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O Ministerio da Jaraguá
Agricultura

Pro construc

I ção do
Preventorio

Sen ta M issão Teve legar, como noti
ciamos, dia 15 a exhiblção

Conforme noticiamos em que vieram realísar em
do film «Santa Catharina A Directoria da Dlví A medida de alto al

nosso numero passado, são nossa terra tão magnífico integrada noEstado Novo" são do Fomento de Pro cance uatríottco da ím
hospedes de Jaraguá os espectaculo je religlosida- no Cine Odeon, cujo re- ducção Vegetal, do Mi portante divisão nscío-
misslonartos frei Cesarie da e de belleza. sultado se destina a auxi- nísterío da Agricultura, nal sob á operosa e er-
e frei Raynerio, -1_ue vieram lisr a construção do Pra- está organísando um fielente supertutenden-
realizar 13m nossa egreja e Segunda feit a, pelo cx

ventaria para os infelizes MUSEU representativo cía do �nr. Oastão de
para o nosso povo, a se pressa, regressarão a Cu. filhos dos atacados do mal das producções dos di- Faríe, revela o interes
mana espiritual dn Santa rityba (JS misstonarios frei de Hausen. versos Estados do Bra- se do Eetaão Novo, nos

Missão. Raras vezes nos Cesario e frei Raynerio. O A exhibíção do film, pa- stl, eom a finalidade de estudos economioos do
fem sido dado apreciar tão povo [araguaens», agrade trocinada pelo sr. Prefeito realísar demcnstraçães n08S0 volume productor
expréssiva msuiíestação de cido, prepara u'a manifes Municipal com o concurso aos techníccs, ás ctasses e abre novas perspeetí
fé, vinda expontaneamente tação aos dois dignos sa-

da directoria do Oremio agrteolas e commerclaes. vas ás classes cujo am

do âmago da alma popu cerdotes, a qual será leva das Rosas, agradou bas- aOB visitantes naclonaes paro governamental an

lar, como essa que se fez da a effeito POl' oecasião tante pelos aspectos de e estrangeiros, bem co- tes do evento da nova

durante uma semana e eul- do embarque, na gare da nosso Estado que Ioealisa. mo fazer examínar e éra, sempre foi tnoípten.
minará amanhã cem 8 pro' cidade. Para =ssa prova de As duas sessões,. uma á enca.minhar ti estudo as te.
cissão do Santiss imo Sa· carinho e de gratidão aos tarde, para. as crranças, e possíbílldades prcducto Desnecessario se tor
cramento, que percorrerâ illustres sacerdotes que ncs

outra á noite, hy-eram re- ras de cada Estado, em na frizar o importante
todas as ruas do centro visitam e que tanto bem fize gular concurr.enCla,. seus productos . papel que assume o Mu
da cidade. rarn ás nossas almas, é con·1 Por nosso Intermedio a·

I seu dos Estados, os

Militas foram os ensi- vidado, por nosso interme gradecern os p:o.�ot.ores �---------.. quaes se tarão represen
namentos que es misslo- dio, o povo de [araguâ. de tão louvavel iniciativa a DR. J. A. ROCHI LOURES tados petos seus produe-

.

narlos, ém suas orações Fará o discurso de despe t�das as pessoas que se MEDICO ESPECIALISTA tos maís em evidencia
díarías, Jeixaram cahir na dida, em nome do muni dignaram de cO!ßparecer á Olhos, Ouvidos, commercíal e· outros
alma dos ouvintes. Pala cipio, o sr. Mario Tavares passagem do ftl.m e bem Nariz e Garganta. que ainda não alcança
vras lindas de substancío- da Cunha Mello, tabelliäo aSSIm a s�nhoflta Martha

. .
ram esse indice, paten-

sa essencía catholica, re-l de notas da Comarca. M.ay, presidente do Gre- I
Rua Principe. Fone 334. teando riquezas desce-

passadas delvirtude, f�ram cCorreio do Povo", que
mIO e a senhor� Leonor de JOINVILLE nhecldas em propagan-

escutadas em silencio e acompanhou comolhe cum
Souza Neves, directora do da directa a organísada Prefeito tte. Leonidas Herbster

deixaram um sentido de pria a semana da Santa nos,so grUI?O escolar, que

J
. com a maior selecção ,

belleza que amanhã será Missão, reitera a frei Ce se Incu,!,blram de passar

OUJOUX B e carinho, e objectivan.
E sem duvida digno de timaliva de 460:000$OOO�

de saud:;de. Est:.1mos que sario e a frei Raynerio o a� loc.ahdades, e ao sr. Ed· do além das finaIJdades
nota o progresso que de contra 390:000$000 fixados

a v:-rdadc c�ristã deVe se. seu respeitoso apreço, com gar Plazera, s.o�f� da em já mencionadas, a comi.
algum terr.po a esta parte, para o corrente atIDo.

assim enunciada. Ha b::l' votos de boa viaacm. I?rez�, que �Irlglo a foca. B I � tituição dos -stands» do s� .cC?mtata em nosso mu Vê-l'e que adiantamos

lezas infinitas n05 princi·1 _

"" hS3çao do film. A rt"!nda a a.nga.D ans Minister io da Agricultu- mClplO. Tem se esta cer- um pouco. Se a renda

pios que nô,,: deixou o F. d
bruta alcançou a 510$500. 1'8 nas exposições na.

tesa obser��njo por. alto augmentou é porque o tia-

sua-ve filho de Maria. 1 eira
'.
e I Fa! �sta a primeira contri- cionaes e internacionaes.

mesmo a
.

Vida da Cidade balho foi grande e prodU
b

-

d J á
ou do interior j�fr.gunen ctor.

Jaraguá ouviu e compre ,Amostras de UlÇ�O 9_ aragu para a Na ultima recita do teere A' Sub Inspectoria A- O t b Ih d-
. .

hendeu o sentido oanonico , • contmtlaç�o das obras. do «JoujOtlX e Balan<l'andans», gricola Federal com sé·
s�� ra a o lano que

I
Muita causa já foi feita.

de todas essas bellez.lls, 'Sta. Cathar""a ProventorlO. Outras VIrão e
de na capital do .nosso

se desdobra, que oria e A transformação da cidede
.

Ih f d't
...

a seu tempo· est' mos e
no Municipal do Rio, oc

E t dr' d d j 9ue .produz, Cftscendo do. é um facto. As estradas que
como 1! oram I as, es' Terá in,·cl·o a 15 do no

' a c r
cupou o camaroté presi 8 a o, 01 a 88 ncum· t

··t 1° d I f' t
' tos numa documenta"'ão

-

b
.

d IIi· d d !n enor para o ce.ntro ao Ise.fv.f.m ao interior do mu�
plrJ ua Isa as pe a e, re O' vembro proximo, na capi. !. .; Y dencíal, falando em nome anela e co glr a 08 d f
cadas pela graça de ser t 1 d E t d

.

F· d
mUito digna de sohdarleda· e cellectar amostras pa-

Inverso o que OI em ou· llICIPIO tem ·sido conserva-

bom, de co.lVéncer pelo e. Aa .

o . s Sa o, aC eIra. e de dignificddora para com drões dos 20 Drincipaes
tros tempos. mas alem· das a m::dida d" passiveI,

I d
.

1
mostras anta titharma, aquell"'s que o destl·no I·m d t d

. . çando co.mo. t':ntão 36 me· uma vez que do esforço
xemp o, e gUIar pe a pa . r d t·

-

d
�. pro uc os as orIgens 001· Ih f l..f d

lavra. I
Vil losa

_ emo�s ,açao ,

a piedosamente segrfga do neral, vegetaleanimal,68
ares !na H.!l es, graças produci;vO GO interior de-

Nã d· p!oducçao nos"a em varlos meio em quI" �ivemo� ... ao esforço que as realiza pende muito a vida das cf'
o. e�ramos em

.

,zer ramos da actividade pro'
-�. perando SE> que as classes e á vontade que as !'UPeI- dades.

q�e, dIanamenie, malS de! fissional. nroàuctora8 comprehen' vizionaf nôa dias de ho .

mil pessoas encheram o I A Feira, que terá a du PhiUps Radio dam o alcance da iniciati· je como nos de h9ntf4m. Agora -mesmo o eepiritQ
templo.

. _ ração de um mez. poden. va, e dêm o necessario a· Não fôra, como se nota �Itamente progressist.a. do
.A Santa MISGaO fez. o do este prazo sú proro.

paio para faciUtarem 08 certa pE\:-alislção no �urto act�al governo mU'!IClpai
mIlagre .d.e fortaleCer mlHS, gado, si convier. constitue A Gazeta meios viavels á realiza· de cOl1strucções que até coglt_& da �onstrucçao do-
nos espl.ntos, a fé em Je- tambem uma contribuição ção integral do Museu bem pouco ae observava, predlO deshnado á Pre�el'
s�s C��lstO. ,Que .do alto muito sympathiea rara o Commemorou a 16 des.

ora em vista, uma vez especialmente na sana ur'llur�. obra sobr�modo !m"
ceo, d:_ .te ceo bello do brilhantismo que prome!· te mez mais um anno de que, essa opportunidade bana, pouco representando I

pOlta�f� .

até hOle, porem,
CruzeIro, . �esç�m. gla�as tfm alcançar as commemo existencia brilhante no sce-

uDica vem de encqntro o que se constroe hoje em I se� inICIO. flpesar de pos·
sobre os dOIS mISSIonarlOS rações d,\ grande data do nario do jornalismo catha.

aos interesses indivhlu- comparativo com o Que se
sUlr Jaraguá p3/a tanto

N P cinquentenario da Procla rinense, cA Oa7.9ta:t, diado
aes e collectivos, abrin' construia hontern, poder-

terreno �mplo doado pgr

OVO r�motor ,!,HÇ�O da Repu�liea. Res' de. Florianopolis, a que
do lhes maiores horizon. se ia affirmar- que o ry!h ��g('10 Pozera e renda suf'

Publico hzaçao de apreClavel

alcan'l
JaIro Callado orienta com

tes de expansão econo mo de progresso jaraguaen.
hClente.

