
Sitlla�ão. rinanc�ira
da Prefeitura

,;,

Do gabinete do senhör Pre 1611tã.O á 35:379$400, inclusive jl �
,

'

feito Municipal recebemos a se- I debito � Joi�vill�, Dlrector e Gerente: HONOR�TO TOMEL1N Rua Preso Epítacle' Pessôa -.- Numero avulso 300 rs,

gúinte nota : ;Para esclarecer �o dl� pnmerro .do c�rrel!te, Anno XIX _ JARAGUA -;.. Sabbado 20 de Ago&to de 19,38 -:- S. t,ATHARINA -:- Num .. 94='apopu��o�J�qu� ed�- a �fua�o�Pfi�rtu�ea H- .���������������·����_'I�����_I�������_����������������fezer comentarios inverídicos guinte :

que se fazem em torno da .sí- Em cofre 4:516�160
Ah.

.. 4J, j - E' verdade, não se podetuação financeira do município, No Banco, disponível 45:0oo$000!,
.

,

• esses ' �

negar; foi o frsnciscano Roge.afirma-se o seguinte: Quando o No Banco,' -

'

rio Bacon que ideou esses ins.

�!�ça:�oi���gOraldl'sata (,xf'etiznt�ntargergea- conta esPTCcíali 1633:99006$,°0600 I padres..... trumentos. Mas era um Irancis-
..., ota :5 1 esno a Ia modema, e não co-da Prefeitura aos dirigentes mu- Inícieaes do E t d N ° debito da Prefeitura mon- Era uma vez um protessor.; mo esses obscurantistas e re-

Caixa acusava:
s a o ovo, a

tau, na data acima, inclusive a E asse professor tinha ocos' trogados de cordão e capuz. O MinistrQ da Agricultur.a lca atingem aos fins. No re-
divida á joiriville, á 23:708$400. turne de terminar todas suas .!_ Grande maganão. o tal réíorrna d

'

t I - dEm cofre 1 :925$000 O h' .

A

q'
, preleções com este fecho de frei Rogerio -Bacon! quando foi pr�)1'�lOV�U a

_
.

-"
.

o gdlm�t.a ua
. oao. ten _po em

Y No Banco disponlvel 5'000.000' a 1 se v� .

ue �s pag�me� euro : que' viveu? MInisterio. Nao se cogita a rm Ir rnais as m ençoes sem
'''' ... • <lP tos da administração estão n- ,

..
.

d t·
.

d· t O f t
.

No�Banco, t di t d Ah, esses padres ! ... para que ,- Morreu em 1292. I de de reforma méramente es mos trne ra os. ,U uro
t i 1 13 nno�ooO gorosamen e em Ia, en o se,

d ?.. d

I
C' ité ' d b ti Cozit d t b I' t d

-

con a espec a !Y':I oll' , além disso, amortisado êm . _

servem os pa �es. mumgos a. :-. aspi . para m? erno urocra tca. Ogl a-se e es a e ecrmen o e ensmo a"
Total 20:915$000 t 1:á71$OOO a divida provinda luz, das SCleDClaS, das artes: do sempre .tem.e sua edade l Mas aumentar a eficiência dos oro gricola atenderá ás necessida-

As dividas a pagar mentavam ' da administração passada.» progres�o ! ah !
�

esses padres r... �ma coisa �lD�a: Ha tempos gãos que fomentam as íon- des fóra dos propósitos dou-, Um dia, porem, depois das Ii qUE; o primeiro que ensinou
�

d
- . It ..·,· P 1 éaulas, chegou se a elle um es que, a terra se move ao redor tes da pro uçao naciona _ II(1a�i(�S, e o menos o que

.. .. -

'A h
" -tudante ts�ás espevitado que, do sol foi...

. Assim é que o Ministro o MInistro acaba .de sugerir
SubmergIu o aVIa0' n anga' com ar mais so.oso deste �un'!

- C�perßlco, retende c nsíruir um esta- com se�u-rança. Os vícios
do sublunar. o interpellou . f - Nao, senh�( pro.fessor, es- b I' tO dêl w

burocráticos enfraqueceram,
Horrtvel de@88íre de avia [apõs, não estando perfeita - Senhor professor, tenha a se oonsgo catholico, NIcolau Co .e �Clme� o mo

A
o, para en

de modo es oantoso todas as
çio ooeorreu com o appa· mente apuradas 8S causas do bondade de nie esclarecer umas .pemico, não foi o primeiro. SIOO agricola. Esses probte- .. ,

ti t. ,', t' t'
relho da condor .«Anhadgá-t desastre. Morreram todos 08 duyidas que. me assaltaram d�-

-

Antes deste clerigo, [â o Bi�po mas, entre 110S. sempre se
tmela Iva� no, �egtme ex In o�

qUlJndo dec(lUava - do aero passageiros e a tripUlação, pOlS ,d� _ouvIr iS suas prOVe! oe "REge�sburg, Reglomontano, perderam . nos eipoais das A..gora, os metodos d� go
porto do Rio pesA íj Norte. prüeeguindt> os escaphandris tosas hçoes. ; _

ensmar;i Isto mesmo, 500 an':l0s doutrinas expostas com bri. vemo mudara�. _ � pais est4 ..

O apparelho, õevioiJ á. D.ebli- ta8 Da. procura dos corposl Impando de satlsfa�ao,.�: res· an�es do. conego �operi1lCo, Ih
'

h .

va farto de artlfIclos e ,pro"
aa intens8 que reinava, de, de quatro p#Jl.�8agflt'l.'OS, I pondeu logo o sapientr&'slmO! pOlS (> Btspo R�gl{)montano o,. mas sem. �en um sens� jétos, 4

coHou para submergir logo
.

professor: morreu em 1416. pratIco. O MInistro da,Agrl'
.

í
--:- Pois _-não, meu caro, gósto - �, p03sivel. Não tenho cultura tem o senso realista . Hoje, cada Ministro encä-

---------

"'!_U1tO. que me pergu�tem e que lem�rauQa. _, das cousas, Conhece pratica - Tª os problemas de sua pas ...

N a-O - e'
nao hquem com dUVIdas na ca ,

- gesculp?, senh�r profes- mente os problemas naeio- ta sugerindo ao Presidente
. sem beça, sor: porque e que a edade em. .

Nd' b
- O· t I" V ..z.

