
25 de Agosto, dia do Soldado. Dia em que se relembra a f
Patria, raro exemplo de dedicação e honradez, dedisciplina e
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HITLER

de muito um problema te, -, eha mil Interesses
sem 801U910. Antes de rasteiros

_ que se não po-
30 pouco se fez pelo en- dem conciliar com um

sino no paíz, Não havia ensino sério e effit'ieo'
tempo para se tratar de te.» Pois bem; centra
assumpto tão cheio de esses mil Interesses de
dlfficuldades. ve ser opposta a arma-

Com o Bsrado Novo dura de aço da vontade
appareeeu elle no ear- svadaria de todos os que
taz das mais urgentes apenas querem, como já Ipreoecupaeões do gover- dissemos, construir hoje j

no. Desta vez, porém, o Brasil de amanhã, ,

eenseguto esse ccaso" O enstno, conforme es

sensacional, interessar tuda o ministro Capane'
de facto os n08S08 pode- ma, deve ser reformado
res publicos que, já a- de uma vez de forma
gora, promettem uma so- que não apresente falhas
Juçäo compatível com 08 ou ínterpretsções

menoslseus propríos interesses convincentes e posto, em ::':�::::::!�_
de renovaçãn integral todo e paiz, não só a

po-r que vae passando a disposição das

c188s6s1vida nacional. favorecidas pela tortuns, ------------------....;===�;;.;;;::...:;;;;�.;;;;;;;--__-_===-_=:_��-:E agora mesmo, adían- mas tambem d'aquellas
tamos, acaba de ser or- que o não são. Isto o

ganísada na capital da que precísamos por que
Republica a aesoeíação o pobre também tem as

dos paes de tamtlía, a ptrações,
exemplo des que exís- Instrução barata, em·
tem em paízes como na ciente, sem as program -

França e a Hespanha, a mações baloufas de ago
final, como as 8U88 con- rR, mas capaz de crear

generes do extrangetro, u'a meutalídade sadía,
eertu vae collaborar com forte, com a qual pÓ8sa
o Ooverno na solução contar o Braaíl cultural, Direetor-proprielario: HOIORITO TOMEtI. Jornal IndepeDdente e IoticiosD Caixa Paslal, 12 Rellael.r: Joã. CrIQI,do problema, o Brasil grande, o Bra-
A respeito temos em sil unido, em futuro que ======�=================�================�=====T==����

.ao um aetígo, substan- não està longe. ANNO XXI , jA�AGUA DO SUL _ Sabbado, 26 de Agosto de 1939 S. CATHAQINA NUM. 996
01080 e opportune, do ii· ==-__,....;;.==-=--=-=.-====-.='=-=-;;;;;-_- ============ =========�====ÕiIiÕiiiOiÕi
Justre sacerdote Arlindo

A SM' J o'
-

·

d Instituto dosVieira s. J. que tem se I

t
- , esto traglco 'o

:�����o:�;���' .

an a lssao om . a�ag�� t./:egB�li�S ;��1�;E�����.��ob:t.7;tra du edifício da nacio Ea.smamentos OppOrtunos. O senado ClVl'" zem a noticia do gesto Carmona. berara o (Jonselho A'I.

:��d��f����á p:r.e��8� co-reUgioso da Misslo. Uma parada de fieis. tragico do p r e si den t e A orde�, P?rêm, em ��:f�����r:�rr::,ti':!:
questlo. .4 procis

,..,

h· ti· d d· Oerman Busch, desfe- La Paz nao fOI alterada.
ore a compra de titulo.

A org8nt&8�ä{) de as sao euc ans ca e omlngo. chando um tiro nacabe· Assumiu o gcverno, o da divHla interna, dei.
sociações de paes de Despedida dos Mission3rios. ça, dentro do seu pro� Commandante em chefe xando de adquirir OI
taJllilia, em wdo8 os Es. prio gabinete de trabalho. do exercito, general Car' meam08 na Bolsa d.e TI-
tados, virá sem duvida, Dissemos, e não erra Jaraguá ouviu ecompre

' Até agora nada se sa- los Quintanilla, que con- tul08 por inte�medlo ..nmpa estreita eollabola·
mos, que nesta semana o hendeu, repassadas de vir' be sobre os motivos que serNOU o mesmo gabinete. corrector of!iClSl, faae.·

010, demoostrar o inter·
povo de jaraguâ f:xpon tude e espiritualisadas pe P ·d f. b do.-o fóra da 801sa, oq.

esse de todos em levar 'f levaram o rest en.e, <)-
, deu em resultado tl ac.toneamente mam estou a Ia fé, a!; pala vras de frei _ _...;:-....,uma pedra, por pequena sua fé. vinda do ám�go Cesario e frei Raynerio. Iiviano a tão tr.agico ges- DOJlorosa trag� qU'isi�fio ser feita por

.flue seja, pa.r& a eonstru' do coração, -- manifesta. Elles deram ao nosso po' to, justamente' quando Da barra de:, valor acima do normal.
çllo grandiosa do Brasil ção "que transbordou dos voo n'uma forma subtil de regressava de uma festa Dhéos foi seriamente advertido
futuro. lares para as ruas, para o beUeza, o sentido civico. 'o sr. Púlydoro Machada
Nem um p&e de fami· templo, fio mais justo e religioso de u'a missão co- Em 'Ilhéo!'!, Bahia, Dau. SUV'8, pres.idente do Pld·lia ficará alheio; nem opportuno testemunho do mo força immacula capaz Monstruoso fragou o barco _ motor mo Instituto. A transa...

u'a máe deixará de preso que sente, mercê dos prin· de apontar o verdadeiro crime em cItacaré", em consequen. ç,lo feita peJo mesmo r��tar o seu. concurso para cipios fduct.tivos que re rumo da paz, da ordem, cis de haver abalroado sultou num pr�jujzo. pa'
8 educaçäo da pról",. cebeu. da grandeza da Egreja e Unilo da com um cano de sucção ra o Instituto dos Co...•
Gesto louvavel será es- A missão que aqui vie' da Patria. de uma draga. A embar mereiarios, de mais àe
se, de harmonia, de so'

ram pregar frei Cesario e Foi uma admiravel pa- Victoria oação conduzia cares de mil Coútns.
lidarH:dade, de patriotis. frei Raynerio trouxe nos, rada de fieis, durante uma A cidade de União da 150. pessoas e tão fapi-

��""""""""=

mo. Como disse muito de resto, ensejo para les· semana, rezando, assistin Victoria está profundamen· do foi o nàufragiü, que FI.' dO_ . Sotembro• temunhar·mos, de publico, do o sacdficio da Missa. te impre�sionada cem um pereceram, conforme no· I: U (jSeCU1U para esses principios. E muito tomando Jesus"Ostia, ou brutal crime, terça·feira, ticiss até agora coube-
•

1C'-taelos U bem o fizemos. Nas hor"'s acompanhando·o pelas ruas .}uando. no interior do cidae. para mais de 60 Rio - Os proximoeOS �. ...
do dia ou da noite, esses da cidade. Releva dizer templo catholico. foi co- pessoas.

'

tesLejo8 com que se com·

nielos a Bora. �rincipios de fé:
.

transmit- que nesses d!as duas mil vardemente assassinado frei Entre as victim88 cons- memorará a rlata da n03-

V
tidos de paes a .f!lhos, a- �uzentas e tr.mta. pessoas Sr. Mario Tavares r1ólyca,po, virtuoso sacer tam varias pessoas mui· 8a !Ilrtepandencia, Yäô

Darcy arcas gora maIs leglhm"mente

I
fizeram confIssão, foram dote qu� gosava da maior to conhecidas fem Per t�i' i00sc13divel brilho..

nossos pelos conselhos re· ministradas seis mil e doze notas da comarca, e a se estima de tod-:.) o povo O nambuco e na Bahia, e Estão sendo ol'�anizad81
. RIO. - Em virtude cebido$ especialmente de c,.ommunhões· e quarenta I nhorilr: proftssora Iris Fa· brutsl'acontecimento occor- tambe-m dois padres, grtnld,�� C\JmiS8Ões paR

de terem sido vitimas de frei Cesario, "ão a eS8en' casaes legalisaram, junto deI, em nome da Pia União reu por Ci�rc, dRS 3 horas A cidade de llhéos es· maior rea.lce das festu.
cia da mentalidade de ho do altar, uma situação ir- das Filhas à,-' Maria. Res' da madrugada. Frei Poly· tá. passando por momen· O Botafrigo F. Clube vaium acidente de autorno· je por isso que nos ins· regular em face da reli pondftl frei Cesario, com carpo ;:chélva·se recolhido tos de verdadeira augus· tomar partar saliente

\lei, �mbora de leves pic;,m ideas justas e puras gião e da sociedade. palavras de mui4a bonda· aos seus aposentos, na sua tia. diante da catastro' nas commemorações.ram
consEquenCl<lS, .0 co- em nome de Jesus OsHa Obra digna, de fé e de de para com a nossa gente. residencia, bem proxima â phe que a enlucta, 'UQm sua série social vão ser

mand.mte Amaral Pei, para a gfandeza da Patria amor, a desses missiona· Aos dignos sacerdotes fo· igreja, quando foi desper' o naufragio do bafCO- recepcionados os eade.
commum. rios, da fé que alenta e jo rarn offerecidos lindos bau· tado pela voz de seu sa· motor .ltacaré». te� arg�.lDtin!)B.