. mica. e ao nosso Estado .

Chegou a semana pas· ce. e<:_onomlco,. a �ua com- destaca�a oroHciencia.
o ensejo de confirmar a

se, Integral. sê adiantava Já em edição drste an·

sada a nossa cidade, o dr., missao orgamsadora está R�glstrando tão grata de muito ao de grande no nÔs ocup3mos do que
Mano"... 1 Loba-:o' Munl·z de emp�nhada em tudo fazer. ephem.er_,·("''', «Corr"l·O do situação de productor "'arte dos munic·· ,

p

I
. ,

F
- u"\.. ... destacado da economia IJ.

• {PIOS GO vae ser o nosso aço Mu'
Queiroz, reiTIo"9'ido para pa:a que 3 primeira eira Povo· cumprimenta Q for· Estado: . . I nicipal, do seu custo, de
esta comarca, como Pro- de 4-mostras d(: Santa Ca- mula -A Gazeta" votos de

nacional. MumcIplo novo, com os àmparo que tal iniciativa
motor Publico. tharm'1 corresponda plena longa duração, sempre com Dr. Edmundo Luz Os productores deste

seus s.erviços ha bem pau., deve merecer de ·tedo 8

Agrade-;endo ao dr. Ma· n:mte às fillali�ades pre .
o m-;;-smo brilhantismo com . . .

d'
co postos em ordem, n.or jaraguaense de boa vonta·

110el Lobão de Queiroz a VIstas, A respeIto

r�ceb_�-l\
que acaba de vencer este da snra. Darcy Val gas, o t'gU:::;PI��ueM:::�ar:� ":Ja"�a?�o f agorJ hnsalos de. Jaraguá Municipio, de

communicação que nos fez m. o�
uma commumcaç�o s�u quinto anno de fun nosso iIlustrado patricia, producções, poderão di _

a mlIllS ra IVO! e ontém, hontem - com a
-

sua agri,
de haver assumido as fune asslgnada pelo secretano, dação. dr. Edmundo Luz, que la· r!gir se para melhores e

desde que .pou�e gOfer cultura, ª sua industria e

Qões de seu cargo, faze· s'. Lothario Paldo Roth
\ gradeceu aos artistas a cal· d Ih r

nar se por 5t. a lInda terra o seu commereio - sonho
Ih t d f ,. fuchs que -UI·�O agrade . I b çã

•

h
�ta adas in ormações, de Jaraguá tem procuraA·o I' d d E '1' Jmos f: va os e {I 12 per

. '.
'u I

-

i PhiUps Radl·o a ora o que Vln am pres·. J t· O � In o e mI 10 oi.lrdan e

manencla nesta comarca. ce,TIOs. I tando em benefl·cl·O da Ca. p,i:lS80a D?-en e, ao sr. 80· ser pelo trabalho jynami· Domingo' d" N· Ô
rIO SaraIva ou por es.' . '.

l> II ova n 8

DES"OB'IC'RTA EM GUARA
sa do Pequeno Jornaleiro .

t á A' diA 1
co de seUls mUlllClpes,malS, tempos r�cuados da colo'

Telephones I
,,&I. ..

e da Cijade das Mtninas, ��1� °Fede��l a:�r: .sf�� mui�o mais do que lhe re" nia; qdade-Múça (Ie lloje�

automaticos PUAVA IMPORTANTE MI.. obras de relevante alcance nesta cidade. �otn eceramd, qual�t?o os calçadlnha de novo e cant
social que estão sendo exe I", eresses a. po I lca�em o .permanente" de suas

Soubemos qU3 se acha NA DE COBRE E AZURITA cutadas sob o patrocínio PbiU··ps Rad•.o
solheconsegUianeutrahzar· franças verdes merece

em estudos na Prefeitura Nolicir"s alviçareiral e tos Guimarães, sob chefia dª distincta dama. lhe os anceios de vida in tudo dos seus poderes go·
Municipal um projecto so· dignas de registro, deu � do dr. José Lacerda, a e

depen�e�lt�. vernantes, para que cada

bre companhias telephoni· pagin� agricola do m�tuti xistencia de incalculavel
MUlllCIPIO novo cresceu vez mais se envaideça aOi-

cas que queiram instaUar no "Gazeta ào Povo" de mina de cobre nativo e de San ta Missão logo, desenvolveu·se sem olhos dos que á visitam e

nesta cidade apparelhos Curityba, em referencia � azurita, tende tal déscober grandes. diffie}lldades gr a a observam tedos os dias.

automaticos. hOJ'a am uso descoberta no Município ta enchI·do de satlOsfal"a-o
�as á selva. rIca que pro- Estamos agora atraves'

'!" De ensinar, de iuiar 06 que precisam, crentes duz a agncult 'r� ao es d .

d
em centros adiantados co· Guarapuava, de importante todo o Paraná. Ou não; aposfolado immaculo da F6 !

.....
.

lan O um perlo o de es·

mo o nosso. mina de cobre e azurita. As intensas exploraçõe� Missionarios do Amôr que constróe, sem repentes !orço h�rmoniço que faz a Hagem. Quando venta em

Nã
.

T'
o·

h
. C!irnaes, que eleva a Deus sem nös tocar até, mduslrla. Esse rythmo nossas ruas· levantam'se

o �reelsamo�. encare- As jazidas ora em fóco, e sacrJ ICIOS aos .engen el- que se acc::el"!tuou logo n.a ...erdadeiras Clortinas de
cer a Importancla. desse já foram estudadas pelos ras patricios, culminaram. Comnosco atravessando os páramos silentesl a!!tual admmlstração mum· poeira. Não seria mau se a

.melhor,ament�, perfeltamen- technicos e�pecialistas, o-
com a sensacional desco' A' culpa condemnada, a Alma que o sente, ré clpal, em que o tenente Prefeitura mandasse pre-.t� de accor�v com o nos I rientando.se os mesmo! berta, traz�ndo áquelle rin- Da sorte que lhe coube, exultal (São maia quellte! Herbster se .tem rev.ellado parar um carro, como os

so progras::.o. It· t d cão do oeste par�naense·
As palavras de amôr, repassadas de Fél) tI

-
. pe os an erlOres es u os opero'!o e u l�, preCisa, no que existem em Joinville,- (J trabalho .ora em es· dos engenheiros José fran' um notavel futuro e iftil -_ O caminho encontrei que a Chanaan conduz, entanto, �e nao soffrt:rco' por exemplo, para o ser-

tu.dos no gabinete do pre tisco Thomaz em 1883 e ludival pro�rê!sso, apontan.
- Terra amada de DtuS que, entre viz�es; nEo cessa lapso pOlS que delle de viço diario de irrigaçã9feItO Herbster, trat� tam' Edmundo Xavier d. Bar. do aos brasileiros quão
- De ehamar para o Bem 06 que vivam sem luz. pende o futuro desta terra, das ruas. Assim ·seriamb�m de coneurrencla pu' ras, confirmando plena - sabia e opportuna ê a - Tr.CI) no cor.çio um 6cho que nlo Calt�R Não se deve esquecer que evitädas essas cortina! de

b!lca para �reaQão dos ser· mente os drs. Marmando marcltaa para o oeste", de De repetir, no ardor que a plllavr� confessa, todo O trabalho realiudo, poeira, tão prejudiciaes a"
VIÇ<;>S, med,da tambem de Mac Dyna a José de Mat. que se faz apologo o .",i A verdade immortal da mais linda esperança. no te.rreno administrativo, tI a saude publl·C8.ft'IUltO acerto. Ch"-fe da Naçllo J,.. '" a .

�:::--=-��.......;�_._ ..:.J..:O.=�:.:O_O.:;'.R=.1I..:.!J.:;P..:O..:..._ espeel8 mente,�ar.a rumos Ahi fica a ideia. E a eUa;
Para a sua ele�ancia USE A CAMISA "IED" Ult.·ma novl'dade

novos de progresso.
.

festamos certos, não ficar'
.
...,. - .

O orçamento óra em Vta� I alheio o espirito renovador
(de colarinho semi-enQomQdo) ,u 'CI�I" nceHr Casa MAY & FISCBBR d�.concJusfio, para0 exer· do nosso actual prefeita

CICIO de 1940, ehcaa a es aunici ai. _.......,.,....=I

progressista

Proporciona magnifica opportuDi..
dade aos productores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A garantia do nosso doqma.
'A PAPA E' INfirALLIVEL?