- Uma perguntazinhaapa.nas, que as sciencias, as artes e a ClonaiS. ão se elxa el1! atr e u 10. argas as. r::lormas

t senhor professor: Quem fei qu� literatura mais floresciam. se dá pelos exessos das tecmcas. necessarlas . O Presidentenlo
em po nos conservou os autores clas- o -noq,e de ,cEdade de ouro de Por isso mesmo, certo, exa'" adia, não deixa "mufar; ni'o

�stamos em agosto, Mês das. .
.

sicos antigos, ilegos e latinos? I Leão X- ? ;- mina os assuntos de perto, perde tempo. Daí as rápidas
calvaras...

.. ! fOI creada, na Pasta do
,

como é que. nao ,se �erderam I
- Ora, porque esse Papa fOI

para formular juisos pessoais transformações que se ope-
.

Quando as primeiras sombias I Trabalho, a Commissio de e,safa thesourl;ls hterartos" nos um' grande mecenas e protector • ,. -' II d' dcfo crepusc.ulO desc�m e os hO-, Metro10m tempos da Idad.e Media, quan i dos sabiOS." artistas e literatos. hbertos de te<?nas complica" ram,. � ,?S es� en

.or.es, uma.
fÍzontes, mais proxlmos" pare,"'" B·a do ,o pbsc\lfanhsmo avassalava I - Como? então um que e das, que sempre provocam admlSllllstraçao, qU,e empol�.,
cem limitar o infinito, accenderu'l O Prt;sidente da Republica a Europa? . Papa pode, a� �asmo tempo delongas inuteis, Por seu tur' gou, em pouco tempo, ao o·
se pelas encostas o� grandes', assignou na. Pasta �o Trabalho· • -: �uem nos COllseiVOU �ssas fav(ír�c\!r as SCleflCtaS, as artes'

.no o govêrno' ,:é advell'sario pinião pública. <.Icia laeilltlfolhos rubros das COlvaras ... A I o decreto�)el que dl!.põe ' s'obrê pre.closldades. meu amigo. fóram e a Itte�8tur-a? - ,
'. # _

'

paz enche as estr�das... �ê.se'l o systema legal de ullidlldes de OB m9!lges catholic�s, q�e é.m � Quer me 'P�iecer que estás dos proJetos vaos, que nun-
, subindo na gale kve d� dlstan"j medida e P{�So sobre o eíxo de seus convertos coptavam as 0- a. man�ar commlgo.,.
da. chammas que -crepitam, {,... medidas e instrumtntos de mé bras Oklssslcas,

-

- Que esperança! Deus me

N
. · . ·

bgulhas,,_ Tudo, porêm, está Ion- dir, criando ao mesmo tempo -:- Ql;le diz? fo�am êntã'O os livre! são só as �uvidAs, duvi· OflClar'IO '�yDt ese' COLU�Age, recl.l'ado. E a gente t�m �o.n· a Commissão de Met{ologia, .mongf!'�? os ft:ades \. . das,.e nada. m.�IS. O que eu
� .'

tade ,de. venc�," essa distanCia, De acco"do com. t'ss:::-d"creto� - SUU, fQtQßl elJeQ, especlal� _querIa__

era pregar uma peça a

MEOtC'Ade correr muito, àté cht'ga,. oL ,lei Oß '(1adFÕes,.l�gal,I.$ .de medi - �1Új;�;�� P��l? 1l�!'..4jg
.

• .���-�� retrqg3.do:� ,,e � 'li A �bri'fd� - t(ißt�llllell�Jä' � ....-: :.,:', �.,' tt\'fegante, contente, junto dos· fra- das pertencerão a Ires typos: _. Ah! ess-es Padres.:. IS o. cur�rihs�as':; mas estas malditas
parec.e não ter fim, Um ba.

'

balhadore� anoBymo.s qu.e lá es· padrões primrdos nacÍJtlaes; de cedo, lhes custou um tia· duvlda� não'.me I�rgam ... A
lanço ainda não official, elé- BANHO F�IO ,: "'"

tão gozando uma VIda ddfe�en�e padrõ's secundarios e padrões balho insano, copiar' letra por proposltO: �et� verdade tambem
va a. !talis

.

como potencia se-
'

da nossa, mais brava.e !'laIs h· tardarios. Só poderão ser ex' letra de' Uvio, Horacio, Cesar.l qu.e as pnmelra� escolas, gra-
rea, com 2.500 aviões de p,ri. Os banho$ frios po<jem ser

. \fre, que o contiicto dlano com postos á v�nda, ou suj�itos a Cicero, Virgiliot Ovidio, etc. E tUltas para menmos do povo ,mEdra linha. 1.500 de re8er�a receitad'os pelo médico para
a natureza torna digna e isenta qualquer t�am:ação, medidas ou 1.sto em-tempos em que muitos foram fundadas por um tal de

e 4.000 offléiaes e 60.000 sub. combáter a febre. Não serão1ia
de paixão. Agosto. Mês em que instrumentos de medir appro, reis e regentes nem sabiam as Ia Sall� ?

. l dos inteiramente frios;' mas sim
11 terra se prepara para o pasto � vados em exame inicial. As frau· signar o seu nome! E com que

d -'-I ��i pelo fnmcez, BaptISta or�c��8'8:b1tW:i::�es�o Con resfriados, pouco. a pouco, jun-
lindo, fecundada pelo sol. As des serão punidas conforme o perfeição! as letras iniciaes são e a a 9.

_ . salbo Federar do Serviço Pu- tan90 se agua fria.
coivaras he hoje florescerão em regulamento a ser b9ixado den- verdadeiras obras d'arte. I

- O Pa?re Joao Baptista de
blico, foi creado no Rio, o De, E indispensavel que toda do-

-mésses amanhã. A fartura, que tro de noventa dia!3, Ah! esses padres L: Mas, um! la Salle? Vt o retrato desse ho"
p&ftamento Administmtivo do na de casa tenha um termôme"

é a prova dos suores do tt:�ba- mom�nto, senhor prof�ssor: Se.� mem;
. .

,. Serviço Publico, funccionando tro para banho, objeto de·.custa
lho, voltará a encher os paIOSS,

'

rá verdade que tambem não te'l
- SIm, era Padr�. ,.