.

Essa evocação da Patria amor que eonstróe, como quets de flores naturaes. christão, que reside na meso --------------"---------

vem directamente da evo- reflexo do coração de Je' Damos a seguir, na in- ma casa. Procurando en'
.

AUiança entre ascação de Jesu�, por que sus, através dos tempos e tegra'l' o discurso do tabel tão averiguar o que se pas·
.'

ambas vem do coração é dos páramos, realizando a lião sr. Mario Ti:lvares: sava no templo, frei Poly ADler.·Casafloram aos labias em for divina missão de evangéli «EXffiO'- e Rf.vmos. Se· carpo foi logo aggredido -

ma de prece ou de hymno. sar e de salvar. nhOles Missionados. por dois individuas que Para prevenir os pe-Assim foi que através das EssCõ amor testemunhou, O povo de jaraguá, por, estavam mascarados. Os rigos da situaçãopalavras dos missionarios o o povo 'de Jaraguá, do' interm"dio de sua impren' fncinoras trocaram apenas européa
que nôs visitaram, essas mingo ultimo, na procissão Sft honesta e christã, dele algumas palavras com o Rio. - Foi publicado
evocações como que se eucharistica que encheu as gou-me poderes para. vos sacerdote, apos o que um. pela imprensa cariooa
distanciaram aos tempos nossas ruas. Não se pode I dirigir, de publico. a SUá delles saccou de um revol· um telagramma de Bue
primitivos da cruzada san· deosejar maior jubilo, mais I p1!la.vra do mais profund.o ver e, á queima roupa, des· nos Ayres dlz.endo q·ue
ta que creou e fortaleceu sincero respeito, mais in' reconhecimento e da maIs fechou um tiro contra o o embaixador brasileiro
a idéa de Deus nas terra:; tima contrição. Crêmos que sincera gratidão, nesta no- vigario, prostrando o mo llaquella capital teria ti

i de Santa Cruz. mdhor impre3são não po

I
ra já, de incontida sauda ribundo. Dado o alarme, do uma longa conferen

Mas logo vieram, espiri- diam ter os missionarias de. foi a victima transportada cin com o titular das He-
tualh adas, adejar em torno nossos hospedes. Impres Oiatidãü. pelos ensinl- immediàtamen�e para oHos,. laçõeé Exteriores do palzde nós, 10 fundo de um são que os olhos apanham mentos mInistrados, pelo, pital, onde vela a faUec:er. amigo v.ersando em tor
passado que hoje abençoa' mas quê o C':oração regis· conforte trazido ao sell As autoridades policiaes no de' uma. allianç� do
mos. Milagr9 prodigioso tra; impressão que se não coração e pela rr:aior e me, estão empenhadas em aet!' hemi8pherio ocoidental
foi esse que serviu de ali- apaga tão facilmente por' lhor diffu"ão, neste recan var deligencias afim de I no sentido de estreitar

Icerca a nacionalidade na' que tem a vivificaI-a, n!l to. mar�vilhoso �e Santa dentificar os barbaras ma· 08 laços entre o Brasil,scante, escrevendo nos belleza do acto que a on Cathanna, da sublime dou- tadores. os Estados Unidus. a Ar-
I

braços do Cruzeiro os pd gina, o espiritualismo são trina de Christo. '

I gentina
e outras naçõesmeiros capitulas da nossa da fé -

que* é eterno· RE:con�.�c!mef1to pelo vos O dr. Pedro Ji.r- americanas, em face dos
historia: - caí:he que s e * * �o sacrltlclO dt: todas as

.d acontecimentos da Euro-
e colonisação. Segunda·feira, pelo trem horas, pelo vosso aposto' nesto absolVI

_

o pa. Dad�, a importaneiaHoje, a substanciosa es da tabella, regressaram a (Cotinúa na 4'1. pagina) Um despacho telegra" do 8ssumpto o chancel;
j seneia catholica enche-nos �urityba os missionarios

phieo do Rio diz. que o ler Oswaldo Aran�a fOi
11 os ouvidos e os corações, fräi Ceaario e frei Rayne' Juiz da 7. Vara Criminal proßurado por um Jornal:
na certeza de uma espe' rio. Jaraguá fez·lhes uma DR. J. A. ROCHA LOURES resolveu absolver o dr. que lhe pediu detalhes
ranQa que se torna infini' manifestação bem carinho·

MEDICO ESPECIALISTA Pedro Ernesto p.,pndo re· fi respeito. O ministro dota de graças pela divina sa, comparecendo á gare mate ao rumQ,l'OSO pro· Exterior do Brasil deela.
crença em Jesus, nas suas da eidade, on de falaram ,in· Olhos, OuvidOS,

cesso a que ha mais de rou: ..Nenhuma comma·
sra. d Darci Vargas palavras, nos I�US exem· terpretando os sentimentos Nariz e Garganta.

um anno, re�.pondi!l o ex' nicaQlo tive de8sa con· formado d� Sllliança a•

.

I pios, na belle:la IDconfun' nobres e religiosos do po' R P" F 334 t t F ferencia E té en r Iesposa do preSidente da divel de sua vida de mia. 'vo, o sr, Mario Tavares da
ua rmclpe. one . prefeito do Dlstr e o a· . 8. o pres

.

que Re le 91'e o te e-

Republica, sionario. Cunha Mello, tabellião de JOINViLLE darai. te mO,_m_e_D_t_o__n_A_o_'_U_Í_i_D·_I_r_a_m_ID_fl._'._' ,

Para a sua eleQoncia USE A CAMISA "IED" U�tima novidade (de colarinho semi-
engomado), que acaba de receber a PISCHER 6 Avenida Getulio Vargas.=-.........�

sDtlllaçite
inco 1Ul ave soldado e estadista, anil ícaclor da

coragem, a .uebio de renderculto a& gera§ões de todos os temp.08.
�

ellPopca
-------

.�.;.,,-:-_..-,>..,y
de i 2_ •

ti�··'···':::\:\:::\:��t:\:' Pacto lLo..aggresséIU gerlDanCHOVle ..
\���l1

_ Foi pela agencia. alle'
má de noticias cDeuts
ohes Nsehrtchren-Buroe,
conjunctamente com a

.ageuoía deMoscoucTa8s"
annunctedo, hontem, a

celebração de um pacto
:\ de não-aggresaão entre
la Allemanha e a União
I,Sovietit.lll, lacto que su.r

{prehendeu e causou vi
\va ímpreasão em todas
.8S capítaes, pois que erd

,t: anuuneíado justamente
"'<� �j::::;::I.:qIl6nd? nes círculos In

- ternaeíonaes esperava·se
STALIN seriam:emiMoscou leva

das a bom termo as ne

gocia_9õel1 anglo - franco
sovíetícas, para a assig·
natura de um paeto mí
litar entre os tres pai,
zes.

A queda de Lítvínow,
eubstttuído por Monotow,
trouxe li tendeneía 80-

vietica para outros ru

mos, vendo-se hoje
Nazismo, Faschismo e

Bolchevismo - 08 maís
rancorosos jni�jgo8 de
hontem, numa alltanee
que ninguem sabe o que
trará ao mundo.

As elausulas do pacto
de não.aggressão já lo'
ram publicadas.
Emquanto Isso, a situa'

ção europêe. conforme
ultimas nottetas, eentí
nua sendo a mais grave
possível.
Annunete-ee a eonvo

eaeão do parlamento in

glez com o 11m de dar
ao governo podere. díe
tatoríses.
Em Dantzlg, desde o

día 23, o leader nazista
Feerater é o goyernador
militar da cidade.

xoto, e sua exrna. sra.

d· Alzira Vargas Peixo,
to, seguiu pa! ii os E§·
tados Unidos, em avião
da P.:maÍr,. a exma.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Continuação)

Jesus Christo lhe aSm'

segurou a infallibili
dade

Com effeito,: disse lhe:
cEu roguei por ti. para
que não Ialleça a tua fé;
e tu, uma vez 'Convertido,
confirma os teus írmãcs>
E é este o offieio que sern

pre tem exercido o Papa,
desde o principio até os

S A nossos dias, de confirmar
• •

e dirlgir a todos na fé.