Sim, senhor ; o Papa é do primeiro Papa que foi

infallivel e tem mesmo que São Pedro: - e Tu és P.
,�--�------':_Irl!!II_-------�1t

ser. E' O que lhe quero de- dro (ou melhor exprimi
monstrar nestas lin üS até do, tu és Pedra .(1) e 8(1·

a evidencia. e o meu ami bre esta pedra edificarei
go leitor se convencerá Ia- a minha Tareia, e aspor

ciJmente desta verdade,com- tas do .inferno não pr.·
tanto que leia estas linhas valeceriÍo eonira ..

eüa»

com lealdade e sem pre Ora, se Pedro pudesse um.

conceitos descabidos. Que, dla ser enganado, os pode
ro ilntes de tudo explicar- res do inferno prevalece
.lhe 'os termos que devo riam centra Pedro e con

necessariamente usar, por tra a Igreja. Porque 'opreoi
que ha muitissimos homens semente, a Igreja está Iun

que não os entendem, e por dada na verdade de tal ma
I isso falam centra a infalli neira, que este é e seil

bilidade do Summo Pon primeiro fundernento : crer

tifice. o que nos ensina jesus
e h r ist o por meio

Que é ser Papa Iníal- de Pedro e da Igreja. Je-
lívet ? sus Ohristo nos manda

1. Não é por forma aI crer á, Igreja, e de tal mo-
l guma ser impeccauel. O do que chega a dizer que

'i ""'rl'OS Hoep"ke S.A. papa pode pcccar, como se não crermos nos eon-

� .... todos os homens, ainda demnaremos : «qui, non
I' que em geral costuma ser ereâiderit eondemnabi-

/. F-lial J iii virtuosa e muito moríge- tur.» E a Igreja está fun-
.

I: oinv e I rado, mas é sempre homem, dalnentad� em Pedro gar

,;,m d
'" j e por isso mesmo com' Jesus Christo. Logo, é pre-

ILlra a OI" e rea n �ma I matte as suas faltas t! se, ciso que creiamos ã Igreja
rr=:'�����'!!!!!����������""'�"�""'��"':::"--':

I confessa. e a Pedro. Ora, se a lgre
IZ 2 Não é tão. pouco ser ja e Pedro se pudessem
I� I C I ,. infallivel por sua nature' engarrar., muito mal faria
1'1 o onos ea. Por natureza, só Deus Jesus Christo com man-

li
)

ti é i�famvel. O Papa é in- dar. nos crer a elles, poi�
!q

- Iallivel, porque Deus, com I sena o mesmo que man-

� A ..

t 'd I t" a. sua providencia, o livra'l dar-nós cru a mentira.
li os m eressa os no p an lO ra de cahlí, e!ll er�o- ,. _. _

I� )de tabaco a firma Bernardo 3. Não e .infallivel �em-I (t) Simão, filho de J�ao,
TOl.U(ft O IS. y!fmJ I""

p'N3 e em todas as co�sas'l foi por N. S. Jesus Christo
I�� V �i1â �fi� I� IGrubba avisa que tem á dis... Não é infallivel em a�su�p, i chamado Pedro, ou majs

BOM .PARA TODOS � i ....;:; d
.. ..

b
.. - I t<?s pr.ofano��. em SClenClI1S, l €xuctamcnte pedra, que

, pos.�o, para IStr lU.ç a «) hlstO!19,. polhlc� pura, eo:n ,isto significa precisamente
�iiõõiiiõ;;;;;;;;;;;__��õõiiiiiõ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iliiõiDiiia;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;o;;;o;� i" ratui ta sementes.da Rua..

merCIO, industrIa, etS·' el�'I' a palavra heb.nl.iea cephas,
'" , "'Jl Nestts assumptos e falh usada pelo dlVIllO Mestre.

DOMINGO %7 de Agosto DOMINGO llidade "tabaco am are110'.' vel e pode en�<mar. se co-

no campo do ESTRELLA F. C.,
, mo tod�s os G�m�lB. • PhiUps Radio

h R t 'd
4. Mi';,mo qu,"n(�o trate

�m e orei a· -.BA·
.

I I'" de coisas da rdigião, não ,__

Qran -Ie torne/·o �e anco grleo a e�ODl""é infailivel quanflü as trata tUXIR DE NOGUEiRA

I
UI u� "'erc.·al deBlullIenau ??modouto?'pr�vado,par- ßm!,r�gado comsucceS80 ein to<.!'"

f t b I
••• ��cular. aB molesilas provcE'entes da &yphllla

U e O
'

. ' 5. o Pap&. é infaJ1ivel, � l.ml'ure�illI da lianllUel

�- fta'E
I

. II Matriz: BLUMENAU I unicamente "qu.mdo f!lla f[R!:J/\S
/i)(h 'UmOJ!;- tena,' t d ,t t IbO' t d I ti' G ,EX CATHEDRt'\, isto é, ESPINHi\$

I - ,_. - I�mdant O parle qua rO"�,,udes. �spu .af e umda li Ft aes em JOINVILLE, JARA UA 9u;'illdo cwmplindo seu of ULCERAS
_-_______

ln a aça' naug�r�çal; os �ovos �m ormes � : e HAMONIA hClO de Pastor e Doutor ECZEMAS

HDITAI, Estrella F C. . ImclO do torneio: 8,3u da manha. 1
. de tedes os christãos, em MANCHAS DA r>t:lll

.

•
Jesde manhã no campo haverá' �fipit61 an!<l'rlsndo .' 2 OQO:OOO$OOO vit��de de sua s.uprfrna �u- DARTHROS

Imposto d� Il!,dustrla Grande ebur�ascada bebtdas etc.l vupital rea!i8nd� e reserves 1.870:392$020 loncad ..� apostohca ddlne fLORES BRANCAl
e Profissoes

. I' __'
- ,

.
Tütfol dos aepüf>ltos ca. 18000:000$000 i que: a Igreja universal de RHEUMATISMO

De ordem do sr. Co· 1. A nOite, no saluo Rau i F d . Õ ve abraç<'r alguma dcutri- seROPHULAS .

letor, faço publico que I GRANDIOSO BAILE i
as to as as operaç es bancar ja

n,a ddaminada refermte á SYPHILmCAS

no corrente mez de Agos- ,. no Paiz fe, aos coS'iumes.' e ftnalmente em t�

1 d
aa affecçO... cuja ....

. to, arrecada·se nesta co� I

C Ó 14 I'
como descontos e cauç!iG de titulos, e Expor· E' necessario que o ama I'l'giWctla 10m sela a

)e�'
.

t dI! omprou um s v ro e tação e outras operaçoes de credIto, passes p<9pa se,·a l·nfaIJI·vel? d .. JAVA lia. A.••�Ort�, O Im,?os_O e�·l." I para 6S p1'lnclpaes praças do patz, mediante-
.� ....

� IE� li �

dustna e Proflss'oes,relab- fiCOU bom I taxas modicas. I Porque Jesus Christo o - Milhares de curados -

vo ao 2 semestre do cor- fi _... I disse ao Papa na pessoa! g_RAiiDEJ1EPURATIVO DO SlUmu
rente e)fercicl'o Da �dade de J�ieós, no Pia�hy, escrevem o segumte sobre as Ibooa em contas correntes os seuumles Juros: j

., maravilhas do Peitoral de AngiCO Pelotense, .

Ad
-

M bTodos os que não pa-I Cidade de Jalcós, Estado do Piauby - Amigo e Snr. A dispssiçßo, sem avIso, com retIradas li- ao a aAchando-me doente de uma cOO'itipação, da qllal s6 faltava era vres para quaesquel' importancJss 2 %
rarem suas prestações cegar dos olhos, vi na .União" do Rio de Janeiro, os annuncios Com avbv: pn.vio (retirsdae com avisos Constructor Licenciado80 praso acima poderão

I
do vosso afamado remedio PEITORAL DE ANGICO PELO- conforme a importaneis a retirar I 4 % ','t" f -I

• TENSE. Comprei um !i6 vidro e fiquei completamente curado, /
PSI IS aze- as no proxlmo graças a Deus e & este santo remedio em outubro de 1922. Da- Dep'JsitoB PQpulares Limitados (até 10 con·.

I'
(Carteira roflssional n. 617, do ('onselho Regional de

mez de Setembro com a hi para cá, tenho aconselhado a umas pessoas as quaes todas tOB) deposítofl inÍclaes a ptirtir de 20, Engenharia e Architec1ura . 8; Região . Porto Alegre)

.ulta de 20%. I ����Íd� ��������t�t�tJd�tr�ui��asab':tidoeueP�:�r:���o�r���; Pf8��b;fx�u��te3 6m�:��r :8 d�$P�i� 2 m:z�: %

II
Engenharia " Architectura

A cot. rança executiva tosse, deitando muito sangue pela becea; estava prompto para ir

será feit n d O a distancia de 20 leguas onde ha medico. A conselho de um meu de aviso para retirt.das
.