_ annexe:) ao Palacio do Catete. módico que pOde ser adquirido
a alentar forças nc;..�as para a 1 riamos um Colombo e um Va8 ' -. E! que 08 pnmeln)l:) que * O Tribunal de Segurança ou encomendado em qualquer
eterna batalha da Vida. �ena., "A Gazeta a ; co da Gama,· si não fossem' os I

se dedicaram aos surdos mud�� confirmou sentenças condem farmácia. '-

scença 9ue se �rocessa mlfacu
, I frades? ouvi dizer que f.oi um j for.sm Pedro de, Ponce e de-

natarias dos implicados no Coméçar-se á o banho cöm a
losamentr, segumdo todos os

E � t
A I monge Frei Mauro que no an- pOlsrdelle o de I Epée .. , ultimo assalto ao Plllacio Oua. terppCratura de 350; mt:'diante

annos o mesmo encanto natural
t

i'broU}S e. mt,es ,no sebu .q,'huar no d'" '1450 desenhou aquÀlla (Conclue no pl'oximo numero) Babara e defiriu por inaloria
a mistura de agua fria tal tem·

da germ"n'l"'aça-o o anno ue eXls enCia a ri an- \
I b�

.

h''''
.

, , .

peratura 'serã bal'x"'da até 320, '" "

* '* te c"'nfrel·ra cA Gazeta:t de Fio ! ce e re _,carta geogra.p _

Iça qu.e .

de votos, o pedido de exclu <I,

'" I d C I b d
-

d 60 d Si a 'criança começar a tre�-

,
� •• ; • .,1 • rhmopolis que obedece a di-

. eu a o om o a· I ea e Ir '�8äo do processo 6 os ac,

_

A gazl;tas nQt�dam a .mst"l!a -

d 'J' C 11 d I procurar o novo mundo. A Lt'" d. cusados maioraes do «Sigm8�, mer e tornar se palida dentro
9ao em todo palz das Commls- recçao e Blro a a o'

, O e r Ia O . 'l S d do banho, é dele retirada logo .
.

� 'd I·
..

T Ao distincto colkga as felici I ,_ E' verdade. Mas qualquer inclUSive o sr. P inlo alga o.
Caso contrario, p'ermai1ecera� du-soes

.

e
_

sa atno mlnlmot· .

f
aes

taçõ"'s dos que faz"m o cear., outro sabia' poderia ter dese, ., Isso porém, não excluiu a sua

comml Issoets _ emd pard aret ai � reio '-do Povo»· . po; tão au�pi· lnhado a bl carta., Es tadO I culpabtlidade
no processo que ���b�, 8 a 10 e mesmo 15 mi ..

regu �met.nt �çao bO. tec�edo de1 cioso ßconteci:nento.
-

I - S�m duvida! E!1tretanto, _ terá de respoB�er como jnst�.que inS � UtO .8. o rlg�,2ne a. � , I acho smgular que selam sem p
,

4
_ gador dos ultImos acontem' Tirada -

a criança do banho,
'd� salano �lI�ImO e ::>1: dest�n" pre esses Padres que tenham a.a ou.ra sor mentos e couflictos provoca será enxugada rápldlmente com
alllda a aperf�lçoar,. co��let � tambem .pelo trabalho que vem taes jdéas� elles, tão ignorante!:! je .rande _ dos pelos verdes., toalha felpuda e agasalhada em
do � no _possIveI, a .leglslaçao I realiz"udo de largo descortino e obscurantistas. Mas, um'"per-· * Os trabalhQs de salva. cobertas.

' .

s i t- a pm vrgor
.
" .. A Loteria do Estado de Santa Catha- )oCla a e ago� , ;

.

politico e administrativo. A' testa gunia ainóa: Eu Ij algures. que rina, por excellencia __ a rainha das menta q{J .navio escola «Sal,
._ "'. dos serviços do O�partemento foi um Papa quem introduziu lote_rias - vem deeffectuar m<lis um pa- danha da Game II proseguem

? aVia0 cAnha�ga- mergu· de A�tministração Municipal, os�numeros arà�ic?s na arith ga�entodesort�grande. qs cORcessio.! intensificados, verificando os RIO, 15. - Pousou no cam-lhotl na Ouana�ara levande pa marcou o dr. Carlos Gomes a metica em substItuIção das Ie' nanos da acredlÍad� LoterIa, snrs. An mergulhadcnes que a8 avarias po dos Affonsos, IIS 14 hou.'
ra o abysmo tflpulan tes e pas· -.' .

'
_. . I gelo La Porta.& Cla. 1 acabam de pa.l

_

.

"nd "iã
'

" ..
.

O h d' t, 'á &ua actuaçao por uma serIe de tras romanas tao Imoratt,cas . gar ao seu fehz possotdor, snr. Ameri- í furaID augmentoa. 88 com o mSUt. um av o msrca Save-
sage!fos. s e,cap an rJS as J medidas e esíudos que prepa - Sim, foi o Papa Silvetre II coLima, continuodaContadoriaCentral mão tempo 'reinante e devido i'esky, que procedia de Bua ..

)o�.altsaram o ap�atel.ho, tendo
raram esse sector do publico que fez essa util mudança. Mas do. Thesouro feder�l, no Rio de Ja· á situaçäo da nave. Ums das nos Aires, pilotadO pelo Ilvia

retnado do s{'u mtenor alguns affaire para a ieorganisação qualquer outro a teria feito, si n�,lro; o premio mal�r de 50 contos de
firmas especlalisadas nestes dor Klenke.

c 'daveres a m-ala postal e ba- '

. reIS, que coube ao bIlhete no. 4737 na
E t d' U·d O' 'I"' i> ,.. •

integral que acaba de soffrer. os Papas não se arrogassem o extracção realisada por aquelIl'l loteria trabalhos, dos 88 os n� 08,
, aVIão mlHar amar cano

gagens.
* '"

*
-\<
* direito de se mette rem. em tudo. na quinta feira 4 de Agosto corrente, foi contraotada para ex�cu voou. de S. Paulo ao Rio em

* Todos pensam que li época - Dizem tambem que fei m nU!Dero esse que c�>ntemplou áquelle iar 08 trabalhos. 45 minutos.
Homenagens". A semana pro- das «bandeiras» passou. Elia, Padre quem inv�mtou o te1psco- fehsardo, que por ��so mesmo entrou

---'-- .,--_

duzt'o alguma� O nOII'ciarl'o dos . . . ,

�

na.posse da magnifica "bolada".'
'

:l. • I

ontretanto, revive em nossos pIO e o mICrf)SCoptO. Sera pos -

E mais um triampho :l juntar-seJornaes fala bem alto. De resto, dias" por um de_terminismo que slvel? aos muitos da "�aínha das loterias"
opportunidades não faltam. No '

d
.