Christo lhe confiou a

missão de ensiner a

toda a Igreja
Disse lhe: «Apascenta

os meus cordeiros ... Apa,
seenie as minhas ove

lhae.»
Ora, é evidente que lhe

confiou a missão de n05
Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas dar o pasto da fé; pois

Clínica. geral, círurgt« e partos. ! bem, este é e não outro
Tratamento antírabíco pela vaccínn e o 80.>'0 o que nos dá o Paps : o

antírabíco do Instituto ír-inheirü8 de São Paulo, que ensino em materfa de fé e

permítte aos feridos por anímaes atacados de hy de costumes. Se nos dés-
drophoble - raiva - tícarem no município. se o erro, não nos daria

Attende chamados a qualquer hera. pasto e aiimento conve-

Telephone N· 4 nierite.
Rua Presidente Epítacio Pessoa s/no

CORREIO

E' a ramada ideal!

CURltTODAS AS
FERIDAS, tanto

humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL! !!

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

Da cidade de jaicés, no Píauhy, escrevem o seguinte sobre as IJIIaravilhas do Peitoral de Angico Pelotense.
Cidade de jaicós, Estado do Piauhy - Amigo e Snr, IAchando-me doente de uma constipação, da qual só faltava era,

cegar dos olhos, vf na «União», do Rio de Janeiro, os annuncios
.�do vosso afamado remédio PEITORAL DE ANGICO PELO
�,TENSE. Comprei um só vidro e fiquei completamente curado,
'.

(raças à Deus I! a este santo remedio em outubro de 1922. Da
�11i para cá, tenho aconselhado a umas pessoas as quaes todas
tiveram bom resultado, entre estas um meu primo que foi acco
mettido de gríppe, ficando muito abatido e sempre com grande ]
tosse, deitando muito sangue pela bocca , estava prompto para ir
a distancia de 20 leguas onde ha medico. A conselho de um meu

atano, tomou o vosso peitoral e está completamente são. Escre
yo este attestado a conselho do sr, conego Miguel Reis que me
disse que eu devia dar este attestado de que peço desculpa da
Iettra e peço-lhe resposta si recebeu ou não esta. Sem mais sou íAmo. atto. e menor cr.o ,-_

It
-

Fi7'mino Pereira de Mar,ü". 1 ..---------.----------
Confirmo este attestado. Dr. E. L ferreira de AraUjO!(Fitma reconhecida)

Licença N. 511 de 26 de MIHÇO de 1906. '

Deposito: Laboratoriu Peitoral de Angico PelQtense !
Pelotas - Rio Grande do Sul 1 (Carteira Profissional n. 617, do Conselho Regional de

VENDE-SE EM TODA PARTE. I Engenharia e Architectura - S. Região - Porto Alegre)

Engenharia .- Ardútectura
Ginásio P a r th e fi on Paranaense E:cecuta quaisquer constru�ções, de pre-

dIOS, Péua cesas commerClaes, fabncas,
engenhos I todas as especies de casas de
moraäia, fossas sanitarias, 'pontes, boei

ros, canaes, etc.

(,ob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz A'nibal Calderari
RUA COM. ARAUJO N. 176. - 'FÓNE 1-1-9-2

Estão em pleno funcionamento as aulas .de I
.

admissão á la. série do curso Fundamental. O b r a s

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

Faculdade de Comércio do Paraná t(Escola Remington)
Fiscalizada pelo Ooverno Federal-

.URSOS: Propedeutico, Perito Contador e AU:lli,
liar de comércio. Internato e Externato.

CURITIBA Paraná

EDITAI, 'IDOMINGO - 'J7-de ·Ago.te DOMINGO
I : I d' ,'!.Do ..calDpo�'do ES�LA F� Ce,:. '

mposto d� I! ustría] em Retor'.-tI1·dae Profissoes ' ..,
.

'De ordem do sr. Co· IÜrunde torneio deRedação e oHinas:
Avenida <Getulio Vargas. letor, faço publico que t t b IARliuncios: de accordo com a ta-

no corrente mez de Agos- U e o
Bella de preços em vigor, .to, arrecada-se nesta co- d ., I b Disputa de uma

. Iletoría o im ôsto de In. t?man o parte quatro : u es .

.-Pubhcações apedfdo: $500 a n- dustri' P f -

I f linda taça Inauguração dos novos uniformes do
nha de 1 columna. a e ro issoes.re a I- Estrella F C. " Inicio do torneio: 8,3':' da manhã.

.Firinaes embora não publica- ;��o 2 se�l�stre do cor-
Desde manhã no campo haverá

dos não serão devolvidos.
T deJrerCIClo. _ Gl'3ode . cburrascada, bebidas, etc.
o os os- que nao pa- ,

.,
:
'"

_A redacção não se responsabílí-
garem suas prestações A noite, no salao Rau

.

SI pelos conceitos emittidos em GRANDIOSO BAILEartigos assignados. no praso acima poderão
':-'-------------, satisfaze-las no proximo

mez de Setembro com a

multa de 20 %.

P d Mi.A cobrança executiva Om a a I n a n c o ra
será feita no mez de Ou
tubro com a multa de
20 oto.
Coletoria de Rendas'

Estadoaes de Jaraguá, em
1 de Agosto de 1939.

Heleodoro Borges,
Escrívãö

i

,BancoAgricola eCom.. 1
Dlercial de Bluanenau

I
'

Matriz: BLUMENAU I
Filiaes em JOINVILLE, JARAGUA" 1-----__-= _

e HAMONIA

ENFRAQUECEU-SE? !li

Ainda tem toas., dôr nas
...tas • no peite?

U.� o podljroso tonlco

fINHO eBEnSOTiDO

Da. Carolina Palhares, de joinvílle, curou com

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

e clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA
DA MINANCORAII nunca existiu a não ser em
suas latinhas originais com o emblema símbôlico
acima. Recusem irnitaçõe s! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original!
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto des Laboratórios «MINANCORAII
de JOINVILLE.

d. pilarmo • dlim,

JOão DA�llYElRA íEmpregada ClGm sse-

J
cesse Das anemies e

COII�lescenç�s
HINlei! SCBEJ;AIlO

.

!lOS PUlMOiS
--

Adão Maba
Constructor licenciado

de alvenaria, pedraria e concreto

CLINICA CIRUROICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra·
tica na Univ. Frauwklinlk (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. Oetulio Vargas, esqui·
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

Fala alemão.

Comprou um só vidro, e
fl�ou bom

1
,I

Capital autorisado 2.000:000$000
ICapital reaIisud;;, e l'CS3!'V6.8 1.870:392$020

Total dos dpPOEHo[� ca, 18000:000$000 II i Faz todas as operações bancaria

11 como d"6contc,g e��lÇ��':' Wuirs de expor'
tação t' eutras operaçÕNJ je cR'eciltü. PIiSS€S
para as principacs prªçll8 (to' paiz, m("diantf:' f

taxas modica!!.

Ibana em conlas commles os seguinles juros .

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

Com avis0 previa (retiradas com avisos
conforme a importaDcia 8 retirar) 4 %

Dép')sitos Populares Limitados '(até 10 COD- :

tvs) depositos inÍcÍaes a partir de 20, !
subsequente a partir de 5$000 4 1/2 % IPrazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes

I, de aviso para retiradas 5 %

II;.� Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de
,; aviso para retiradas (5 %

II Su.ccursaI em JARAGUA'
I� EXPEDIENT::: Das 9 l/!). ás 12 e

,
das 13 1/2 ás 141/2 h01"88. I

I� SabbtdlcS: dHS' 9 1/2 ás 11 1/2 horas.
I

iii : Caixa Postal 11. 65 End. telegr••Caixa·
, j',___�..a-__��__��� �

tira a dor e

• A convalescença não é ail1�
da saude; para que ela. se

consolide, impõe-se o uso do
TONICO BAYER, revigo··
rante dos necvos e do cerebro.
San,gue pobre, saude fraca.
TONICO BAYER alimenta
o sa-ngue.

10M PARA 1;'000:5

GotteJa suor a

Imagem Sagrada!
Os jcmaes da capital da

Republica destacam noti·
cihs de Maceió, informan'
do que na cidade de Ca
meragibe uma imagem de
Bom Jesus do Bomfirn, na

. .. matriz, goUeja suores em
PreSidente EpltaC!o, Jaraguá I determinadas horas do dia.

li•••• 10 h:mplo p assou a ficar
_. -"•• IIII.11lII sempre repletQ dI' gente�

WANDERER
A melhor
Bicicleta

i

·i Carlos Hoepcke
I
I

Filial: Joinville

Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce
MEDICO

PotaceH%l
€II' MARrlNS JARUdA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

Todos os quartos e appartarnentos com agua
corrente,

.
quente e fria.

Elevador, frigorJlico - Cosinhe de Ia. ordem.
Salas de amostras para os snrs. viajantes.

