venho annunciai vos:. pela rente.mes de Agosto, Só
I
� .. Ine .. eon;graça de Deus teremos uma s, Missão. Tempo I

dez horas da manhä, as .�
portas do Edifício dI·irnportnntisslmo para cada um de vós; trata Forum desta Comarca, -

----�--.
,

-_._-

Ise de assegurar a s.Ivação da vossa alma os bens Imoveís penho AMANHA - 13 de Agosto � DOMINGO
Immertal. Deus, na sua jnfinita misericórdia,

'

rados a Theodo�o WuUf,
'_

quer derramar sobre vós nestes dia.s aben I
D6 ação executíva que Em duas espectaculares fun.cçoe I!Ânnill rsarios

:

d ".
I.

'r,. 'A' Ilhe move B Cervejaria" . •
Dia 2 do flurnte anní-çoa os as suas ,griiçast, miaIS prfe�I'J58S. i

I!
Atlanttee S.

A.
" a saber: Matiné, as 3,30 e a Noite as 8 horas:

ver.
sariou asma. Yolanda

I q�an�as alm�s,. a quan os ares OI por uma I 1.) Um terreno fazeu. Cunha, esposa do sr. Drau

"] I rníssãö
restituída a p8Z) ha tanto tempó I do frente para .8 ru .

I
j .: SUPP.lemento nacional sio Cunha,. inspector f8CO

.

perdida,. . Goethe! Di} di.,trHQ dr 2, Desen�o anim;;d� lar desta circumsertpção. Enfe/NTH)$

.

_ .ConVid.(}.-vos, portanto. caros Psrochianos, ';f2l1HanSBI d.e�ta. C�mftrM! �, Act�ahd��e MOVlet.ol.le .
.'

�

-

..

�e� a�nos di� 4 a

E.ncont.f3.-se dfsde. ha dia;

I
'''' i ti d t d di"

'

c M' são
- com a area totaí de 4, O super film da Cine AIIJa"ça s�nhoflt� Iracema Mudler,_ recolhida aq Hospital Si.·pata ass S Ir es, o os os tas a �', IS� '. 11870 metro quadradoe S bJ

·

M
. dilecta filha do casal H�

.

J' d f' b ttíd

�ãO.
vos deixeis impedir por negocies e. ser.'l ,8�ndo 25 nietros defleo'

.. U. Ime en tira Itn'a � joão Olegario �uel láÜS.i�t.e��e�ÇãoOlCi��tJ?:a: :ViÇOS. D�rante annos trataes delles, �om justa. I te e ?5 met�Qs .d!, fur.;... ler, do alto c mmemc lo�! exmá. sra. d. Bertha fm-
razão; dJspensae·os nos poucos mas da S i dos, ftlzendo dIVIsa 80 "e 1\Tina P t

cal.
. , . lmendoerfer: esposa do sr,

. -issão. Depois da Mi5�ão voltae para ellts ,nOrlE: �om o SIlt. Afonso UI 1 �A e rOJVna - Qumta·felra. dIa 101João EmmendoerfH,lU
,

.

• I Dfgeltmgel'. 80 sul com ' do corrente, i.)f1SS0U Cl data í
e Deus os ab��ç�ará �e mode pt\rhcul�rl um terreno' da Prefeitura cem ls� Miranda. A mulher foi obrigqda a n-f:D· natalicia da

-

gmtil senho' ! ,

como a exper.len�la enSina - I Municípal, fundos com Hr para ser amada) pelo ente que· dIa' mais querifl; fita 1!rsul.a Brueckh�imer, I Falleo'lmentol .A tua alma lmmortal nlIQ merece estes I �err�s de Oscar Ad8m, Sentim�'ntaI! Soberbo! Lindo! ::erá este 'film que p!opnetarJI� do salao de I ,Falleceu terça teua, nesta
saálifiicl.OS 1 •

. I avalIado em Rs. 3:200$. F' C' AI)' . tá'" h� ondubções de cabellos_ ai I cIdade, .

o sm .. Alexandr,e
_

. h
. .

. 2) Uma casa situada .

a me
.

lança apresEn Df �améjun a. nlR O, Pedro n. Erzillger, velho assignanttO serma? de2 adberAtura ierá oJe á nmtel I' no terreno acima trans- DH� 20: «Allotrt'i» com Adolf Wolbrug e Rena- - .Anniversaria hf-je o I dest? folha. e paf do j(l.sabbado, du!. te· gosto.
. Ctito 8vtlliado . em Rs, te Mueller. sr. Heleodoro Borges, cor-! vt:m Wigando frzinger, ex-O PROORAMMA será dado pelos nus- 11:800$000, -� nclo t;sclÍvão da Co!lecto auxiliar 1e nossas offici'

sionar!os todas 8S n�ites para o dia seguinte. cujo� bens c�n8tantes I ria dê �end:s � Esta�c:aes, na�,
. -. ,

VINDE VINDE VINDE I I do auto de avahaçAo e.
O.