..

Rio, b general Oóes Monteiro escapa á observ�ção e mUl�os,
h

.

d mas que d&!monstra, concretlsa·
recebeu o. titulo

. onorano e e
do em factos,.., o verdadeiro es.

usar o uniforme de general do
exercito argentiPQ. O ministro plrito da raça - força e ins-

tineto - levado de novo aos
Waldemar Faléão foi al,vo de

extremos rasgos epicQs que ce
significativa homenagem das

lebrisaram Fernão Dias, Rapo'classes trabalhistas; ,ao regressar
80, Borba Galo,

da furopa. Ern S. Paulo deram
As «bandeiras» de hontfm

começo aos «preliminaresll ?3 voltam a ser de hoje. A «ban�
viagem do interventor ao RIQ, . .

afim ·de retribuir a visita do delfa cPiratininga-, que partIra
Je S. Paulo rumo ao sertão,

Chde do Governo. desbravando, descobrindo civi
Fraujrou de sedas que lisàndó, acaba de ser surprehen.

rasgam... ., didat ás margens do rio das
Cá por casa, Isto e, na ·Ioura

Mortes, pelos indios Chavantes,
cidade de loioville, o dr. ,Cal" E' a bistoria que se reprte,
los Gomes, recentemente nomea,

Grande povo fese que conti-
do pa�a a directoria do Instituto

nua ainda hoje alicerça"10 com
Nacional d.:; Mate, receQeu, pol'
entre abraços, a inti�a s�fisfa' sua carne e com seu sangue

QãQ de sua cidade... nao so pela o �dificio c!a grandesa nacional.

distinçl;:u de que fOI alvo, como . Màretl d'Â'ltb'f'Y, .

SensopraticoGeuma reforma

Chronico da

Semonq

Elixir Tapajós
jaraguaense'

Ro desastre do avião "Anhangá"
Morreu um

medicam�nto vegetal, preparado
com a -SALSA INDIOENA., plan
ta usada pelos Indios da Tribu Ta
pajós, de acção 100 vezes mais e·

nergica do que qualquer outro

depurativo.
INFAlIVEl NA CU[{A DO
RHEUílfATISMO e IMPURE�

ZAS DO SANGUE

O desastre; lamenta�el do a' de idade, sendo uma espt'rança
viãc cAhanguerll_, da Condor, de seus velhos pais, que já têm
verificado no dia 15 dt: corrente, a�ançada idade. -

e onde perderam a vida nove
' Ainda na manhã do desastre,

pessoas entre passageiros I: tri o velho pai remetia pelo cor·

pulantes, lambem roubou a vi reio, ao seu filho, já aquel1as
da ã um jovem jar<lguaense, horas sl'pullad0 nas aguas do
mechanico daquella companhia. oceano, a certiqão de idade e
Trata,se de Miguel Steinma outros documentos que o mes

cher, filho dé Ignacio Steinma· mo pê'dira.
cher SeHior� lavrador, residente A enlutada familia o ,Coi'reio
em Oarib�ldi. O inditoso Mi do Povo· envia' seus sentidos
guel contava apenas 22 SRnos pezames.,

E contra Ulceras de Baurú, Feridas
antigAS, Ulceras Malignas, etc" use

e não sofra mais

TAPAJÓS LIQUIDO
(us,o externo)

O laboratodo garante a cura. - Unic\,) Agente no Sul do Brasil.

t. ROMANOWSKI - FlorianopoUs-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura
.,.

Munieipal
•

Quad.sintéticodaReceitarelativoaomêsdejulhb
EXERCICIO D E 1 938

I ARRECADAÇÃO I

11 Renda
anterior I do mês.

Total prevista

4:079$800 550$600 4:630$400 I 3:800$000
12:5931&300 774$700 }3:368$000

I
)8:500$000

18:5'22$600 1:100$600 19:623$200 14:000$000
s 75.000$000

51:006$600 .96$400 51:1.03$000 81:000$000
e fumo 9:855$300 64$800 9:920$100 18:0(l0$000

3:078$400 506$400 3:584$800 6:000$000
10:184$000 2:414$500 12:598$500 18:000$000

000
5:852$300$000 5:237$700 614$600 2700$000

997$800 109$900 1 :107$700 1'800$000
1:234$000 1:234$COO 500$000

27:594$300 1:706$500 29:300$800 15:000$000
1:186$000 53$000 1:239$000 1 :ooo�ooo

.1:155$000 1:155$000 1400$000

2:895$000 143$000 3:038$000 2:500$000
is 40:659$000 342$000 41 :()01 $000 41:00($000

r 625$000 125$000 750$000 1:500$000

189;748$800 9:757$000 301;700$000
$000 -

,

$710 132:847$710$000
232:353$510TAL

T T U L O S

J. - RECEITA ORD1NARIA
§ 1. Imposto de Licenças
§ 2. Predial Urbano
» 3. » Territorial Urbano
» 4. 51 os Produtos agrícolas e'pasfori
• 5. » . s/ Industria e Profissão .

• ß. � de Patente si a venda de bebidas
»7. » si Diversões Públicas
b 8. • s/ Gado abatido
§ 90. MULTAS:

a] por moras tle pagamentos
b) por iuírações

§ 10. Emolumentos
» 11. Eventuais

20. RECEITA PATRIMONIAL E INDUSTRIAL
§ 1. Rendas Patrimoniais

a) Cobrança da Divida Ativa
b) Renda do Cemiterio Municipal

§ 2. Renda Industrial
a) Taxa de Aferição de Pesos e Medidas

ta. TAXAS PE SERVIÇOS MUNICIPAIS
§ 1, Taxa s] Iluminação Publica

'

• 2. Taxa dé Conservação de E,stradas Municipa
» 3. Taxa s] Fiscalisação «Empresub

SALDOS DE 1937
Em Caixa: - 1. distrito

-- 2,
No Banco

2:500$
200

1:925
11:932
18:990

TO
�----------------------------�

,

euod.· sintétiCO'daDesp.) relativo00mêsde jU,lho
E.l( E R C I C 10 D E 1 9 3 8

DESPESA
T 1� U O.' (,

s

) "

ABRE CREDITO ESPECIAL

o tenente teônidag Cabral Herbster, Prefeito Munici.
-;p-ar 4e:-Ja,tã_guá� -no uso óe suas' atribuições, e nos termos
-da autorizáçllo contida no Decreto Estadual n, _482, de SO
�de Jul,bo do corre9leano;' ,

.