. '

Automovel na Estação
CURITYBA PARANA BRASIL

HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Br<1sil, com

escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. Alfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega·se
de inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora contra
tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de
capital e industria, por quotas, de socieoades anonimas, cpman
dita por ações, de saciedades cooperativas; de penhor asricola,penhor comercial e enfim elabora �cntratos de toda e qualquer
natureza, <lssim como requerimentos.

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

I

� _ �

DR.LUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio - Avenida: Getulio Vargas
Residencia - HOTEL BECKER

�""""""""""".....-.r

III(C(ft«C»>�a«."1i1

I «MAHNKE» I
café de insupera.- I
vel qualidade I

Torrefacção de Café
Bruno Mahnke

Celumna eatholica

'"«:lu roguei por t� para
quê nao fale,ã a tua fé».

(Lucas 22, 32)

A garantia do
nosso dogma:

Se o Papa não fosse
infalliveI

a Igrela seria uma fábula.
Porque, com effeíto, desde
os seus primorcios a Igre
ja tem sempre attendido,
como ultime: e supremo re
curso e remate, ao que di
zia o Papa. Todos os ca

tholicos, tanto os innume
raveis fieis, como os dou
tissimos Prelados, os discí
pulos e os doutores, os de
diversas escolas que por'
ventura discutiam acalora
damente distincfas opini
ões, todos esperavam sem

pre a decisão do Papa sue

cessar -de Pedro. Os Oon
cilio8 aguardam sempre a

confirmação do Papa a··

cerca das' suas doutrinas,
e nã(J a s dão por definiU
vampnte ('oas emquanto
elle não as exa.mine, COD.

firme ou retoque e corrija.
05 Bispos) sempre que en·

contram pontos obscuros
e têm discussões, consul
tam definitivamente aos Pa
pas para encontrar, como
dizia Theodoro Estudita.
a segurança da fé. Todos
os fieis tinham sempre co-

I,
mo signal seguro de 0:-·

r thodoxia a união com o
ctmtro da unidade da fé.
e quem estava unido com

o Papa era sempre tido eIn

conta como verdadeiro ca

tholico; os que eram tidos
por suspeitos, para se Jj
vral;;,m desta nota appel·
lavam para o Papa e bus'
cavam sua approvação, per
suadidos de que. obtendo-
,a, provavam cabalmente a

I verdade de suas cJ)iniões.
Quando alguns eram fCCIiI·

sados de heresia, os Papas
propunham lhes fórmulas
de fé para que as s\ibs
calVessem, e conforme as

subscreviam ou não, eram
tidos por herejt;s ou ca�

tholicos. O Papa condem'
nava serr�rê as heresias,
e quando elle condemnavl,
todos os infieis tinham por
termin�dü a c"osa, por mais
notaveis, iIlustres e doutos
que fcssem; todos se viam
reduzidos a repetir as pa
lavras do insigne Santo A·
gostinho, que já se torna
�am provr.rbiaes: Roma lo
cuta est, causa fenita �st ;
utinam finia tur et errar.»
Roma falou; a causa está
concluida, oxalá termine
tambem o erro,lO E quan
do Roma falava, todos es.
tavam convencidos de que
já n1:o era necesf.;ario in
ve3tigar mais e continuar
a discutir. (Continm;).

\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FEBRES

. 1 $ Dia 12-8-397.0 5 900
Saldo do día 11-8 -39

1:113$100 RECEITA ORÇAMENTARIA
8:129$000

Renda do dia 12-8-39

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pago Guilherme Laftn fornec. 5 pran
Qhóe� para pontes e constr. uma ponte
provisana estrada Itapocusinho 2S1$100
Idem Paulo Grüm 1. semestre conserva-
ção estrada Francisco de Paula 1241$000
Idem �enrique Píeske 1. semestre con-
servo estrada Uníão 150$000
Idem Guilherme Kamin serv. conservo da
estrada Blb. Grande do Norte mez junho 770$000
Idem COBta & Buhr forno medo nota c. m. 38$50�
Idem Emp. Auto-Viação Catarineuse SA.
frete 103 amos. C. 1030 kos. rama de man
díoea do Servo Fomento Produção Vege
tal de Flortanopolts

BALANÇO:
Saldo que passa pars dia 8-8-39

Dia 7-8-39
Saldo do dia 5-3-39

. Receita Orçamentaria
ltellda do día 7-8-39

3
'

CORREIO DO POVO 2ID�I-l�3�

Prefeitura MunicipaJ de larag�'�á�-'�H;:�.t(�Ltj��:�=""'�r�;ry"""'=i;�=Fe�st�ad�ê=�=r8j'_a-de-S;;;;""'ão�E�st9�ran�O
Movimento de Caixa Saldo que passa para o dia12 8·3 4:526$600 da Comarca de Jeraguá, Jaracuá, 30 A.

6:306$400 Elta do de Santa Oetha
rina' Brasil, na forma da

4:526(600 lei, etc.
Faz saber a08 que 9

845$100 presente edital virem 01,1

5:371$700 dele conhecimento U'Ve·
_----- rem, com o prazo de

DESPEZA ORÇAMENTARIA trinta dias, que havendo
Pago a Lídío M. da Cunha tomes. ma- sido designado o dia 28
cadame de s. propriedade durante 1 ano 35$000 de Agosto proxímo vín
Idem Germano Mathiös fornec. de 69 douro, as 11 horas, para
prauehões e taboas mez co. 316$700 re'8Uzar a terceira ses
Idem Alvino Meyer fornec. *hospedagem são ordínaría do Tribunal
808 vacinadores durante 4: dias 40.000 do Jury desta comarca.

Balanço de conformidade com o
Saldo que passa para día tõ-8-39 4:980$000 artigo II do decretoleí

5:371$700 167 de 5 de janeiro tín
do, foram sorteados Oll

seguintes jurados que
4:980$000 teen, de servir na refe-

i rida sessão .
- Arthur

3:655$000 I Emmendoerfer, Walther
6:538$4'00 8:635$600 [anssen, Frtiílci�c{) Mesa

8:129$000 DESPEZA ORÇAMENTARIA _Fritz Bartel juiror, Afon
.. Pago a Frederico EngeJmann conste. de so Schoondermark. Wal

6:538$400 2 boeiros, reccnstr. um trecho estrada e ther. Proehuow, �alther
transporte macadame para "o deposito Bre!thaupt, José Líno Se-

1:357$900 na estrade Itapocú Hanse mezes [unho V�:rI�!(�. Albe�t? Moser.
e julho ca. 543$000 Vtrgtlto Rublní, Pedro

.7:99ó�!i300 Idem João Lombardi conservo um trecho Wt?Jrl1er, Leopoldo Augus· IIIlI1l11f11l1llllriUtJlI1l111i10ll1lt1fil2lllllllllll1H1
estr. Tres Ri os do Sul mez de julho 230$500 to Oerent, ç;- e r man o 121 I

E I
BI

Idem Oscar Keiser serv. conserv. um Gtlsch, Alwíno Kasflner,

li F t [II
trecho estr. Joraguá no mez de julho 416$500 Alfredo Funke, Leopold? armaCla

.

8 ro a 11116tsooo� Idem. Joio Costa conservo um trecho es- Grubbe, .loäo Morettl,
trada Ilha da Figueira mez de julho 264'000 Honorato '!omel1n, Ro- iii III

.

.Idem Eurico BIosfeld fornec. diversos d�lfo Schelbel� Bernar- III 11111200$000 8. nota C. mez 26$000 diuo H
..
da SIlva, José III KARAM & SOUZA

Idem João Baíloní por conta e relativo MafezollI. A todos os
III225$000 ao serviço de eonfeção do Mapa do Mu- quaís e a c�d8 um de
ca MANIPULACÃO CUIDADOSA IIIníoípío em duas vias, destinado ao Con- per sr oe convida 8 com- Da

-PREÇOS REDUZIDOS mi435$000 selho Brasileiro de Oeflgrafia 800$000 parecer na sala <las an. III _
Da

BALANÇO dienelas deste juízo, no III PLANTA0 NOTURNO RI
I Saldo que' passa para o día 15-8-39 6:355$bOO F�rum, no �ia edhora ab- III AVC"NIDA GETULIO VARO.AS iii

350$000 8'635$6�o Cima menciona es, so
121 &.ó n III

. $ r>ia 15-8-39
pena de multa de 100' lÃ'! Jaraguá - Fone 43 - S. Catarina iii6.625 300

Saldo do día 14-8-3P
de acordo eom o artigo Da

r::iIDIX1lX'11X1
7:l)(J6$30o Receita Oreamentaría

6:355$600 38 do decreto acima eí- 1II11111111l1ll1llll.lll1�IBII0ll1li1l1JlIJlllcal.XlCl!:lDIII
... tado. E, para que ehe-

Renda do dia 15-8-30
.