5 % Executa quaisquer construcçõesj de pre-a o mez eu' mano, tornou o vosso peitoral e está c.;,mpletamente são. Escre- Prazo fIxo 1 anno e depois 2 mezes de dias, para casas commerciaes, fabricas,tubro com a multa de vo este attestado a conselh.o do sr. conego Miguel Reis que me aviso para retiradas 6 %

� %
disse que eu devia dar este attestado de q,ie peço desculpa da engenhos, todas as especies àe casas de

Co
. lettra e peço-lhe respostH si recebeu ou não esta. Sem mail sou Su....,..rsal em J.a- AGUA· moradia, fossas sanitarias, pontes, boei.letoria de Rendas I Amo. aUo. !! menor I:r.o ...... �

--tadoaes de Jaraguá em I
. Firmino Pereira de Mari«.. ros, canaes, etc.

_', EXPEDIENT:::: Das 9 1/2 ás 12 e

1 de Agosto de 1939 I Confirmo. este attestado. Dr. E. L ferreira d� AraKjo d.ss 181/2 ás 141/2 horas. O b r a s de alvenaTia, pedraria e concreto
• (Firma reconheCIda) IHeleodoro Borges, Ucença N. 511 de 26 de Março de 1906. Sftbbl!dos: das 9 1/2 ás 11 1/2 hOfSS.

,

escrivilo Deposito: 'Laboralorio Peitoral de Ingico relolense I Caixa Postal n. 65 End. telegl'. cCaixa,. I
Pelotas - Rio. Grande do Sul !

HltDI;8RAN,PQ AUO�STO OOMr!S, .

devidamente' teiistrado 'Da Ordem dOI Advogados do Bn.ü. eem
escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
l(IuJ. Aceita. caUZaI civis,. comercíaís e crimin"is.e encarre,a-se
de Inventariol, defens de contravençôes flscaes, elabora centra
tQS de sodedades em nome coletivo, em comandita simples, de
capital e industria, por quotas, de sociedade. anonimas, eoman
dita por açCle., de sociedades cooperativas, de penhor agrícola,
penbor comercial e enfim elabora eontratos de toda e qualquer
natureza, assim corno requerimentos.

"

,

.

-

HORAfUO: das 7 ás 9 e das 17 as 19 borá••

a�"",,�""" • • •
f

ÂHuuncios: de aecordo com a ta
bella de preços em vigor.

PllblicaçOes apedido: $500 a li
nha de 1 colurnna.

.riginaes embora não publica
dos não S� tão devolvidos.

A. redacção não se responsabilí
sa pelos conceitos emíttídos em

artigos assignados, WANDERER
EN FRAQU:;�:�:'�� : '''1

, Ainda tem tOI8�, dör ns" I'.�. ."ta••. no peito?
U•• CI ,odorolSG tenice

mo :�T!�O !
JfJA811A SilVA SlmmA I

Empregado com sue- I
cesse nlS .nemias I �

eonnletteRçu i
TOKIC!l soBtmoJ!lOS PUUl.õts

--

A me'lhor
Bicicleta

RevistadoBrasil
UIIIaReYista a s�rYiço da Cultura

SCIENCIA
ARTE

LITERATURA
es nomes em maior evidencia
RO mundo intelectual do Paiz e
io Estrangeiro eóllaboram para

REVISTA DO BRASIL
Preço Rs. 3$000 I

Assignatura annual 36$000
Semestral 20$000

Rua do Livramento n. 191
Rio de Janeiro.

• A convalescença não é ain
da eaude; para que ela ae

consolide, impõe-se o uso do
TONICO BAYER, revigo
rante dos nervos e do cerebro,
Sall�ue pobre, saude fraca.
TONICO BAYER alimenta
o sangue,

CAI,CEBINll I
VENDE·SE EM TODA PARTE.

Especifico da
.

dentição
O melhoi' to.nfoo infantil
Vossa cara é vosla sorte, di.

zém os americanos, tal a impor •
.

tancia que dIes dão ao aspecto
merior dos individuos.
A CALCEHINAresolve OpiO'

blema da boa appllrencia, pois,
as creal1ças que tomam Cal!:ebina J1ém optimos dentes, são. fortes,
afegres e resisteontes.
Os seus intestinos ftmccinam

eomo urn� Iflac_hina de prec!são 1IIa«.«)B»'�_«(f((_1iJ
e

.

nio ha Infecçao que lhe resIsta.

I
A CAlCEHINA vale o seu

,� .�:':� 00u�"m.ci"

«MAHNKE » ·

Pomada Minancora
E' a romada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto

humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL!! !

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

Da. Carolina Palhares, de Joil1ville, curou com
UMA sO LATINHA, uma fERIDA E 9 ANOS!
Têm havido centt:nas de. curas se-melhantes ! ! !
Adotada .em muitos hospitaes, casas de sa�de

f clinicas particulares.
.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira .,POMA
DA MINANCORA. nunca existiu a não ser em

suas lahnhas originais com' o emblema simbólico
acima. Recusem imitaçõfs! exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha originaJ!
HilPAREM BEM Aü COMPRAI� !

.

§' U,ln produto dos.. Líl�rafó.rt9s «�làIfANCOJtA.
- d� JOINVittE,

Café de insupera...

vel qualidade

,,' �., '" 'I' \,..... � _
.. �.

•

-

, I ,.., �.' -. -

r
-

Dr. Âlcebiades MarttaJ Fontes
ADVOOADO

l;nearrega-se de todo e qua'quer servjço relativo a sua profissão.'
I Atende ás pessoas do interior, que desejarem nllturalisar-se recer ber silbvençôes, compra e venda ':de titulos da divida pública.

I Registro
de. titulas· e diplomas, c:obranças, serviços geriu, perante

b Supremo Tribunal e a Cama.ra de Rf:lljust.amento Economico

�������=�����!!!!!!!!!�!!!!!!��� CAIXA POSTAL, .3:891 ,DE JANEI�

Torrefacçöo de Café
Bruno MahnKe
Presídente.l Epitado, Jaragu6

Columna catl\ollca
eBu roguei por ti, para que não faleça a tua fé·"

(Lucas 22, 82)

ASSIONATURA ANNUAL DO

«8upleffisnto eill Rotogravura»
DO cO ESTADO DE S. PAULO.
cO Estado de ·S. 'Paulo" aceeita pedi'
dos para assignaturas espwiaes s6-
mente do -Suplemento em Rotogravura»
pelo preço de 12$000 por allno (24
numeras). '

Preencha e envie o .coupon» abaixo,
ncomp�nhado da importancia, em ehe
que, carta valor declarado ou vale
postal.

A' Administração do cO ESTADO DE S. PAULO»'
lua Boa Vista 180 - São P<1ulo.
Anntxo a importancia de 12$000 (em cheque, carta
com valor declarado ou vale postol, para o registo de
uma assignatura do .Suplemento tom Rotogravura" do
"() Esté�do de S, Paulo".

NOME =_�

! ENDE R E ç ü=,.,..._....-========--__,
CIDA D E..... ....._-............----

ESTADO �_==-__----�---- _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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....

ßrekiiui;i-�Munkipäl de-;;';:�g:;á .. ,,�. ".dOSEmpqa-jö-f-SP-ER-TE-A-su---.ij
MovlI,.,ento de CaixC!l -

'lIdem Frt�� Lange' eons�erv:"U!!f trecho es"
" d")t;t��:e� ,Transpo�tes,

' ,;DO SEU fiCADO
! trada Itapocustuho mez l'uJho es. 132$700 ,.�'.\,

�

e Cargas
Sem taIenIeJaIIas�E Saltará da

Din o1 �8�39 GaMa D�A"""" ParaTD
8aldf d di 9 . '

Idem Henrique Krause aerv. aterro um --

.
. ) o a 31-7-3 7.381$200 boeíro estrada Nova mez [ulho O". . 3.�.'ooo Stro' ficado d�V8 <lernlllar, dilll'Í.�

Receíta: Oreamsnt . "" <>, aumtfl, no ...tom_, rui\. 11_ de biliB.

u""'nd'" d.o dto <1'-"8' !iI� y"" 'O aria Idem Artur Melqola eonstrueão um mure A Agência de Estatística -dêste munici.pio. je a bill. Dilo <'JOrre livremente, �
a"" "" u � 11o$50f f

v alimentos ,,110 são di.erldol .. apoilr�

Fundes Dlsnonlvels
j entre 8 1 nha terrea e a «Praça 7 de Se, . anexa á Prefeitura Municipal, deu inicio ao re- eem. 0.._ in6ham o ..nomap.

u�'" '" '" 1 <:J... t b
.

lh 138" 8ob",vom a prido de venk... Vo�

Banco Ageícota e Comerciai d B
em eo> mez JU o ce. "000 censeamento dos empregados em. transportes e &8n"'_ abalido. ""1Il0 que envenenll-

C t d
.

.

e lume- Idem no mesmo servo eonstr. 1 ponte 80. lio. Tudo' -co. II vid.. i II.
nau c, {in.a orla. Rocebído pelo che'. bre o Rio. Garibaldi na estrada jsragua.. cargas, devendo encerra.Io a 31 do corrente. -l?,!,i°orimplu ev..uaçlo Dio toea"
qUH n,4715 _10.000$OOO .sínho mez l'ulho ea.