DECRETA:
. ,�.

Art. UNICO. - Fica aberto, por conta do 8alfJo v.eri·
!4icado nó orçamento do exercício Pllssado, na vila de HRD�
'.88. o credito especial de onze contos, novecentos e trinta
e dois mil, f!letecentos e dez reis (11:932$710) para tlPll'ca.
çäo, naquele distrito, como reforço das seguintes dotações
do vigedte orçam!:lnto, do referido distrJto :

2. - Divida Passiva Flutuante 4:668$000
.

.

9. � Obr�8 Publicas:, . '

Conservação estradas e pO.fJ.tes
. ,

4:634$400
SalQ.rios aos Operörios . 522$500
Veiculosí combustiveis,lubriricantel!, ferramentas,. etc. 111$800

10. - Eventual:
Despezaa' não previstas

----- ..�..:.:-�,"""'ca.:.

! !
�NFHAQUECEU,SE?" ,>.

A; inda tem tons, dôr .;S� ti

costas e no peito? !
Use o poderoso tonico

It VINHO GBEOSOTADO
do' pbarm. : chim.

JOÃO 04 � IfVA SiLynftA
-

Empregado com sue,
cesso nas anemias e

convalescenças
rOMICO SOBERANO
.DOS PULMÕES

E996$010
PrefeHura Municipal de JSH8guá, lO' de AgQsto de 1938,

(aa,) LEONIDAS C. HERBSTEH

I
l. i

Dois colossos

«Dirigiveh'e'-,«His4:oria da Hurnanidadç» -

- Cinema

Movimento de Caixa
DO DIA 25 DE JULHO oe 1938.

saldó do día 23-7-,38
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do" día 25 de Julho de 1938

DESPEZA ORÇAMENTARIA
BALANÇO:

'

Saldo que passa para o día 26-7-38
DIA 26-7-38

Saldo do día 25-7-b8
RECEITA ORÇAMENTARIA

Renda do dia 26 ce Julho de 1938

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. ao Agente do Correio de aquisição de
selos postaes para ii secretsrla

BALANÇO:
Saldo que passa psra día 27-,-7-38

DIA 27-7.....,38
Saldo do día 26-7-38

, RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dís 27 de julho de 1938

DEZPEZA ORÇAMENTARfA
, BALANÇO:

Saldo que passa para día 29-7-38
DIA 29-7-38

Saldo do día 28-7-38
'

"

RECEiTA ORÇAMENTARIA
día 29 de Julbo de 1938

.

VISTO
Leon/das C. Hel'bster
Tte. PreteitD Municipal

-Alfredo MaserlO At:'lNU�CIO É A ALMA
Coutadt,!' . DO NEGOCIO

DIA 2-8-38
Saldo do dia 1-8-938
Rendá do dia 2 de Agosto de \938

DESPESA ORÇAMENTARIA
Pg. ao Tte. Prefeito Municipal, diarias a que

fez juz no ruez de julbo p. p.
� .JQão da Silva Neves, di8.rias e coud.ução

qUI.mdo fi serv, desta Prefeiturii,

363$300
8:498$760

8:498$760

8:498$760

,
33$\00

8:5'31$860

15$000

,

a

i.

t
, ..

"

·f

t

�

1

�:������� Instituto do ·Açucar
e do Alcool &\

� AMANHÃ:

8:516$860
A -taxa de $30e por saco

de açúcar123$200
�:640$060 Da Coletol'ia Federal rece-

bemos o seguinte :

«Para o conhecímento de V.
R:640$060 S., transcrevo abaixo o' teor

da círculae nc. 13, de 30/4/flS8
8:640$060 baixada pelo Instituto do Açu

cal' � e do' Álcool 80S Surs.
54$800 Ootetorea' Federais, em rela-

8'694$860 ção ao pagamento da taxa de
.

$300.
- -Tendo em vísta a situa.

-

8:694$8óQ çäo de ãtra-eú em que se en-

contra, nêsse.Eatado, o paga-
8:694$860 manto da tf;xa de $300 por

saco de sçucar produzido em

145$300 engenhos e ínstituíde pelo Des

$ ereto Federal )10. 24,74Y, de
8:840 160

14/1/934, o Instituto do Açuear
e do Aleoo} cemuníoa a V. S.,

l:l:840$160 pare es devidos fins -que';
1.) - não tomará em een-

8:840$160 slderação qualquer requeri.
mente ou documento de qual-

,

890$900 quer espeele de engenhos que
I

-

esteja em débito d6. taxa de
9:731$060 dêfes6, de $300 por saco de

açucar; 'i
350$000 2.) - eónsiderarä como 60-

450$000 negada fi ·t8.X� sobre a pro-
250$000 duçâo vendida sem o paga�
350$000 meúto da taxa, depois .de ;yen.
250$000 c�da8 os prezes pura a SU8
250$000 rrializa�\ió, cabendo ao infra"
170$000 'or '8t mu.lta tfO' triplo do vaJor
L äa tâxt1 8'fjDegaà8, de acordo
55$700 .com o raragrafo lo;. 'ßrt. 50.

do- d€Cft:'tu.24.149 de 14/7/19õ4.
'51$200 'S.) - atê 30 de Dezembro
'20$800 d'ö c6rrente '-ann, deverão ser

l'ecQlhid68 n8S'Coletorias Fe-
100$000 dernis de suas circç'n-scdçQes

� 150$000 iscah!, (I valor das taxas d-e-
150$000 vidas;. pelos- engenhü&, <l�de

& safra' 1934}35. (1934J.
'

.....
zO$OllO '4.) - 8 partir da data nx� •

50$000 da no item 3°. o Instituto, ini·
300$000 ciará a '�cobrançh 1udicial, de

2:247$200 Od88 8.S taxas atrasad8$,., fias
c�nd.�ções do paragrafo 20. da·

4:516$]60 qUflle art. 'e decreto.:t-
9:131 $060 Saudações! ..

JÚLIO FERREI1A
4:516$160 Coletor federal.