4:069$400 gue ao conhecimento de6:625$300 $10:425 oco todos, mandei pai3sar o

. presente edital que serl
afixado ás portas do Fo-

42$500 rum e publicado pela im- Clinica Geral - Molestias de Senhoras - Partos.
prensa. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá,
aos vinte tJ nove dias do
mez de Julho do ano de
mil nOvN�eDt(Js e trinta
e nove. En. Ney Fr8nco� A d h d I h d d' ... 't. ten e c ama os a qua quer ora O Ia O!.l lla nOI eescrivão. Ú fmbserevl.
Arno Pedro ijoeschl

Juiz de Direito

.

Popular
abrilhantada pelo JAZZ ESTRIZLLA de [oinville.

Grande Churrascada, 8ebidas, Tiro ao Alvo,
Rifas, Tombolas, etc. etc-

Em nome da Communidade convida a todos
Paulo Papp, Presidente.

DiEl. 14-8-39
Saldo do día 12-8-39

261$000 RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 14-8-39

Dia 4 de Setembro, ás 9 horas, Missa solemne-'
Após a missa terá lagar a

Grande Festa

Dia 8-8-39
Saldo do dia 7-8-39

Reeeíta Oreamentaete
Renda do día 8-8--39

Despeza Oreamentaría
Pago Theodoro Klaberck por 23 metros
macadame para a fabrica de Tubos mez

Julho 00.

Idem Frederico Vestephal serviço coas.
um trecho estrada Jaraguasinho no mes
de junho eo.

Idem Willy Strellow 2. trimestre conser

vaçäo um trecho estrada Nova
Idem José VoJtoUni 1. semestre conser

vsção um trecho estrada Nova
Idem 80 'I'ezoureíro da caixa do Club
cA'.ymore» auxilio cerrespendente 80S
mezes [aneíro � julho co.

BALANÇO
Saldo que passa para o día 9-8-39

Dia 9-8-39
Saldo do dia 8-8-39

Receita Orçamentaria
Renda do dia 9-8-39

Sem CaIomeIanos- E Saltará tia
Cama Disposto Para Tudo

Dr. Waldemiro Mazurecbe.
MEDIC"()

234$2bo

Consultoria e Residencia:
«Hotel Wensersky:il - Rua Aódon Baptista

(ENTRADA INDEPENDENTE)

Dia 10-8-39
Saldo do dia 9-8-39

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 10 - 8-39

1:4r.2S700 Despeza OrçamentRria .

Pago Leopoldo Booshomer servo conservo
8:G21j.ooo um trecho estr. jaraguá mez julho

Idem Rudolfo Zilse 1. semestre servo con·
servo um trecho estr. Ribeirão da Pedras 150$000
Idem Otaviano Tis::i 1. sem. serviço con-

servação astro Braço Rib. Cuvalo 125$000
46$000 Idem !w mesmo fornec. <I vigas p. 1 pon-

te provisoria 6str Nova mez junho 30$000
130$000 Idem Alexllnd:e Hacke lornec. 6 m3 areia

a 7$ para o mm'o construido entre a li-
nha ferrea e a Praça 7 de Setembro 42$000

184$oúo Idem José Emmenl1o(;rfer fornec. ferro-
lack e duralack para pintura caminhão
Chevrolet 84$600

ljo9$400 Idem Ernesto Czerniewicz 3. pesta{:ão
79$200 I motocicleta DKW 500$000

Idem Henrique Juette fornee. café 16$000
46$800 Idem Leopoldo Reiner fornae. material

8. nota e. mez
19$600 BALANÇO

Sald9 que passa. para o dia 16-8-39 9:200$700
• 10:425$000

NOTA: A do�umentação referente ao bIllIln
eete supra, bem como 08 livros estão a disposi'
çäo de quem queira examinar.

VISTO
5:899$,}Üo Leonldas C. He,bster
8:028$000 Tts. Prefeito Municipal

- ...._-

Despesa Orçamentaria
Pago Rudolfo Zilse servo reconst. 1 baei-
,lO e limp9B8 de 1 pedreira nara extrair
macadame na estrada Ribeirão das Pe
draa mez junho co.

Idem Antonio Reck servo conservo um
trecho. astro Itapocusinho mez julho eG.

Idem Bernardo Ehlert servo conservo um
trecho astr. Rio da Luz meZl')í} janeiro a

julho co. '.

Jdem Em8sto Lessmaun form�c. pal"afu-
80S para o camiuhAo e ferragens para
o rolo compressor
Idem 80 mesmo concertos de ferramentas
Idem ao meEmo concertos de ferramen
tas em junho co.

Pago Karam & Souza fornec. de m�di
camentos
Idem Bernardo Ehlert dial'ia.s a servo con-

,dução os vacinadores mez julho na es-

trada Rio da Luz 70$000
Idem Adolfo Germano Schulze farnac.
,mobiliario parß 8 escola municipal a es"
trada I'tapocú'Hansi1 744$000

BALANÇO
Saldo que passa para o dia 10-8-59

DESPERTE A BILIS
.

DO SEU FICADO (Sezões, Malária, Impaludismos,
Maleitas, Tremedeira)

Allredo Moser
Contador

Seu figado deve derramar, diaria
mente, no estomallo, um litro de bili&.
Se a bilis não corre livremente, os

alimento. não são dieer�do8 e apodre
cem. Os gazes iDcham oestomago.
Sobrevem a prisã,o de ventre. Você
&eutß-se abatido e como que envenena
do. Tudo li amargo e a vida é .....

martyrio.
Uma simples evacuação não tocará

a e&usa. Nada ha eomo as fam.
PiIlulas CARTERS para o Figado.

I,para tDIl& acção certa. Fazem Correr
livremente ""se litro de bilis, e voo8
....te-se dispotlto para melo. Não CR"-

l!I&IIl damno; são IU8V88 e contudo sã.
_aravilh088. para fuer a bilis corr... i 'I'i""!@iJiIt_IlIl- 1iilivremente. Peça as Pillul.... CAR- ""'----

'PERS para o Figado. Não aec:eite
im.itaçliea. Preço: 31000.

Cur;;�m·se rapidamente com

"Capsulas Antisezônicas
Ma "
Inancora.

Em todas as boas Farmácias
E' um produto clos Laboratórios MINANCORA

Joinvile � S. Catarina .

5:899$000 Edital Edital CE I RevistadoBrasilELIXIR DE MOeDEIRA CJl� HI�1\ lJIIIaRevista a serviço daCultura
IImpregado OOIllIU_ em to.. ESpf.3Clfwo da dentIção.

.. molesöas provenlent... IJPIIIIII O mélhClr tonico infantil SCIENCIA
! Impureza. dII 8IIJliIUI1 Vossa cara é vossa sorte, di- ARTE

fERIDAS zero os americanos, tal a impor- LITERATURA
ESPINHA3 tanci� que ell.es .d�o :10 aspecto es nomes em maior evidencia

lextenor
dos mdlVIduos.ULCERAS .

A CALCEHINA resolve o piO.
no mundo lntelectual do Paiz oe

ECZEMAS blema d,,' boa apparenci;;., pois,
do Estrangeiro collaboram para

MANCHAS DA pruJ [IS creanças que tomam Calcehina REVISTA DO BRASIL
DARTHROS .

têm optimos dentes, são fortes,
fLORESBRANCAa alegres e re�isten�es.. Preço Rs. 3$000
RHEUMATISMO Os seus mtest!nos funcclI;a_rIl Assignatura annual ••• 36$000

como uma machma de precisa0 Semestral .•. 20$000
SCROPHULAS e não ha infecçãoque lhe resista.

Rua do Livramento n. 191SYPHIUTICAS A CALCEHINA vale o seu I
e lnallD8llie _..... peso em ouro.

I
Rio de Janeiro.

.. aIIecçoe, �. .. Em todas as boas phjlrmacias.
pm lOja •

1.401$50ü
7:30�.$50o De ordem do sr. Pre� De ordem do sr· Pre'

De�pez6 Orçamentaria feito Municipal torno feito Municipal torno

Pago a 8arlos Ramthun fornao. 17 pran' publico que' dUil'élnte o publico que durante o

chões mez junho co. 56$600 corrente mez de Agosto, corrente mez de Agos-
.

Idem Vitorio Tecilla servo reconstr. da arrecada-se na Contado- to, arrecada<se na Con-
estrada Riheirão Pedras Branoas mezes ria da Prefeitura Muni- tadoria da Prefeitura
maio 8 tUQho co. 272$000 .