' 1.'000'000 ' De' acôrdo com a legislaçãe federal 1iôbre o II 00'-. Nada ha eomo D fam<lAl!
o PiUaJ� CARTERS para I) Fipdo..

17:481$700 Idem Carlos Horongose fornec. de 55 ms assunto, serão obrigatoriamente Incluídos no par" \l." acçlo aerta. Fuem oorrc.
liTr_ente .... li_ de hUi., .. vo'"

DESPEZA ORÇAMENTARIA de pedras e 7 m3 de areia pera constr. censo, as seguinte espécies dê atividade: .nte-&e disposto par" ludo. Ni<> .... -

Pago aos seguintes prctessores munter- ponte 5, Rio G-ßl'ibaldf na estrads Jura. a),- o.s empregados que, sob qualquer for. =,,�= "!:r:"::"':. e"sobÜ:CS:':
paes ord. mez de mato c. a. guasínbo mez julho es. "/(;2$000

- livremente, Péç. ia Pillalu CAM·

Sofia P. Lenzt 150$000 Idem ao mesmo serv. CDnSef'V, um tre ma de remuneração, prestem serviço a trapiches; ��. ��=Ooo,NIo aeçeÍt8

Awsnäo8 Cardoso 170$000 eho estrada .laraguestnho no mez maío., armazéns de café, armazena reguladores, empre I
Ladi Gomes. 170$000 1, trimestre ca. 15ú$ooo sas de armazéns gerais, empresas de armazens..1i Ed ttel

.

Alice Silveiru 170$000 Idem Carlos Boreherät torneo. 4: v.gas frig.orificos e entrepostos;
,

. I
�diwiges Macedo. 170$000 para CO[;8tl'. ponte 8. RIo Gllribaldi na b) t b Ih d I td
·Pg. ao Tte. Prefeito Municipal s, repre Nitrada [araguasinho, julho C8. 3/jo$üoo

'- os ra a a ores avu 50" em carga'l' es- ! De ordem do sr. Pre-
lentaçio correspon. ao mez julho ea. 300$000 Idem Henrique Mohr torneo. 56 m3 ma- carga,

.

arr.uIJ.1ação e serviços konex?s. de quais- [feito Municipôl torna
Idem José Antonio Pereira, professor mu. oadame p. div, rUBB mez Fevereiro ca. 28$000 quer trapIches o armazens de d�PO�11tOS;, publíço que durante ß
nioipal. provo ajuda de custas na remo- Idem Walter Heftel torna0. 7 HioJ. 81eo 59$500 c) ....... os empregados da5, empresas d� tran�- corrente mez de Agos":It
�ão da escola de Itapoonsinho parll Pe Idem ao Tte. Prefeito Municipal diarias

$ porte terrestre. d;) natureza pnvaaa, em.presas de to arrecada se na Con-
dra de Amolar Alto 100$000 a que 1HZ júz correspondente 8 julho os. 200 000 d ,-J'

•

d d
I

P 'J '

E I 'f' B 1
mu anças, guar4a·moveIS, e txpressos e e tadorJ'a da Prefeituraago ..ospe,or sco ar grah lC. mez julho 00$900 a. aaço

Idem Antonto Estaníslau Ayroso condu· Saldo que passa para o dia 7-8-39 7:o15t900 mensageiros;
,

'

A' Municipàl o Imposto
9&0 vacln�dores 2 dias â 10$j 2G$aoo 10'0391100 d)- os empregados de emprêsas de ombus, Predial di'! zona Sub-
Idem João Morem serv.l aterro na nas-

.
.

excetuadas as que na data da publica"�o do '....rbat1" (dt-sta cl·da...Jp)
Ib C

t' NOTA: A dO\lumenta9ão referente ao balan. .

'. .•. ........ va,.. '1.1"

��gj:th: ca. Rvalo e remoção no mez

95$000 cete supra, bem como 08 livros -estão a disposi. J

pr�sente decreto I_el,. Ja esbve�:� vinculadas a, Não· satJsfazr:nrlo
.

()

Idem Sebastião Fagundes servo reconst. ção de quem queira exam�nar.
. CaIxa de Aposentarias e Penso",�, pa�amento no refendo,

e reparos de ruas no mez julho ca. 618$000 VISTO e)- os empregados de emprêsas de oleos mez ficará o contribuin-
Idem 2 chaufers serV'iço caminhão no Leonidas C. Hei bstel' Alll'edtJ Mosel' co�bustiveis e símilares e os de garages e co� te s�jeito á multa de
mez julhoca.' 500$000 Tte. Prefeito Municipal Contador cheiras;. . 20:/. sobre -o Imposto
Idem tolhas operarios m "z julho ca. 2:874$000 I

.

f) - os m.otonstas d.e praça e carroceIros, caro I no primeiro mez, sendÇ)
Saldo queB:a��aN�8�� dia 2-8-39

Decrefo D. 11 relro�, carretelro�, cocheIros_! e carregadores a car- então feita a cobrança
Cancela diversos débitos pro., regaaores a carrinho de mao; judicialmente.

venien(es de impostos, inscritos co' g)-- os trabalhadores avulsos em C8ii3 e Secretaria da Prefei.
mo divida ativa. descarga terrestre de carvão o minerais; tura Municipal de Jaraw

.

O Tenente Leonidaa Cabral Herbst�r,
.

Pre,
_ h) - os empregados em servicos de mine- guá, 1 de Agosto defeito Municipal de Jaraguá, no uso das atnbu,lçõee ração e perfuração iie poços excetuados os que 1939e de acôrdo com a autorisaçäo do Decreto Esta- �o. '

dual Q. 833 de 3 do eorrente' trabalhem. para empresas Vinculadas a outro 1115- Renato Sans
, ,

Decreta: muto ou Caixa de Aposentadoria e Pensões na Secretario j\1.unicioal
Art. Unico - Ficam cancelados, ,em virtude forma do presente decreto-le;

A

�e serem .inco�ra:vais, os debitos provenientes d� ,,' i)'-o Presidente e os funcionarios ou' em
Im�ost08 lnSO�lt08 como div.lda atIva, deste Muni- pregados do In3tituto bem como os empregadosC!pIO, constantes da relação anexa, revogadas as . '. . I. _ _

di8posi�Õ6S em contrario. - dos SIndIcatos, cauras de aCidentes e assoclaçoes D d d P'os
•• •

•

d J
.

d'd -t t' e or em o sr. le"-
PrefeItura. MUnIcipal de jaragná, 20 de Julho as c asses compreen 1 as nei;' e ar Igo. f't M

..

1 t
de 1939. . j) -os motodstase ajudantes de carros parti- elo. ,umclpa ornG

a8.) Leonid88 C. Herbster. culares· publtco que durante (9

Renato Sani A� pessoas agora recenseadas receberão,grfl- corrente mez de Agosto,
Alfredo Moser. , tuitamente, uma caderneta de assoch\do do lns- a!recada·se �a Contad�-(Conclusão) • .. _ na da PrefeItura Mum-

Relação dos cüatribuilltes inscritos 00mo Divida btuto de Aposentadona e Pensoes dos Emprega. ci aJ dp Jara uá e dI'
,Ativa, defJte Municlpio, eonsidefados Incobra veilii, �os em Transpottes e Oir�as, do gual passam, I Pt -

u
-. J t 't� I d .

de que trata o decreto n. 11 da 20-7-39: uesdo lo�o, a serem associados efetivos. n enddlCla IS fi c, es

Contribuintes: Exercicios: Quantias: Lembramos ás pessoas que exercem, pro-I Hansa, -_ o Imp<?sto sI
Transporte 11:230$140 fissões abrangidas pelo censo a, no seu proprio; a Pro yçao ,AgncoJa e

1932 12.- inter�s�e! procurareI1_1 o Agent� .de Esta!istica_deste PasNtoã!:'lI. t' f '
•

)2.- mumclplo, na Prefeitura MUnICIpal, ate o dIa 31 'o sa IS :ze�?o o pa

2�g·OO de agosto, afim de serem recense.ldos. Sendo o. �am:nto no .e!cn�o mez�

179:� brigqto.ria a inscrição no IA�E!C, aqueles n�o �I�ara o .c?nt:ihul�te s�-
169.- abiangldos pelo censo, deverao msc�ever>se mais Jedo a moita d - 20 _l.
90,- tard'!, quando, então, terão que pag'lr' cadernda, so�re o Imposto no p�("
24 - exames medicas, etc. m.ElfO mez, send? t.n!a.
��:500 '. Os,... inh::.r�?sados deverão �ompare�er á !tgen. feIta a cobrança )UälCHtl-

78.- C:1a de c5ti1t��mca, CaIU anotaçoí:s relatlV'ä� a data meSn!e. t .

d::> P •.,·t _

O ,�, ""'11 n""'lmc"'to dó "'la' �'P05" "'p·ll" b�m ....cre ana '" re��1 u
42.8 O uu ;) .. , ,�:;': ", ,:; ",t.- c� -1 '-,: "_:;' ,

l
ta de Jafnguà( 1-8.1939 ...