, ,

Coletoria Idas Ri:lndas Fede.
rais de Jaraguá, em 9 !lt'� A
gosto de 1938,»

DESPEZA ORÇA.ViENTARIA
BALANÇO:

Saldo que passa psra día 28- 7 -38
� DIA 28-7-38

� Contadoria da Prefeitura Municipal de'Jaraguá, 30 de Julho de 1938., 'Saldo do dia 27-7-38
O Contador: Altred« Maser '

.

ry ,
•

O I'esoureiro : França Vosget'au RECEITA ORÇAMENTARIAVISTO: LEONIDAS u. HERBSTER, Prefedo. '

Renda do día 28 de Julho de 1938

II Despesaanterior II do mês fixada

-1.-E-N-C-A-R-G-O-S-D-A--A-D-M-I-N-IS-T-R-A-Ç�ÃO------��-----_J1------"�------��--��I��------IR�da do

fi'l Administra\;ã:o e Fiscalisação 24:622$100 3:193$100 27:815$200 57:750$000
I 'J

II 2 Divida Passiva -.' ' 11:410$300 1l:41Q$30o }4:850$000 DESPEZA ORÇAMENTARIA
It 3 Educação Popular

.)

11':239$900 1 :490$000 t2�f129$l.lp.o �41:33([>$000. BALANÇO:
II 4 Higiene e Assístencía Publica 31'66$900 32r)$000 3:486$900 12:4(J'e?$000 Saldo que passa para dia 30-7-,38

' " '

J 5 Agricultura. 652$100 652$100 3:900$000, DIA 30-7-38
'

I 6 Despezas Policiais e Judiciarias 2480$000 300$000 2:780$000° 5:367$200!
.

Saldo do dia 29-7-38
4 7 ServiçosGerais· 4;408$400 814$700 5:223$100 11:500$060

i'f..11 Auxilios Dj�ersos'l' ',., 1:598$800 1:196$500 .2�795$30o 5:986$000 _, .... �ECEITA .ORÇAMENTARIA
� O Obras Publicas 68:593$540 9:459$300 78:d52$840 13'):310$800 Renda do día 30 de Julho de 1938
• tO Despesa Patrimonial 900$000 150$000 1:050$000 1:800$000
II 11 Eventual 5:830$600 42R$1&O 6:253$700 5:500$000
« lZ-Ca.í.xa'Especia! - _, - ---" � - - - 11:000$000

Jt, Saldo,que passa para o .tnê.s de Agosto
4:516$160 .!.!!.'t22.� i7:346$1t10 3o'ÚóO:OOO

Em Ca�xa> - 1:< dl�tnto ,
. '

16:598$010 I ." 'I ,80.104$170
1-..10 Banco 58.990$000 ' ': I, 232.353$51U

4--�--�--�----------�------�
A 1..' .;( � Contfdpr\"; djl �refeitl,tra. Municipal de Jaraguá, 30 de Jullu�; de 1938 '

....� Il..Onlador JUfredo Mds61·· -.

..
' O Tesoureiro França 'Vó,�gerau

VISTO LEO;NIDAS C HER.JJSrER"Prefeito.

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. Secretario .�rd. c; mez
II Contador '-:t' » ,.

» Agente de Eatatistlee or«. c. mez
:t fiscal Geral ord. C. mez
li Sub fiâcsl �» » »T
» Fiscal Ajudante ardo C. ID�;Z Y
li Zelador erd. c: mez 1 -

,

,Rett-fl·C'a'.ra-o Orçamentarl·a
Prefeitura 'Municipal de It FjscaJ Geral8. pore. sob. imposto S. g�- '

'�".,.. ,r Jataguá . 'do abatido, conl. talão 34" c

� :t Fiscal Heríng 8. pore. imposto s. gado l

y
"

",._ EXERCICIO DE 1938 - Edital "abatidot con', talões 32,34 e 35
t�� RECEITA. ,. 4 teleg., 1 fonog, e 3 ree. tel",fones
previsllo snterior (decreto.lei n. 20 de 23,6 38} 301:700$000 De ordem·· do sr, Prefeito :t ao DelegadO de Policia, aux, para aten-
" • I •• Decreto lei D. 27 de <10·8·38

. •
. Municipal torno publico que der deligencias no C. m'ez

,

��u-;n�n�o ��. ��peita pr��is�cl:1 )Iara pcpneute, ,I
' durante o corrente mez de • 80 Carcereiro ol'd. mez rle julbo...c. -1l. �

;.xercterQ:' ,p)'(iyerdlmte öo :lialdo em C'a;ixà '.
•

-'

AgostQ arrecada-se na CGn- ,,:t ,�o Zelado! do Cemiterio ord. c: mez.
-v�rific8do.;no e�ercicio findo no dislrito de Han� 11.932 710

tad
.'

I

d P f't M'
• ao TbesouJ;'eiro Caixa Escolar Aurt'ba

, ',11', ,:1 • • r 5 "_ , • :
' .

)313:632 710 .

ona· �. _. re el ura. um·
-. "'8ub;v, C. mez.

.

L:_ 1 DESfÊiA 'x ,�': 1._ I"
!, ,;- l--; clpal -,

. L�ce!1ça. ,para �om, ,» Inspetor Escólar grat. C. mez

Previsllo anterior (decreto-lei n. 20 de 23-6,38) 308:200$000 bas de Oazohna >�Emolumen- �, ao Diretor Ho�pital S. José aux: C. mez...-.

"', ',. DecretoJei n. -27 de 108.38 , tos) e Quota do Imposto de ,:t Salario oper,srios folba C. mez

Oreäitc especial destinsdo ao pagamento de Patente por. venda de bebid�s BALANÇO:
,despeza� 110 corrente e�ereicio, '.

.

e fumo, 20. -Semestre.
.

Säldo que passa para.. (} mez �,e Agosto
de cODfolmidade ,com a presente Demetu,lel :. 11:932$710 Não -sattstaiéncto .....o;:;paga.

;, r:;; '<
I,: ! ,

,

'

�" ••

"

,
• <" 320:132$710 mento no referido mez, fica-

' r'Dia I de Agosto d� 1938

P 2: Saldo do dia 3Ó,......7-38releitura M�nicjpal de Jaraguá, 10 de Agosto de 1908. rá 'o contribitinte sujeito á �ECEI'i'A ORÇAMENTARIA["IR,] LEONIDAS C. HERBSTER multa de 20 por cento sobre Rf".ndQ, do dia l. de tlgoBto de 1938
. RENATO SANS .

I
�

t- L'
.

, ': • I' o mpo"s o e tCel)ça no pn- .

'" .