. Cavalheiro b<lstant� e:shma· O extmdo dt'lxo� VIUVa"
r" . 8utO de- penhor", de lo- anJo protetôrde seus filhos do em nosso muo, (lnde exma. sma. d- fneda ):,r-
O voss(_, Vigétrio Ilhas. dos autol da rere- é ?i reside ha muitos annos e zipger, It seis filhos menO'<

I rida açlo executiva, säo Lombrt· el· M· constitui.u famm!!. exercen· res.
P. Alberto Jakobs, S. C. J. 'levados em primeira pra gU· ra InançOra do primeiro o professorado A' p.olutada familia tA'

• .,---.-__ Çll de basta publica de Vel'mifugo I:lU8V� e de prmü{) Bfelto, publico, conseguiu o anni, víamos condolenCias-
, '.

.

__ venda e arrematação" Diapenel;i purgllnte e diétll! versariant� de hoje

cerca�'1 N d d d' tr__________-.,,_.--.----- pelo valor total de Re,
,

se de mUitos e bons ami
- a r,na ruga a e.a

.

ESPORTES 10 mil porta... 6:o0{lSoOO (clnc<; contoe Sene ,ar. '.81,.er idade, canllr e 8 •. (1, z. a e 4.)
,

gos pela sua conducta .de bad:. pas8a�0 faUeceu 1'8

, .. de reis) Assim lerlo 08
.

Pl'oteJ·J:}. a saude de seus filhos e ti@Ul!sempre,quercomofunccIO.penlD!meAneta,exmKa.sça .

.....aa para O
.

.

'. id �� VV8. III. n onls araer,Como noticiamos, fea, ._CMCM raferidol benl arremata- própria! Evita.rá muitas doenç8s e poupará narlo) q ..er
r
cc:n:o C a ...ao

mãe do sr. João Xaraer _.lizou se dia SO do mez Brasil dOI por quem maior laD (linheirQ em fGmêdics. � e chefe _de fcm�h�. Bogra do sr. José Emmen-
,p., em Mafra, o encon·

_

ce
. ofire�er �o dia, �o Compre hnje mesmo uma .t'LOMBRIOUEIRA me�:::e t:;r::e�;���: 11iah:� doerfn,' industdaes nflta

.ro e.ntroe ae fOIrteds equli- Bst&o em �J1d6.mento

I
rn! ..8oClOCp80d8eCndmO!l�8emnc�8o: MlNANCORA" para seu filhinho. �o!sas fflicit�çõe�. c!dade, aO$.qu"u enviamo.pes <10 pera� o, aque no CODlii{·lbo Nacional de U""

•

E' um oroduto do!; LABORATÖRIOS _ Am"nhã com Ieta mais smceros puames.ila cidade. e do BetleJls Immigraçlo e. Cclonlsa mo. serem examinados,. «MI' c,,p. (J SefJllltameDto da' 'e'-P. C., de Retorcida. A OAo ",uIQS proJectQs bi por ,quem interesse tt�er, NANCORA» - JOINVILE, �:Ve�nfoãge í.�::te�!�e: I
nt.randa senhora, que era

,ugD8, que ;tran8oorreu laterdes dOB ac.ordos iro, f.!. rua Goethe, no :ref!;;f.. .. J., muito �stimadi, realizo»''e modo 8 enthusf81mar mlgrat�rins, 'entre os
do distrito de Hanss, se. I ,.. • se domtngo á tarde, ce•

•Dia numeroafslfma lS8' quael o referenta "in gundo dests eomar�a, .�llâeiitil<éliô�Dr:�lóim':'lo-e·I�.·
..
: Pbl"ps RadIO! grande EccmpanhamenW.afateneia, findou oom um troduolo d� dez mU por-

onde 8e acham 10calls8'
"�'W'..q;',j'

.. - • �""'ià ",
... "

«

.. _-..

-;':;�empate de O 8 O, tendo togue.es no pais, dOi 08 ditos benl. E pa- AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS DO' f;,�� HIEMI'fA�U RI DR,; H I:;· J';,;:'.�• quadro jaraguaeole de. ra que chegue a noticia ORGANISMO CONTRA AS DOENCAS DAS; (.:;' II Jn�ilLI!I ti _ Ii.;;monetrado o leu yalor 8 publico, alandei palsar, :; �CRIANÇAS E DOS ADULTÕS -:� �_ ,,:,;•.,. � ,_. na, __3 ...... '*'-!-:<'�;_" ."J;'
,.erant6 O seu forte ad. SEOOSTADEBOALEITURI\ cate edital que será afl' ... _- ..---- .. �. ,-�. 'II.,�DtlA;-Ne;U,��THENIA.'C��..