311.- como. dos filhos �enores, cUJa declardçao e ne-
RENATO SANS30.500 cessana para recebimento da caderneta, . '

74 Secretarío·
40'=- . Avisamos, �ambem, que a partir de 31 de

12:- ag?std do corrente ano, to�os os condutores de
19.200 veiculas, deverão estar mllmdos da caderneta, sem
24.- a qual não poderão trafegar nas cidades e esha-
54.400 das.'
68.-

��:500 Dr.Waldemi'ro Mazureeben
48.- ME'DICO
697.800
91 500 Clinka O<':ral - Molestias de S�!nhoras -, Partos .

66,-
24.-
12.
é8.-
24,-'
144.-
128,- Atende chamados a qualquer hora do dia ou lia noite.
94.500 _

12.-
.

54.-
48.100
20.-
169.-- (,ob inspeção federal permanente)
225.- Diretor: Dk4• Luiz Aníbal Calderari
263400 RUA COM. ARAUJO N. 176. - FÖNE 1-1·c}·2

15:196$840 .Estão em pleno funcionamento tiS aula5 de

20 de julhu admissão á Ia. série do curso FU11damental. -1----- _

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as

T'aulas deste curso são GRATUITAS. E BrrnnOS emFaculdade de ,Comércio do Para0' .' 1 [J . & I

, (Escola Remington)
9$200 IXIIXICIIi3YX1lX1m'1lX1rx1IX1IX1IX1I'UXlIXlr%flXllXIlXlrxrtXlOO Fiscalizada pelo Governo Federal C' ti�IXII::aCQaalXllXIJ.."lia1Xl1XI11::aI.lIXlIX.ICCIXlcr:JIXIIXIIXI� OURSOS: Propedeutieo, Perito Contador e Áuxi anOln as.'3$· 00 ""

F E tI"'"
lia. d. comércio. Internalo e Externato. •

Dr. Godofredõ Guilherme Lu� Luce logar de prImeira ar'
Q'S95!70 IIJ KARAM It SOUZA II MEDICO :�mé i�a::s��!I, r:��.��13:578$000 JX'I r.::;a . " ,

1
'

DIA 5-8-39 III MANIPUL�Ol"'O CUIDADOSA li �on8u1t6s das 8 ás 2 e daê 2 ás 6 horas rados.

Salde do dia 4-8-39 9:895$100 !XI
PREQOS REDUZIDOS

-
, �, Clínica geral, �irtlrgla e par.toe. Trdtar 3tlui -com o

RECEITA ORÇAMENTARIA mi ' III�. Tratamento !lntir�blCo pela vaccma e o 801'0 pratico rural snr. SILo
:Rendo. do dia 5..;;..8-39 143$40.0 III. PLANTÃO NOTURNO III aDbrabtca dolnshtuto .".inbe·�ros de Sfi,ü Paulo, Qu.e V.NO MACt:DO, ou

10' 39$1 III ' III 'pe:mitte 808 terJdús pOi' ammaes atacados de hy. com o propri e t a r i o

{}ei'pezB C>rçamentaria
.0 00

Iit AVeNIDA GETULIO V�ROAS
'

III dr�hobia -,,.l'ai.v.a, ;-,!icsl'em no municipio. 'l PLACIDO PEREIRA,
Pago JGlo Moretti servo conservo um tre. �#Fone 43 - S. Catarina (1).

AUende

c���ap�oo.Sn: Nq���.lAqUer h(\f8, I em CUrityba, rua Igna·
t d R'b C J 1 t 3' n $ r::x:IlZIIZIOLll

.
- cio Lustosa, 425.

eho e�,.ra!l I. an 0. . �eme8 re 19 9 "DO 000
. _ '.� . .

�
-

Rua Presidente fpitacio Pessoa 8 !1�",.." ". ",-:i.�_,....-...�iiii1i_=-_...t���

1932 a 38
1937 e -

1933 11 35
1932' li 3g
1936 a .

1937 e .

1935 a .

1936,
1937
.1929 a 38
1931 a. -

1936 e 3f
Total

Prefeitura Municipal de jaraguá,
de 1939.

aEi.) LeonidaH C. Herbster.
Renato SliDa
Alfredo Moser.

.•

Dia 2-8-st
-

Snldo dD dIa 1�8-39
, R€:c<!'ita. Orçamentaria
Renda do día 2-8 -39

12:104$700
) 1:4:91$7uo

12:104$700

517$800
12:622$500

200$000

12:422$500
12:622$500

12:422$500

612$700
13:o35$2uG

,

83$1)00

150$000

$

Despeza Orçamentaria
Pg. 8. «C!)rreio do povo::t publicação ex

pediente mez·(jJ3 julho
BALANÇO

Saldo que passa para o dia 3-8-39

Dia 3-8-SQ
Saldo do dia 2-8-39

Receita Orçamentaria
Renda do dia 3-8-39

Despesa Orçamentaria
Pago Lourenço Pl'etti servo conservo um

trecho estra.da Itapocu!Jínho 2 trimestre
e. ano
Idem Juliana K. da V. Coutinho S. orde,
mez julho
Idem João da' Silva Neves proveD. i�CO,
lhimento ao Correio " local oontribuiçäo
desta Prefeitura para IAP doe Industria.'
rios referente ao� seus -operarias e do
mez de julho ca.

I BALANÇO'
Saldo que passe. paM o dia 4-8-39

•

.A.Ivino Kiug
Alfonso Kluge
Bruno Kret8chnec
Bruno Oumbow$Jcy

72 700. Em6sto Melchßrt
I Erwiu Engelhardt

12:729$500 Erwino KwH€lchai

13:o35�&2í)o Erlen Vúigt
Francisco Sr3ufacker
FflJ.lJcisco LeithoJdt12:729$500 FrancisrD Wassmann

848$500 Frederico Lindhorst
Geraldo Blank

13:578$000 GUi!\tßvü .lntz. Vva. de
Pago' Carlos Hoepcke BA. torna0. 1 cai- G"1br!{!1 Pr2:inloger
xa pregos !x72 conf. a. Dupt. 17632 ven· GouQalvtli' F€lishinú
eids em 15-7-30 149$o\}o Gu,"manfl Bettelmann
Idem Francisco Mueller servo :reconstr. 1 GuHherrur, Fossile
ponte na estrada Rüd1;'igues em julho ca. 14$200 Horst Wolkman
Idem Alfredo Kaiger relativo forma de I HerdeiroB Hahn�ck
madeira para o rolo cGmpl'ei3ór em' julho 146$000 Igaseio GumbowBky
Idem Nelson. Walter g, Dupl. e Fatura n. I5idow FelisblnD
1958 refel"ente ftH"uec. de peças e con· IgD.ßcio D 'u.del
certo na LimDueina 491$6DO João Clmenti
Idem Altenbul'g & eia, 2. prestação por Jorge Stxe8se
conta chaasls cumÍuhão Ford V 8, 1939, Jú:;e judaachowsky
8. Dupl. 131 B 1:501)$(;00 José Twardowsky
Pago Soe. Lavünra Tres Rlua cio Norte João Ricarlo
subvenção mez julho ca. 150$000 Leopoldo Grut:ger
Idem Caixa Escolar cAurelia Waltei'lO LnsoV'ido haBile
subvenção moz julho 20$000 LßÚllOldo Oes8ner
Pg. Fr�noisco Voigt r.uxilio li subsieien- MiHwel ReínocU'do
cia dos trigemeos e flua esposa mez julho 100$'000 Mario' FE lippe
Pago Francisco OSÍsdorf ltUJCilio 8'0 wes- Mano�l Venaiil. Gon.çalves
mo f{�rerente ao mez julho ca. 10$000 Oswaldo Schmidt
Idem Alfredo Borck almo�o e çondução Pedro Roche.
tornee. aos vacÍ9.adol'es cont S. Nota Ra.ymundo Hudelist

136$000 Rioardo Luiz Floriani
Sigismundo Ollmbowski

300$000 I Victorio JudaschewskY'
WalmorRodrIgues daCosta

Dis. 4-8-39
Saldo do dia 3-g-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
.Rend do dia 4 - 8-39

e. mez .

Pg. Tun Ma.hfud, aluguel pl'sdio onde
funcciona Prefeiturß mez de julho ca.
Pago ao Tesoureii'o reembolso de igual
quantia dispendida c, telegramas, fono
gr mas e telefonemas durante o mez de
julho ca,

.

Idem Empresul fornec, iluminação pu·
I!tlica nu mez de julho
Idem a mesma pela luz particular para

• o Grupo Escolar «Abdon Baptista» mez

julho ca.
Idem a mesma aluguel do contador brio
tador mez julho c. a.

Idem a Emprezli Auto Viação athari·
Idem AO Tesoureiro reembolso de igual
quantia dispendida em jUlho ca.

BALANÇO
.

Saldo que passa para o dia 5·8,3Q

506$600

1931
1936 ii 3i
1931 fi '

1933 a. •

1936 a 37
1935 a 38
1936 e 3'1
1933 a 38
193ó a "

1936

a 37
1938
1936 a 38
1937 e .

1936 ti �

- e 37
,- 3. 38

1934 e 35
1935 e 36

. a 38

1937 {' 38

Edital

. ..:.-.