I

O t' L' N 27 meiro mez, sendo então f<e�ta ÚESPEZA ORÇAMENTARIA
(. e)�r� 0- el . o. a cÓb.rança judiciahJl�nte. Pago. li aos seguintes profess,ores Municipais:

Secretaria da Prefeitura Mu- JÖ'sé Antonio Pereira, old. mez de Julbõ 'c. a.
Véra Florisni ord. c, mez

nicipal de Jaraguá, l� de A- Germano Martins ord. c, mez'

gosto de 1938,'
-

Juliana V. Cüutinhó ord, c. mez

.
RENATC SANS 'Sa.}do queB:à�:-aN���a dia 2-,8--38,

SecrefaríO'·•.Munidpal. ",', . I 1

NOTA: A documentação referente ao balancete
suprat bem como os livros estão a disposição
de quaID quejra;' ex�.uninar.

137$700
4:653$860

. 189$000
140$000
140$000
140$000

4:.044$861)
4:653$.860

4:044$860
281$800

4�326$660

300$000

20$000

.

. fUXIR DE NOGUEIRA
. E�:}}if(>'gado ("1·111 �ucce,:jSv eU) 1:04a1

IlS nwieslias p,ovenlentes da lIyp)úlll.�
• impurezas do sangue:

fi)é\r�H rt'gi�tritu8

t."�,VA��IAO.
-- Milhares de curados ---

, �1i1lrmE DEPURATIVO DO SANGUE

.,

Central -
- aREVe: Dois col�sSQs

�Dirigivel» e <� Historia ,'(13.. H!�l11ariídad�, -
AMANHÃ' -

U m J'1 l! d_ o ({ N a tu-r, a I � n a c i o n a I

Domingo, dia 21 de Agosto, ás 3,30 da tard� e' 8,30 horas da

Uma das malOres obras da cincmaiograhia
____""""'......._......__.�!!.di,.R,,'- ..N7·�·��-?Tl7 -·'w.a�(!I, .. -

italiana com scenas da Guerra Italia x Abissínia. ToJo fállado em italiano com leüeiws em portuguez.

:.'j.'l

lqtto e D' a c o, s t a em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POMADA M,INANC()RA
..................................... 1....

·-----------------------��IIII11�IIII11I11I11I11Il��Il��III�Il��III�1

I Dr. Placi�o Olympio �9 Oliveira li
Li1 ,�

ADVOGADO ' li) INTERDITA CEMrrERIOS EM HANSA.

rII iii o Tenente Leônídas Cabral Herbster, Prefeito M uat ...

til Advoga nesta e na Comarca de [oinville, iii oípal de .Iaraguâ, no UBO de suas atríbuíções, e nos termos

l§I' 00 do Decreto let estadual n. 105 de 6-5-1938;

iii
Residencia: Rua oue R. Böhm - JOINVILLE lXl 7. DECRETA:

r:::iiiICIIOr..aDOct1IX1IX1IX'1IXtJCr.:IIi:IlXIlXIlXIlXIlXIlX'IlXIlXI 00
11.1 Art. UNICO. - Ficam interditados 08 cemiterios per-"IXlIXlIXlIXlIXlIXlIXIDWCct!oolXJlXJlXJlXJtrJlXIlXJliIlXJlllfIIIiIl:i tencentes ás comunídades Evangelica .

e Catolíca, no día-

---F-E-S-T-A--O--E--I-G-R--E-...JA '. trlto de Hansa; revogadas as disposições em contraria.

Prefeitura Municipal de jaraguä, 10 de agosta d€ 1938.

[aa] LEÔNIDAS C. HERBSTER
Renato Sans,

-

Casa de ESPECIALIDADES ALIMENTICIAS

----_.....
UM UNICO VIDRO I

Sr. dr. Domingos da Silva Pinto.
Ha poucos dias appliquei o vosso milagroso preparado PEITÖRAL

DE ANGICO PELOTENSE a um parente meu. cujo estado era bem grave,

I
e, parece incrivel que, com um unico vidro, ficasse radicalmente curado.

------------------::------:;:--

)
'Communicando-Ihe esta surprehendente cura, apenas para bem dos que

HOHlEM era um· s·lmpies RESFRIADO...
� padecem, comtudo podeis fazer desta o uso que quizer.

I Cangussú - Felicissimo J. Duarte.
Um' outro não menos eloquente attestado

HOJE e' uma GRIPPE perl·gosa '. Tenho a satisfacção de afirmar-lhe que tanto eu como meu filhinho te
mos feito uso do PEITORAL ANGICO PELOTENSE, preparado pelo phar-
maceutico Domingos da Silva Pinto e sempre temos colhido rnagnífícos resul-

� �
tados.i _

"".............. � Depois que conheço tão maravilhoso preparado, não receio mais cons-

tipações, pois tenho nelle um remedio prompto e infallivei. Pode fazer desta
espontanea informação o uso que lhe approuver.

De v. s. attento amigo creado - J. Rodolpho Taborda.
O PEITOR-'L DE ANGICO PELOTENSE se encontra á venda .em todas

-I'
as pharmacías, drogarias e nas casas que vendem drogas e medicamentos

-

-

pedir sempre o PEITO�AL DE ANGICO PELOTENSE. -

,
Confirmo estes attestados. Dr. E. L. Ferretra de Arauj?

(Firma reconhecida) .

.

1 Licença No. 511 fie 26 deMarço de 1906.
•

'I' Deposite: Laboratoria Peitoral de angico Pelotense· Pelotas· Rio G· do Sul ..
Vende·se em toda a parte.

l�=-------===-�======����========-------

1[t]�=�ÖL"

E' a pomada ideal!
Cura TODAS AS

FERIDAS, tanto hu
manas como de aní
maís.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
A farmácia Cruz,

ele Awné, (S. Paulo),
curou (10m a "MINAN·
CORA" úlceras que
nem o 914. conseguiu
curar!

Dna. Carolina Palhares, de ;'oinvile, 'curou, com
UMA SÚ LJ\TINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes! ! !

Adotada em muitos hospítaes, C8E8S de saúde
e clínicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira "POMAD�
MINANCORA" nunca existiu a não ser em suas latí

nhas originais com o emblema simbólico acima. Re

cusem imitações! Exijam a verdadeira MINANCORA
em sua latinha orígínal l

REPAR=:M BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios �'MINANCORA'
de JOINVILE,

•

No dia 11 de Setembro a communidade S. Stefano de
Jaraguä.Garíbaldí No. 30 A realísarä uma

GRANDIOSA FESTA DE IGRE.JA
para a qual tem a honra de convidar o publico em geral.
Divertimentos populares ;_ Exce1/ente banda de musica

ORANDE CHURRASCADA
Bebidas - Café - Doces, e t c .