I d J
'

d M
"-

I I!dem Max Fiedler fornec. 5.800 tijolos CIpa e aragua e a umclpa o mposto
para con8tt. de um muro na Praça 7 de Intendencia Distrital de Predial da zona Sub-
Setembt'o ao lado da linha ferrea 348$000 Hansa - o Imposto si Urbana (desta cidade)
Pago Germano Stein SA fornec. da The a Produção Agricola e Não satisfazendo o
Caloric Conwany gasolina cont fatura Pastmril. pagamento no referido
e duplIcata n. 350 venc. hoje 2:480$000 Não satisfazendo o pa' mez, ficará o conhibuin-Pago a Carlos Koppmann pintura letrei·
ros nos caminhões desta Prefeitura 15$000 gamento no refêrido mez, te sujeito á multa de
Idem «Correio do Paraná,. publicidade 'ficará o contribuinte su- 20:/. sobre o Imposto
feita em edição tbspecial n? �eferido j_ornal 400$000 jeito a multa de 20'1· no primeiro mez, sendo
Pago Antonio B. de AraUJO J?roverne�te sobre o Imposto"o pd. então 'feita a cobrança1lonorarios de advogado serVIços .profIs- meiro mez, sendo �ntão judicialmente.sionais prestados ao sr. Tte. PrefeIto Mu·

f ·t b
.

d'
-

IS' d P f'nicipal e ao zelador do cemiterio publi· el a a co rança JU ICla - ecretana a re e,-

co no processo crime que moveu :0 me· mente. tura Municipal de Jaral!
dico Godofreuo Guilh rme Lutz Luce 80<:$000 Secretaria da Preh:itu - guá,} de Agosto de

Balanço m de Jaraguà, 1-g·}93Q. }939
Saldo que passa para o dia 11-8-39 2:928$900• RENATO SANS Renato Sans

7:30u$500 Secretario. Secretario MunicipalDIA 11-8-39 :::--'

Saldo do dia 10-8-39 2:928$900 Dr. Alcebiades Manias Pontes =C'O�N�lO:::::-::;;S�PO�i.MICJP,ES \RECEITA ORÇAMENTARIA ADVOGADO CON1OS DE iuYíOR

\Ren.da do dia 11-8 - 39 3:3776500 Encarrega-se de todo e qualquer serviço relativo a sua profissão S.. rNEN1UP.t:.
6:�o6$4oo Atende ás 1 ssoas do interior, que desejarem naturalisar·se rece- CINEMA

\
ESPEZA ORÇAMENTARIA .. ber .sllbvençõ�s, c�mp�a. e vendl\ de titulos da divida pública.

8E'- A. EZA ,.
\.Re(lstro de tlt!-llos, e diploMas, cobranças, serviços geraes, perante f, •

pago a Francisco Mueller 1. semestre o SupreMO Tribunal e a Camara de Reajustamento Economico. RADIO
conservo estrada Ribeirão Rodrigues li5�ooo I NOS
Idem Guilherme Gumz fornec. ma.dei!'as CAIXA. POSTAL, 3897 - �; RIO DE JANEIRO . j:fGIJRI ,

• " .1

IGJUCOT
Imez julho co. . 531 $200

�I'lAiAS
rICA t')1�'Idem Felix Jablonsky servo conservo es- HEMORRHOma suacura �em �,trada Posso d'Anta mezes jan. 8 junho 387$000 ...

_ operaçao �UÍfJ.'.tljJtrt__
pugo Meyer & Cia. fornec. gasolina e -:::===--=--=
servo diver808� 8()$600 D O e II ç a I aao-retaes, varba e n "IcnnnnPg. ao Diretor do Hospital S. José 8ub- - erisipela sua cura· H!U M""H
..enção corresp. mezes junho e julho 80ctoooj Dr. MENDES ARAUJO, CUFUTYBA I' "l/i:.v",CtÍ.i.a..,�_l"VLLBALANÇO 7'

��--�,����==�������,

l'bu!l; rud.1nIIfa

'HiAVARIAe,
- Milhares de ourados -

�EDEPURATIVO DO SANG&§!!

O Doutor Arno Pedro
Hoesçhi, juiz dfl Direito
d�.t Comarca de JrH'aguá,
Estallo de Slllnta Catari
na, Brasil, na forma da
lei, etc.
Faço saber aos que o

presente edital virem,
que pOl' estA juizo foram
arrecadados, arr.olados e

postes em administ!'ii9ão
08 bens deixados por
Augusta. Kasper Buchen,
que era ne.tural da Ale·
manha e que tal�ceu sem
herdeil'o8 presentes, pe'
lo que convido aos her
deiros sucessores da di·
ta finü.da a virem habt·
litar-se no prazo maximo
de

.

noventa did8 (90) 'e
requerer o que lor li bem
de Beu direito. E para
ue ehe oe no i

todos, se passou o pra>
flente edital que 'seM a
fixado no lugar de cos

tume, publicado peJa im.
prensa local e Diario
Oficial do Estado, Floria.
nopolis. Dado e passado
nesta cidade de Jtll'aguá
aos vinte e um dias do
mez de Agosto do ano
de mil novecentos e trino
ta e nove. Eu, Ney Fran
co, escrivão, o subscre
vi. (ABsinado) Arno Pedro
Hoeechl, Juiz de Direito.
Esta conforme o origi!!al,
do que dou fé.
Jaraguã, 21 de agosto

de 1939 .

O escrlvlo
AC,
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A Santa Missão om Jaraguá ESPORTES SocialSeDlentes
de Dlilho �=�����:!ri�ol�!! I"eOrreio"

cial do Registro Civil do 1. dis-
N 'A O Atrito da Comarca de JaragllÁ,

Estado de SantaCatarina, Brasil.
Faz saber '1Ut compareceram

em cartório exibindo os doca
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-Se :

É quasi nada a vida ... Não me illudo••.
Quasi tudo na vida é uma tolice...
Nada é a alegria cheia de pieguice;
Nada é o clamor de um sofrimento agudo ....

Nada na vida é ttldo... Qtlasi tudo;
Nada é uma' frase que ninguem nos disse ;
Nada é um sorriso pleno de meiguice;
Nada talvez é o pranto vago e mudo ...

Mediram torças, domín
(Con\llusão da Ia.) cetholíea, da verdada go ultimo, em Betorcída,

eterna relatadas no - .OB ,quadros do Estrella e

l�do em pró) da moral t d 1
mlns Allíança F, C" sahíndo A Ajudancia Agrícola e

divina, do pensamento e co�rec o 6. nOS8a ingua, víetortosas as equípes Federal com séde nesta ci
do ideal christäos, derem-me força, e cora- do EstrelJa, a principal dade dispõe de sementes
A nossa gente, que 8, �em p:ra ,aecedar essa pelo' score de lxI e a de :milho -cattete> para

correu pressurosa para ln�um beneIa, sobrema- secundaria pelo de 2x1 distriauição aos agriculte-
EDITAL N. 970

euvír '. nelra onrosa
,.... CI faz saber que pretendem ea-

as vossas prédicas Oito d' d' t t
-x- les registrados recebidas sar-se no curtorio da-cidade de

ehelas de enthusíasmo treít
18S e con ac o Terá legar amanhã do- do Serviço de 'Expf'rimen Curityba, Estado do Paraná:

de sabedoria e de fé: es reuo c?m a popula- mingo. no campo d� E�- tação e Fomento da Pre
AltillO januarío da Costa e Nada é uma ííor qUI! perde o seu perfume;

.�otadas do maís recõn- ção eat.hohcs de. J:J.ra- trella F, C. em Retorcida, ducção Vegetal do E s tado. OSEmira Ramos. Uma planta sem vida, no chão tombada;
tlIto do coração e do ce- g.uá, e Já vos podeis con o grande torneio de tu-

-" - comle�in��í�i�Ó�e p����ad�uti��: Um sentimento a se espelhar num QÍlolme...

rebro, quíz aí...da umal sIdera,
r seus velhJ08 eo- tebol organísadc por es-

Outroslm, faz publico,
U Q ... nhecI(los seus ve hOB

D que os agricultores que de, natural deste Estado, domí- A propria vida o que é? Sonho de fada ...

vez testemunhar-vos o. '
_'

4 a- te elub, no qual tomarão desejarem inscrever' se no
ciliado e residente nesta cidade, Em nada quasi tudo se resume ...

seu contentamento e o nngos e maís �hlda, seus parte, alem das equipes Registro de Lavradores e �i1�� 1J.arl:s!��[:eda dêo���ta Quasi tudo na vida exprime o Dada ...

seu agradecimento, com- graudes benfeltor�s. do club organísador, 8S Criadores do Ministerio da .
Ela, solteira, domestica, com (Serviço U. J. S.) NEVES RIBEIRO.

movido, trazendo-vos pe- Ja�aguá ha multo ne- do Rio Negrinho F. C., Agricultura devem apre,
vinte e nove anos de i�ade, na-

Ia voz do maís obscuro cessIt�va da vossa es, Paraná S. C. e do Estrel- '_. tural do Estado do RIO de Ja-
dos cstholteos desta ter- clarec,Ida pa. la.vra, e Dão Ia F. C, de [oínvítle, e

&en�ar ? talão do imposto neiro, domiciliada e residente

tora a actív dade s
territorial pago na Colléc- ns cidade de Curityba, Eslado Anni'IJersarios te, á avenida Getulio Var-

ra abençoada, a sua pa- I. em que constituirá, estamos toria Estadosl, exigencia do P�raná, filha de Isaure Sot- Fez annos dia 24 o dr. gas, sem duvida um dos
lavra de despedida. p�r �o, seu íneanaavel certos, um dos maiores unica, visto a inteira gra-

tornaior Ra,mos. Godofredo Latz Luee, aba- I efiíicios -mais importantes
Por isso, aqui me en-

vIgS!JO e Revmo. P.adre acontecimentos esportí- tuidade do registro. jaragua, 13-8- 39, lisado clinico ha muitos \ de nossa cidade.
contro, na vossa presen- AlberO Jaco��, d effwsr vos destes ultimes tem- EDITAL � . .ß71 annos residente nesta ei l .