Con�uHorio e Residencia:
«Hotel Wensersky» - Rua Abdon B-aptista

(ENTRí\DA INDEPENDENTE)
-:-

Ginásio Parthonon Paranaenso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO 19-:'-l�
,

:cz±e::S§ =povo

SocialAmanhA Dia BG Domlncot

..,. Encerramenio da
SEMANA DA SAN·TA MISSÃO

PROGRAMMA

Sementes de
mUito, "para
distribufçlo
.Acaba de receber a Pre- AMANHÃ - 20 de Agosto - .DOMINGO

fuhlra deste MUllicipio,! --------------------
do Serviço de Experimen- IEm duas espectaculares fuDcç iie _
tação e Fomento da . Pro-,ducção Vegetal do Estado, Matinée as 3,30 e a Noite ás 8 horas: •

excellente Ivariedade de I .'
'

. r
milho para distribuição 1. O Presidente da Republica no S1;l1 (nac-)
gratuita aos agtieultores I 2. O Gato de Botas (desenho colorido)
registrados. 3. Actualidade Movíetone (Fox)
Os interessados devem

diriglrse áquella reparti. 4.
ção, onde tambem podem
ser registrados os que aln
da não o foram.

Missas, JS 6,00 horas, pregação em portuguez
7,30 horas, pregação em allemão

, <},OO horas, pregação em portuguez
. Distribuíção da Santa Communhão: ás 5,30 e

durante a. missa das 6 horas; ás 7 horas e du
rante a rnissa das 7,30 e ás 8,30.

eineOdeon I"'€orrflio"
No entanto a bola saltá, eseapa se, lá vae ...

- E' assim na vida, ingenuo, o coração
aa gente, anda de mio em mao ...

...não se lhe ouve um aí !

A super comedia da Cine Alliança
• com ADOi.FWOl·

O ria
BRUEK, RENAT::
MUEllER e AN-

Edltatde se-' .

'

NIE ONDRA. Um
.

t film para o qual os

gunda praça I
. artistas já são um

O Doutor Arno Pedro reclame. A maior realização de Willy Ford. Uma
Hceschl, Juiz de Direito prcducção que faz rir e faz pensar.
da Comarca de jaraguá,
Estado de Santa Catart.
Ud! Brasil, na forma da
lei, etc:

Faço saber aoe que o

presente edital de se

gunda praça, eom o pra
zo de oito (8) días, virem
ou dele eonhecímento
tiverem que, findo esse

pr8ZO. hão de ser arre

matados pór quem maís
der e Dlaior lance ofe
recer, no dia vinte e qua
tro f24) do c o r r e n te
mes de A go 8 to, as

SEGUNDA R· "
. .' 6 730 dez horas da DlaDhA, a8FEl A. duas missas, as e. , portas do Forum ds Co

com Communhão geral para as almas de todos msrca Edificlo da Pre
os fallecidos da parochia. Entre as duas missas feitur';, os seguintes bens
haverá plegação. penhorados a Theodoro IWulff, Da açllo executiva

I
Em todas as Farmacias, Drogarjas e Perfumarias.

Att
- HOJE, SABBAOO, á noite que move, neste Juizo, Produto -dos LABORATORlOS MINANCORA

ençao: haverá confissões dos ho· a Cervejaria Atlantica S.
A b Joinville

mens que ainda não tiveram a opportunidade ., a Sft er:

de se confessar. 1.) Um terreno fazeu- n 1IlIi'
do frente para a ru 11

-.. Goethe, no distrito ctt?>1---------------------

��sa� �:�: ��t�tr�'!; I r-iÊMljoii�Do·�D��rßo'MMEL�71
i:J!�fr:��:::��i�:: ;r-íii'�!!!i��-�·���·�,'�!l!!\�;f'!!!!'���l\lIl!·TttEN!!!!;RIU!J!!!����!!!!!tuIv!!!!!Co!!!!\:��yÁ��êÊNÇA$dos fazendo divisa ao I

---- .. -- .. --.

norte com o s�r· Afonso, ___

....-1----------------.... DigelUnger, ao sul com I
um terreno da Prefeitura

..--------------------11 Municipal, fundos com 'IA f4 7140'f4 f terras de Oscar Adam,''-' oe'" "n ftvallado emRs.S:200$OOOIW '" '" I (tres contos e duzentos
mil tets). I2) Uma caS6 situada

Rua Barão do Rio �Branco N. 62 no terteno aciDla trans- I

Todos os quartos e appartamentos com agua crito avaliado em Rs.

corrente, quente e fria. 1:800$000 (um conto e oi
tocentos mil reis)

Elevador. frillorilico • Coslnha de Ia. ordem. cujos bens constantes
ISalas de amostras para os snrs. viajante3. do auto de ipenhura de

Automovel na Estação fls. e flvaltado, conforme

I'CURITYBA PARANA BRASIL auto de avaliação de fie
...-----,-----------------

.. dos referidos autos, ee·
rio levados em segunda
praça com o abatimento
de 20 % sobre o total
da avaliação, isto é,' pe
lo valor de quatro contos I

de de reis (4:000$000).
Assim ssrão 08 raferidos
bens imovefs larremata'
dos po!' quem mals der
e maior lance oferecer no
dia, hora e local acim!l
mencioDados, podendo 08
mesmos serem examina·

I
dos, por quem interesse
tiver, no local dos meso

m<. 8, no segundo distrito
de Hansa, desta comar·
ca e munlclplo. Para que
chegue a noticia a pu·
blico, mandel pas8ar e8-
te edital que" serA afi·
xado no lugar de .C08.tU·
me e publicado pela im
prensa local. Dado e pas·

I
sado nesta cidade de Ja
rsguá, 808 d€zeseJs dias
do Dlez de Agosto do a·

no de mil novecentos e
trinta e nove. Eu, Ney

�-------------------------------------------I Franeo,escrivAo,o subs
crevio a&s.) Arno Pedro

�-------- ' -III! Hoeschl, Juiz de Direito
HEMOaaROma suacura!em da CODJarca. Esttl con·
-....---------- operaçao fqrme o original do que ID O e D ç a s ano..retaes, varizes e dou fé.

erisipela Rua cura.
}araguá, 16 de Agosto;

de 1930. I
Dr. MENDE.S ARAUJO, CURITYBA N�ye;��N�O.

. DE TARDE, ás 3,30, sahirä a PROCISSÃO com
o SS. Sacramento; em seguida, sermão de encer

ramento, bençarn papal, renovação cios votos do
baptismo, bençarn do cruzeiro da Missão e ben
çam do 5S. Sacramento.
OBSERVAÇÕES: A procissão percorrerá o seguinte

itinerario: sahindo da Matriz, ruas Abdon Baptista,
n, Getulio Vargas, Oel. Emílio [ourdan, Preso Epitacio
Pessoa. novamente Abdon Baptista, rumo a Igreja.
Terá a ordem do costume: C, uz, meninos e meninas
de todas as escolas, Frlhaa de Maria e demals moças
solteiras, Senhoras do Apostolado e demals senhoras,
Congregados' e demals moços, Homens do Apostolado,
Angtnhost Ministrantes e SS. Sacramento, Coro dos
cantores, e demais homens.
Encarregados de manter a ordem: Rev. Irmã Stefa

nia, d. Leonor Neves, Henrique Piazera, Arthur Mud
Jer, Carlos Hafermann, José Bauer, Mario Tavares, An'
g�lo Rubini, Leopoldo A. Gerent, Paulino Bonin.

Pede se a fineza de respeitarem se as ordens dos
encarregados, com a b02 vontade sempre reconhecida.

.-1 ..

DR.LUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida Getulio Vargas
Residencia - HOTEL BECKER

eu Vaz.

DrAlvaroBatalba
Deflue hoje o anniver

sarío do sr. dr. Alvar-o da
Costa Batalha, director do

Hospital de Massaranduba,
e que residíu por muitos
ermos nesta cidade, onde
teve bem montada <Case
de Saude=. Espirlto pos
suidor de esmerada cultu
ra, coração aberto aos sen-.

timen tos que trrnsforml"m
a ardua profissão de me

dico "em verdadeiro sacer

docio, o dr, Batalha foi e
é ainda muito querido em

nosso municipio, motivo
por que, sentindo não po
der abraça! o hoje, daqui
mandamos-lhe com os seus

amigos, votes de felieida
des e rogamos a Deus pa
ra que conserve por mui
tos díletados snnos tão
preciosa existencia.

Ánnil1ersarios
AnniversaJiou dia 14 a

menina Waltraud, interes
sante filhinha do sr. Ge
raldo Herrmann, residente
em Hansa.
- Dia 16 transcorreu o

natalício da senhorita An
tonieta. alumna do Curso
Complementar e filha do
snr. José Cordeiro. nego
ciante nesta cidade.
- Ainda a 16 festejou

s-u natalício a senhora
Irene Huebner Schuster,
esposa do sr. Willy Schu
ster.
-:- Quinta-feira, dia 17,

viu passar mais um anno

de sua graciosa exlsteneia,
a menina' Amantina Muel
ler, filha do snr. Arthur
Mueller.

de MARTINS JARUOA

CLINICA CIRURGICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPlTAl S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - longa pra·
tica na Univ. FraUEnklinik (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 consultoria á Av. Getulio Vargas, esqui·
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

Fala alemãQ.