·

�... 'frtw.Ç�'\i"erssrto de Mafra Adquira lewanilimente xado no lugar de costu ;!,,' ';" '1IISUbstItutvet�����.,.,,<!,��.,,���
Justa Re&Olu�. «O Cruzeiro» ��:8!fo�!��t�/:!:p�-:

_-",�.&iUt& . �.

p.a.fi AS DE FINA LITERA· s8do nelta cidade de Ja- ,

1-
� ..........·ORRHom·1C'&! suacura semPor acto do goverDo do .,_

TURA _ ORANDES rsguá. 808 quatro dla8 .&cradectmeato ....:..w.a � operação'Estado, foi abonado' d. REPORTAOE.NS· CINEMA do mez de Agosto cio a·
Pilomena de Oliveira, ler' MODAS�U������ECÇÃO no de mil novecentos e D O e n ç a 8 ano-retaa. varlza e
vente do Grupo Escolar FEMENINA trinta e Dove. Eu, N�y As familias Karger, Carlos Streckert e José erisipela sua cura.

::sl� ���a��b�ea::�:C�::1 IM paci�:a: :�raf,��ôvel lei- !:::i�o, :::,)l���OOP,::r� �on;o;.e:ed��:e�CC��i��e��m faf.:�l::::��sdeS 8�a Dr. MENOES ARAUJO, CUR IT-YBAo
.imentos, na conformidade

«. O CrUZel-rO» Hgeschl, Juiz de Direito querida mãê. sogra e av6
40 disposto do art. 123, da Oomarca. Edel con Vva. Antonla MargerI 2, do decreto-lei •. 283, A. levilta Ilue acompanha o

forme o orlgl081 do que
"e 19' de janeiro do c. a, rythmo da vida moderna. dou fé,

ASii�n�ltur�s • Jeroguá..4 de Aioeto
Anoual 75t - Semestral 4I)� I' de 1939,

�ua do Uvramento, 191 O escrivlo
�IO DE JANÉIRO I NEY fRANCO.

café de insupera..

A Colleétoria PedetaÍ I vel qualidadeflor nosso intermediol a·

Ivisa aos fabricantes de
assucar localis.ados nesta

z�na que'deve� adqu!-l' Torrefacção de Café I
rir, com urgenclll, os II..

Ivw'.) de prodtlCc;ão di ", Bruno Mahnke
ria para a ,-:scripla exi-j Rua PresidentE! Epitacio. JaroguO I

. "ida pelo Instituto do I. 1
Assucar e do Alcool. lillB__B__««..ltI

CORREIO 00 POVO' ll-l-l999

Da Matriz de Jar�cuá
de hoje até.20 de Agosto Como teus olhos verdes de mestiça

brílhsm.. - dize lhes por que ficam dilatados
ante o panorarn do que foi EI Patrla
Nos velhos ternpos da Colonização!
A cantor ia dolente nos fngmhós ...
A sinhá moça! O moleque; a rudeza do feitor.
A estremecer, dê amõr.

filho do easat Joãe e Lee
nor Neves. e alumno do
Oymnasío Oatharinense, d.
Ftortanopolis,

Aviso

•

(

enviaram condolencias e flores, 80S que, na
hora infausta, prestaram seus valiosoi auxilios
e aos que acompaharam a quedda extincta na
seu ultimo caminho.

TOdesanzeige und Danksagung
Allen Verwandten, freunden und Bekannten

hierdurch die Trauernachdcht, dass es Gott,
dem Allmaechtiaen, rdallen hat, unsere gute
unvergessliche Mutter, Schwieger' und Oross
mutter

WWe. AntOnla Karger
geb. Langel'

am 5. August d. J. im Alter von 79 Jahren, 2
Monaten und 4 Tagçn ploetzlic:h in die ewige
Heimat abzurufen.
Herzlich dank�n wic allen denjenigen, die

uns waehrfnd der schweren Stunden so hilf
reich zur Seite standen und alll;'n, die der lie
ben Ver�tolbenf'n das Oddt zur letzten Ru
hestaette gaben und Sarg und ,Grab so reich
mit Blumen schmuf:ckten.

Die trauerndtn Hinterbliebenw
flamme Karger

.. Carlos Streckert
, JoséEmmendörfer

DOMINGO 17 de Agolto DOMINGO
no campo -do ESTRELLA 1'_ C.,

em Retorcida

Orande torneio de
futebol

tomando pate quatro clubes - Disputa de uma
linda taça .. Inauguraçâc dos novos uniformes do
Esttella F C. - Inicio do torneio: 8,3f da manhã.

Üesde manhã no campo haverá
.

Grande cburrascada, bebida., etc.
A' noite, no s3Jão Rab

GRANDIOSO BAILE

o SABÃO

Virgem Espec i a li 'd ad e
- .JOINVILLE (M-arca rrghtrada)de WETZEL & elA

TORNA A ROUl'A BRAi":QUISSIMA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