Çl, com a satisfação in. men!3 lAUXI ra o pe,o pos. Os jogos, conforme Faz saber que pretendem C'a- dade, onde desfructa de I NOIVADOtima de falar s täo pl'e- coadJutor da P�rochI� annuccio noutro loca) - SE GOSTA DE BOA LEITURA sar-se no cartorio da cidade di- mUI'to prestl'g' d b
Revmo Padre LUIz Ste .

.

10 e e oas. Em TiJ'uclls, onde_ resi-
dosos mi"sl'onurl'os, em

.

"

l- e para ü qual chamamos Adquira semamJmente go distrito de Saco dos Limões, amls'des

nome. deO tã; piedosa ner, e. não terll� tl�o a a attenção do publico _

nO (rUZel-rO"
municipio de Florianopolis, nes·

d. dem. ajustaram nupcias -

gente.
ventura de. escutar 9S terão inicio ás 8,30 ho-

" #
te fJ�����bdeL;�r�=teCa6a:��t�/ e

- Tambem no dia 24 sr. Germ�!l0 dos �an!os, e

Difficil, sumamente dil. palavras cheIas da ver· ras da manhã. PAGINAS DE FINA LITERA- Maria do Carmo Pacheco, do corrente, annivérsariou a. senh<:>nta Manqumhas,

fieH a minha tarefa, de �ade,. daquella _ verd�de -x- TURA _ GRANDES Ele, solleiro, praça da força íJ sr, Oswaldo Sá, digno..l dile::ta !l!ha do cssal Cla

saudar os sabios missio- mfalhvel,. que 80 ChrIsto A equipe principal do I REPORTAGENS - CINEMA Publica, com vinte e dois anos collector fedéral em H:msa. ra BraSIl. dc::s Sant-os eMa-

pronnullclOu e sua Igre HUMORISMO de idade, natural de Floriano- noel Vensslmo dos Santos,
narios verdadeiros apos· " , Et:trella F. C., que vem MODAS _ OPTIMA SECÇÃO polis, domiciliado e residente
tolos do bem e da ver.

Ja ensma pela VO� �e sempre StJ mantendo em FEMENINA nesta cidade., filho de Augusto
- A 23 do corrente fes'

�ade, que com tanta pro- seu� sacerd()tes IDlSSIO' posit>ão de destaque no 6
Sebastião Osorio e de Maria tejou O seu nataHcio o me IP

.....=lips Radi-.·
nall'lOS

y 4 paginas de agradavel lei- Santos Osorio.· .

N b f'lh
AU

pried8.de, com tanto bri- '. futebol jaraguaense, rea· tLlra, por 1$')00 nmo or erlo. lodo sr,

Ih I A humddade dal3 vos' I' _, 3 8 9
fIa, solteira, domestica, com Carlos Haferm·an.... "

o e evaram mais alto ,
' .'

J

IZOU ""e 31-7· 8 li 20 3' O C
· quinze anos de idade, natural

"

O SaCr0888.nto Nome de
aas attl�udes, que é o 22 jogos: venc'!>u 10, em-« rUZelrO» de Florianopolis,. domiciliada e Conto

Jesus Christo e da sua 8panBg�0 dos sacerdotes patou 6 e perdeu 6, e A revista 'que acompanha o
residente em Florianopolis, filha

- Transcorreu no dia

janta Igreja.
de Chnst?, trouxe_ao po-, l3onseguio marcar 46 ten rythmo da vida moderna,

de Lídio Geraldino Pacheco e de 24, O anni'fersario da gen- i
Mas, a linguagem sim.

vo c�t�ohco ou n�o des-?toR contra 32 dos adver- Assignatur�ls ���edEs7:��0 Pachéco, naturaes til senhorita Suraia FadeI, I

pl€s, 8ccessivel ao mais
ta teuE, üPPül'h�md�des�sarios. Annual75$ - Semestral 40$ Jaraguá, 18-8-39,

filha do sm. Antonio Fa· :

llumHde lavrador ecmo r�ras ,para medltaçao e
�

Rua do Livramento, 191 del, negocÍ1mte e antigo' Esta seIDana verifico.-

a " It d h
estudo. Phil- R..a�

RIO DE JANEIRO EDITAL N. 972 politico em Porto Bello, �e «um conto 'do vl'g"'rl'o»l mmr. cu o 08 O· Nã r It,; IPS auaO
<4

meus, 06 exemplos de
(} fi lU. 68, no.o pre Oscar Krutsch e Gertrudes A' d 24 eIn nossa cidade.

huml'ldade- chrl'st'" e a's g.astes. em vão.Os catho,- .

80RTE10
Gregolewitsch Voltolini:

- In â a passou U 1 d R t
la ao 1 a J ., Ele, viuvo, lavrador, com cin- O seu natJ.licio, a senhora .'

m co 0!10 e e or-

ex Hee -e d d
. leUS e aragua OU'ó'l'

B à B 'I
CH18 ach�wdc se aqui

� ç@ S a outru18
fa m attentamúüte 08 vos anen O' raSI

>
,

coen.ta. e quatro anos de idade, Naime Tomelin, virtuosa '.' .
,-

j-

�'-

A I bras�l�I�O, natural d_e Blumenall, consorte do nosso dir t para regu;t! ar ume. Bfma
. S08 :conselhos, e. estou ' de U tomove d�m�clhado e resJd�nt� _

neste I
H t T I'

ec ar

II de fogo, teve a má sO,r-L r�Jt seguro, os segUIrão á dHtnto no lugar Rlbelrao Ca- onora O ome m, tP: de 1:'DC tra

ongmvl O O risca, porque muito a- Recebemos dois fclhetos " valo, filho de Roberto Krutsch Motivo de real alegria no'
j

•

� on r um es-

{f. , �O prenderam de. vós. : - �a carteira de.credito �D dw lOde Setembro, e de Amllli:l Krutsch, naluraes lar do distineta casal, re. pert8Jh�o que o embru-

Este o motivo qu.e os Agncola e Industilal __ e a tarde. na casa Theo da A.ie�anha, ambos falecidos. cebeu ainda a anniversa' �hou IDIS6.rlH elmente, no
Ela, VIuva, Il.\vradora,.com qua- ,iante muitas fel'c't - Já passadIsta cemo do

N t
·
- traz aqui incorporados Boletim Estatistico, ha pou' Wulff. Hansa. renta e dOiS an?s de Idad�, na- ' I I açoes e vigario.

U r I ßa O t d c r 'd d t' B' tural de EncruzIlhada, domicilia· braçadas de flores dos
,.'

, pa, r�, vos fipresen ar es- v, o"gan�sa ,os .

e es n· I�hetes poderão ainda da e resident": ne$ie distnto, no seus 03H:ntes e pessoas I 9 cvloDü, de 808 fé
. pedlO,aa, "

bUldo� po, .essf' Importau- ser ndquiridos no dia lugar Ribeirão Cavalo, filha de amiga� ,tOl no pacote, desembalo
Maus do que as mmhas te estabelecimento decre. Au t O I t h' t I

_.

d' 't
dü"'colc.rl'das lv>l",Vf"'S o dito n,,�cl·on"l. do sorteIO. gus o rego eWl sc , :'na ura O, que fazem o cC -' san ü para o vlgarls a

Os velhos de mal'" de
CI, .... <> '-, ,.. a

L I
.

da> Russia! falecido, e d:! Mina:S or·elo
cerca de dois contos n

.. vult d t "r t
_ MUl'lo t I if t eopo O'o Sei'deI. Grellolewltsch, lavradora, natu- do Povo», que tem rece- . .

-

um se'culo foram "'empre
o es a mam es aÇaO, 'grfl 05 pe a o er a. - novecentos mIlreIS --'In

" t d Ih r�1 d� Russia, �o�iciliada e re- bido da digna senhora as
.L

�
-, ' <::: .....

"'b]'ecto de curl'osl'dade
l'a uz o que es vae s d t t d t t R'b" t"' ... ··a de um pequenov

I � en e nes e IS fi o em I el' melhores provas de sym'
. '-> >J

• ' ,

Plios ó ublica como seien-
n'a ma.