A Ufa apresentará no dia 27 «Terras Boulba»,
o maior film da revolução tussa. - Dia 3 de

setembro, a colcssat producção da U f a com

Zarah Leander «Premiere>.

Philips Radio

RegisfroCivil
PETROLINA MINANCORA Arnoldo Schmitt

Segunda feua, dia 21.
vê pa�sar a sua data an

niversaria o abastado in
dustríal sm, Arnoldo L(o"
nardo Schmitt, proprieta
rio do coitume cJsl'aguá».

O Tonico capilar por excelencia !

Destlaa-se a manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamentc dos cabelos.

Ev.ita a QUE'DA DOS CABELOS e destroí a
CASPA, por mais rebelde que seja. E' uni
remedío soberano centra Toda e qualquér
AFEC�O DO COURO CABELUDO.

Agranecimento

Artur Muelier, Escrivão e Oíí
cial do Registro Civil do 1. dis
trito da Comarca - de Jaraguá,
Estado de !i anta Catarina, Brasil,
Faz saber que compareceram

em cartorio exibindo os docu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se :

EDITAL N. 960
l3nil Burow e Frederike l$.ns

Carolina GlIilhermina Vasel. Bananal! a es!�ada Sch�eder.I Ele, viuvo, cobreiro, com qua., sendo
filho le�lIhml} de RIcardo

renia e oHo anos de idade, na- I Bruch e de Pabla laube B. ucb.
tural da Allemlinha, domiciliado Ilavrador�s, n�tnraes de Blume
t; residente nesta cidade a rua nau, residentes á estradaScbwe-
Cel. Procopio Gomes ele ou·1 der.

. .

. veira filho de Albedo Burow I
Ela, soltem'!, domestica, com

I faleci'do e de Martha Burow' vinte anos de idade, brasileira.
natural da Allemanha, domici� natural �este distrito, �olt;Jícilia·
liada e lesidente na Allemanha da e reSIdente neste dIstrIto no

! 'EIn, solteira, domestica, co� lugar �io. da luz, filha legitíma
: trinta e sete anos de idade lIa- de Henrique Kreutzfeldt e de
tural deste distrito, domiciiia'da Ana Krehnke Kreutzfeldt, lavra
e residente nesta cidade a rua dores, naturaes de Blumenau..
CeI. Procopio Gomes, filha de d�m!ciliados e resi�entes nest.
Carlos Vasel, falecido e de Ma- ,dlstnto no lugar Nlo da luz.

I ria \�a_s�l, natural à� Allemanha, ,! Jaraguá, 15-8 -39.
d!,m!clhada e r( sldente nede, EDITAL N n67dlstnto a eltra,h Jarzguá. I

••

• �

J�ralYuá 7-8-39.

I
Ma�lmihllno HJendelmayer e

Il I:'i , Hedwlg Morller.
EDITAL �. 961 Ele, solteiro, digo viuvo, in-

Henrique Selke e Lieschen dustrial, com cincoenta e tres
Gruetzmacher. IInos de idade, n!ltural de Blu-
Ele solteiro brasileiro com menliU, domieilhldo e residente

vinte 'e seis a�(ls de idad� na- nesta cid!!de, filho de Jorge
tural deste distrito, domidlindo H!endelmaycr, e de �l!ria Oaier
e residcnte neste distdto no lu- Hlendelrnayer, naturaes da AI

gar Rio do Serro, filho legitimo lemanha, 8J:!1bos faleci�os. .

de Guilherme Selke e de Ana Ela, soIteIJa, domestIca, com

Gustmann Selke lavradores na. quarenta anos de idade, brasi
turaes de Blume�'1u. domi�i1i!l- leira, natural deste distrito, 110-
dos e residentes neste distrito miciliada e residente neste dis
no lugar Rio do Serro.

I
trito a estrada Itapocú, filha de

Eb solteira domestica. com Petet Soerensen Moeller, Hatu·
vinte 'e seis ahos de idad� bra. ral da Dinamarca e de Maria
sileira, natural deste distrit9. do- J:lisab:ltha Suerdick Moeller, na
miciliada e residenle neste dis- I tural da Allemanha, ambos la
trito no lugar Rio do St:rro, sen. : lecldos.
do filha legitima de Augusto I Jarpguá, 15-8-39.
Gruetzmacher e de Joanna IGiese GluetzmBcher, lavradores EDITAL No. 969
uaturaes de Blumenau, domici� Adolfo Hornburg e Ana AR'
Iir.dos e rESidentes neste distrito derson.
no lugar RIO do Serro. Eh:, solteiro, lavrador, C011l

Jaraguá 8-8-39. t�jn!a e um anos de i�ad�, bra-,

sIleJro, nataral deste dldnto,do-
miclliRdo e residente neste dis

Pbilips Radio trito no lugar Ribeirão da lu:z,
filho de enlos Hornburg, natu·
ral de Blumenall, domiciliado 1'!

residente ne' te distrito em Ri
beirão da luz e de EmiliaSamps
HornburS!', natural de Blumenau.
esta falecida.
Ela, solteira, domestica, com

vinte e quatro anos de idade,
brasileira, natural deste distrito.
domiciliada e residente neste di.·
trlto no lugar Rib"!irão da Luz,
filha de Axel Anderson, natural
da Suecia, t: de Elisabetha Har·
tel, natural da Hungria, ambo!>
falecidos.

Jaraguá, 16-8-39.

PbiUpS RacUo

Vva. Frieda Erzinger, filhos e dfm::is pa
rentes por este ml ia agradecem penhoredos a
todas as pessoas que os Bccmpanharam na en

fermidade, predtaram seus auxilias e enviaram
condolencias, coroas e flores pelo passamento
de seu querido esposo e pae, cunhadú e tio

Alexandre ErziDger
Dizem mais os sel!S agradecimentos 80 eXlJlo.
sr. dr. Renato Camara, pelo seu sempre promp.
to attendimento e esforços emprE'gados, ao
exmo. sr. Pastor Ricardo Hass, pelas SU!iS pa
hwras de conforto, e a todas as pessoas que
acompanharam o sepultamento do inesquecivel
fallecido.

Todesanzeige und iDaDksagung
•

Nach Gottes unerforschlichem Ratschluss ver
schied am 7. August sanft und ruhig, nach
schwerem, mit grossa Geduld el tragenen Lei
den, mein lieber Mann, unser guter Vater,
Bruder. Schwager und Onkel

I EDITAL N. 962
I ietofe Lombardi e Paula Leh
mett.
Ele, solteiro, brasileiro, com

vinte anos de idade, natural des
te distrito, domiciliado e resi·
dente neste dibtritQ no lugar
Tres Rios do Sul, filho legitimo
de João Lombardi e de Marce
lina DOl'igatti, lavradores, natu
raes aquele deste distrito e esta
de Blumenau domiciliados e re·

sidentes neste distrito em Tres
Rios do Sul.
Ela, solteira, domestica; com

vinte e dois unos de idade, bra
sileira, natural deste distrito,do
miciliada e residente neste dis
trito a estrada Itrpocú, sendo fi
lha legitima de Guilherme [Leh
mert, lavrador, natural da Alle
manha, demiciliado e residente
neste distrito a estrada ltapocú,
e de Elisa FusH lehmert, natu
ral da Allemllnha, falecida.
Jaraguã, 11-8-39.

EDITAL N. 966
Paulo Bruch e I. utzi Kreutz· Estarà de plantão ama·

feldt. nhã, domingo, a Pharmacia
Ele solteiro, lavrador, com Nvinte e tres anos de idade, bra-. ova.

sileiro, natural deste distrito, dO'I'I m.iciliado e resid�nte �t:st� dis' Pbilips RadiotrIto no lugar dIgo dlstnto de

Alexaader Erzálger
im Alter von 53 Jahren und 11 Monaten.
Hierdurch 51gen wir unsern innigsten Dank

allen, �lie uns i:\ den schweren Stunden hilf
reich zur Seite standen, .fuar die vielen Bewei·
se der Teilnahme, tuer den reichen Blumen
schmuck und das Geleit zur letzten Ruhestaette.
Besonderen Dank noch Hertn Dr. Rrnato Ca·
mara fuer !:eine 8ufopferncen Bemuehungen
um den lieben Heimgegangenen, und Herrn
Pabtor Richard Hass fucr die trostreiche-n Worte

Hau�e und em Grabe..
Die trauernden Hinterbliebenen.

E para que chegue ao conhe·
cimento de todos passei o pre
sente edital que será publicado
pda imprensa e em eartorio on

de será afixado durante- 15 dias.
Si al(Cuem souber de impedi

mentos lICJ.1se·os para fins 1t.1raes..
Ârtur Mueller

Escrivão Distrital e Oficial de
Registro Ci"il.

Phal'macia de Plantio

AUGMENTA AS FQRÇAS DEFENSIVAS DO
ORGANISMO CONTRA" AS DOENCAS DAS
- CRIANÇAS E DOS ADULTÖS- :

�
. .

....

EXIJAM O SABÃO

Virgem Especialidade
I

de WETZEL & elA- - JOINVILLE (Marca registrada)
O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA.I

i' ��1QIA NAcIc2'

\"!'tJtTZEI.(l)�
�. � JOINVIllE "'"

S�ßÃ���RCtAt
ESPEtlAUDAOE
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