C
•

Od
rao Cav�lo, palhia apl6Stnthm lhe t· .

embruího de papeIS ve-

tifictl. Procura-se desven' A-Q�eitae, �ois, Senho· Ine eon
j:::raguá, 18-8-3Q. '. <>

..

am lhos
res MI@siona d ven

. bem, com mUlta �ansf8ção,
.

.'. .

dar a. razões que lhes
rIOS 8 e,

os melhores votos de ftli _Dada. qll�lxa á pohm8
garantiram attingir tão e'J ravel_

Ordem
.

dos fradea Philips Radio cidades. fOI {}. vlge.!·ls�a preso em

levada edade por meio i
de Sao Franclsco,Otd�m S. FranCISCO, apreßen-

àe exames �linicos e de' que tantos e. tão 8f!ng' AMANHÃ - 27 äe Agosto - DOMINGO EDITAL N. 973
- Dia 27, festej-ou mais tb.ndc. epell3S algumas

indagações sobre a manei
nal�.dos servH;o� tem um anniç-ersario o profes- cümprs3 feitas de pouco

ra cemo vi...eram. pres�l1�oao BrasIl e,aos Em duas espectaculares func'-ões OscarKatheAôé!aDallmann, sor Henrique Odert, 3C m�iR de duzentos mH·

Ha regiões em os lon- brasIleiros, as despedIdas so Ele, solteiro, I',vrador, brasi- tualmente residindo em I'elE.

gevos sa-o em maI'or nu-
e as saudades da.quelles M f" 3 30 1\.1 -t 8 h

leire, com vinte'" quatro anos
Blumena". I

O :r�stü ... e t
d v lé d a ..mee as, e a .-..01 e ás oras: de idAde, natural deste distrite, .. ga (l co-

mero do que em outras, que V�8, e e�, a ,� a domiciliado e residente neste meu.

atribuindo.se esta partieu. tra?qUlhdade l�te:wr, o 1. Actualidade Movietone (Fox) ::;'� " ,;:) distrito no lugar Rio da Luz, fi- - Transcorreu 'segunda.
)aridade ao clima, ao mo'

haverdes .c�mtrlbUldo d.e 2. A Ufa apresenta a formidavel p�Úi��I� lho de Augu,to KlIth, falecido, feira o natalício do snr, Pbill-ps Radiofórma deCl"'IV" para mal natur:il da Alemanha e de Beria Fdo �e vida e, sc�retudo,. fi
." CA

t Ud '

-

T B l�
Roepke Kath, lavradora, natural pastor ern:ando Schluen-

á alImentação, or con ec�men.o ,as ver· de Blumenau, domiciliada e re-
zen, que par mais de trin°

Os factores da lengf'9'i- dades divl�as e para o

affaS Oll a
si�ente neste distrito no lugar ta annos residiu em Jara· Escandalo'àad<:, segundo os ultimos e,ngraode�lmento da �lo· RIO da Luz. mB ßij� guá, ond?, pelo seu traba -

r108a Igreja de ChrIsto Ela, solteira, domestiCa, bra- Ih d d'estudoi, estão ligados' sileira, com vinte e cinco anos
O e e IC; Ç?O, conseguiu

em primeire Jogar, á here� - o Redemptür Nüsso-, de idade, natural deste distrito, construir e dirigir a "Es· A cidade anda murmu-

ditariedade, O 10nge'9'0 é, domiciliada e residente neste cola J:lraguáll, hoje fecha' raudo por ahi um escsn·

Anis, o individuo que re. Pb.·••·pS Radio O' f'I d I �istrito no lugar Rio do Serro, da, e o Templo Protestan· dalo que se íerit�, verl·
I:"� maJor J m a revo ução russa. fIlho de Carlos Dallmann

'

e de
flebeu dos antepassàdos Maria ZeppHn Dallmann, lavra-

ficaào �ec€ntemente e

particular capacidade vital, dores, naturaes de Blumenau no qual estão envolvidos
poude conserva-Ia intacta, Pharmacia de Plantão Di� 3 de Setern., «Premiere» com Zarah leander domiciliados e residentes nest� uma menor - bem cri-

adoptando regime de vida Estarà de plantão ama
distrito no lugar Rio do Serro. ança ainda - e um ci-

• de alimentação favoraveis, nhã, domingo, a Pharmacia Jf - --0!!!!!!!!iX Jaraguá, 23-8-39. d&dão maior de sessen-

Um c9nheeido professor Aurora. * III EDITAL No. 974 ta annos.

americano dá espec�aI im III
Photo-Atelier Hans LóOs fi! Reinhold � Zschaepe

As murmurações an-

portancia á alimentação. A palavra sàgrada II' Ria Dr. Ibdon BaDlista Jaraluá do Sill Im,
Cecilia Seidmann. dam já pelos cafés, uns

AffiIma ..ue "maêiante a- de um sacerdote! tle, solteiro, mechanico, ale- acreditando. outtes não

dequada nutrição o ho- mão, ("om trinta e sf':is anos de julgando de tanto capaz
m"'m d d

.

'd ExmA• Snr. Dr. -

sl'n'l
Execução de todos os _

idade, natural da Alemanha, do- um sexBgenario !
<> po e ar mais .1 a v mil:i1iado e residente neste dis.

aos seus annos e mais ceramente convencido do serviços photographi-

I
trito ii estrada Itapoc'lsinho fi- Süja como for, segun·

annos á sua vida". quanto serei utíl á humani- cos por methodos os lho de Friedrich FranzZscha�pe, do ouvimos, a Policia já
Para esse scientista, após dade, escrevo lhe estas li· mais modernos - Tra- natural da Alemanha, domicilia- tomou conhecimento do

experiencias feita CQm ani nhas, expressão synthetica I balhos artisticos 'I do e residente na Alemanha, e C8S0 para o necessario
de Augusta Ana Gragfe Zschae- . •

maps de laboratarie, nu· da admiração Cilue me vae III I
pe, falecida, natural da Alema- mquerIto,

tricio encerra uma paten. na alma, elogiando sem Revelação de films para amadores Ilha. Esperem(lS como se

cialidade constructora mui- ideas reservadas, o seu I PREQOS MODICOS Ela, solteira, domestica, bra-
_

"

.!iat de u}'a.tJ ?esHHola 8 melada.
t
'. .

d 'f' d siteira, com vinte e quatro anos .--� •
�

c�a �:�� J;re�rs�oa a��leno ��n:��soC���k��OSSE� ---7ãEW----------- " ���1�i1i�d�àteuralresdl.edsetnetedisnt,reistote'
� o

f.smbem em vidro de �j f�:;): r':',( , !Philips Radio
presente, Nestas condições Vi em pessoa's de minhas GUANABARA. P.. C distrito no lugar Itapocusínho,
aeonselha aos ",ue pre. relações o surprehendente

•-- filha de Antonie Seidmann, la-

t d I ff' d t- 'f' AMANHÃ 27 de Agosto DOMiNGO vrador, natural da Hungria re-
en em pr o onga:- 8 du· e fitO e ao magm ICO si�e�t� neste distrito 110 'lugar
ftição na vida, obedécer preparado. Sensac.·onal torne.·o Rlbelrao Mclha e de Ana Seid-
ás regras da hygiene não Nã_o vacillo, em recom- mann, falecida, natural da Aus-

ae descuidando da alimen mendar o CONTRAT0SSE d � t b 'I
tria.

tação racional em que an como especificO' utilissimo, e •u e o Jaraguá, 24-8-39.
trem carne, ovos, leite, sempre qUfl alguem se sen· t d 1 2

E para que chegue ao conhe.'

verduras e :fructas, ,_ u- tir com tosse de qualquer
oman O parte os os. e os. quadros do Oua- cimento de todos passei o pre·

sando, como ad)'uvante, natureza e ?ffecções de gar· nabara, Ouan;ny, AlIiança e Aymoré. Terá inici0 sente edital que será publicado
t

. ,

8 h d h p�la imprensa e em cartorio on-

em certas éDocas do anno, gantii, pois �c)s resultados O ornelO as oras a man ã, com os jogos de será afixado durante 15 dias
um medicamento reminera são certos, exceliente e es· dos 20s. quadros, seguindo-se os dos los. Si alguem souber de impedi·
lizador, como o Tonico plendidos. mentos l'CLlse-os para fins legaes.
B' ...r ...I P d F O C M O No campo haverá completo s e r v i ç o d e b a r Artur Mueller
ayer, que ser ",a"1O tanto a re co, zames, ' . ,

, Escrivão Distrit:11 e Oficial do
ás crianças como aos vdhos. (Firma reconhecida). GRANDE CHURRASCADA, etc. I Registro Civil.

do·
Vigario

,
l
,

o SABÃO

Virgem Especial i'dade
de WETZEL & elA ...JOINVILLE (Marca registrada)'

RECOMMENDA-SE TANTO PARA ROUPA fiNA COMO PARA ROUPA COMMUM

-
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