Nínguem deixe de visitar esta testa do dta 11 de Se-
tembro em J'araguá·Garibaldi ! •

KIRCHENFEST
Am SONNTAG, DEN 11. SEPTEMBER' veranstaltet die

Gemeinde St. stepnen in jaragJJá·Garíbaldí No. 30 A, ein
OROSSES KIRCHENFEST

zu welchem die Bevölkerung hierdurch herzliehst eíngela
den ist. - Viele Volksbelustígungen, und für d88 leibliche
Wohl wird bestens Vorsorge getroffen Bein.

..----------------- Speisen und Gelränk� in reicher Auswahl - Grosse' Musik
SAFTIGER. SPIESSBR.ATEN
Kaffee und Kuchen - Kipfeln und Strudeln, u. 8. w.

Deshalb am 11. September alles auf zum Kí'Pchenfest in
Jaraçuâ. Ga,l"ibaldi !.

.

,Dia
25
�B

°Kgosto
-

.

'�e
'1-938

•

In
t���iVWi

IIER To:D. DIlASIL
.�l
J.lw�.&-��
I .

.
"''' �',

-�,-.. ; "'""'-::::j
ci ç � t!:::_� ��

�==

--

�-'2!1A� crEH:-�!n�as hH·��m ... 5�) i!
RO�US'rAS e SADIAS I�

.

cl T
.

'B G deti !I�com o uso e omco r ayer, raças ao seu '�l!'

I'cioso paladar as creanças o tomam. com prazer, I·
I!

TONICO BAYER
'i

Sem p.r. toelo. J

Lutz Luee

HOTEL. (Antigó Laporta)
Pharmacia de Plantão
Amanhã dia 20, estará de

plantão a farmácia «ESTREL·
LA» Avenida Independencia.

Ed i tal
Imposto de Industria e

Profissão
De ordem do sr. Coletor, fa

ço publico que no cerreute mez

de AGOSTO, arrecada-se nesta
repartição, o imposto acima,
referente ao 2. semestre do cor'

rente ano,

,'GLORIA
.. o mais majestoso edifício

da Capital e o unico no

Estado que possue ele
vador e telefones em

todos os quartos.

t.1

.

-'

12 coníortaveis aparta
mentos luxuosamente
mobiliados, 80 quartos
e 18 banheiros.

.; \::
.,

End. Tel.: GtORIA -J Caixa POStal, 134
() F:_ÔR;ANCP,<'LIS

Prel. Municipal de Jaragl,á

Decreto-Lei

I§I»_••�«(-

Camisas Oannam R

Só na
CASA

a s que m e I h o r 's a t 'j s f a z em.
.

GANNAM
A CAMISA DA MODA.

M & P· h' AVl:NIDA DA

av lSC er - Independéneia

são -e'

Achamse expostos e·r venda; db""H�ar" Ca;tba;
rinense» os afamados productos da fabrica de geléa
«Arrebol», de Becker Bt Hesse}. desta cidade, oomo

sejarn : . Laranja; Banana, Caramõola; Mamoada,
caixas cylindricas de 500 grms. até 10 kgs., e em

vidros de igual peso.
�.
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No «BAR CATHARINENSE» de José Albus.

, � '-

"---'_ .

ComUni�a�B Evangelica LuthBr��a
e S D C I E D IDE E S C O LI R "ESGOLA JlRaGuÁ�t

_
..._._._ �)�;
. .

.

Na sêde da «Escola [araguä-, ás.9 horas da manhã
de 21 de Agosto do corrente ano (domingo), realizar-se
há uma .

ASSEMBLÉA GERAL'
em que serão tratados os seguintes assuntos:

lo. Modificação dos Estatutos da «Escola Jaraguä' c
20• Eleição de um substituto na Diretoria.
30 .

Diversos,
.

A DIRETO�IA.

�"""RH"��RHMa".

AHaialaria
.

Triunfo
Civl.l, Militar
e Ferrovlaria

de

CYRILLO SCHIOCHET
(O Triunfador da Modá)

,

-x-

Praça Hercíüo Luz N. 15
MAFRA

--}( -

Possúe uma das
fabricas de roupas feitas, e

sob medida, qualquer traje
da moda.

Capas de borracha, gabar ...
dines,' colegiaes, sobretudos!
ternos; fardamentos, bonés.

Casemiras, brins. linho a

viamentos de todos os gos'
tos, etc.

Para todas as bolças.
; VÊR PAR� CRt:R

.
'

. � .
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Um homem mora com a bandono, será a falta de ga
sua família num lagar deser- rantias, E voltarão os can

to, Léguas ao redor é mata gac�iros, que já hão de sa

bravia, as verêdes são êrrnas, her se êle disse ou não dis ..

'5 noites cheias de silêncio, ae que haviam ali estado e

cabras pastam, ao redor, o" para onde provavelmente ti

velhas; vacas, o pedaço de nharn seguido, Pode ocorrer S. Paulo 13· Causou
terra lavrado e, num dia da então que êle haja dito al- boa impressão a noticia de

semana, os jericos são ta�gi. gu�a coi�a aos volantes. � ter? sr. Was�ington. Lu�s
dos para as feiras' Depois, o entao terá sorte se consegurr escripto 30 Instituto Histori
homem voltá e trata da sua fugir com os seus salvando a co deste Estado, agradecen
Iavoura e do seu gado. Um vida á vingança dos canga do e acceitando a incurnben

dia, uma tarde, uma noite um ceiros mas deixaFldo�h�s nas 1 de estudar" rios archivos do
bando chega. e tra� armas e mãos os bens que nao pode Velho _!v1undo, docuI?ent.os e

tem um chefe e dizem que carregar. Pode ser que se

I "?emOrlâS reíerentes a hlst?
sãc cangaceiros. O hom�tn recuse a contar, aos volantes rJ.a de S. �a�lo e do B�asl!.
que sabe como êles são VlO., que ten.ham ah- estado o� Na sua missiva <a ex:presJ'
gatívos abre-lhes as portas e cangacetros. Nesse caso, e dente declarou que Há a

entrega-se mentalmente aDeus um coit�ir_o, é um criminoso, Portugal no desempe,nho do
Nosso Senhor é que lhe po- e a puniçao que se lhe deve

I mandato que lhe foi com

de valer nessa �rnergênc�a.1 da.r é :t q,ue pa�a os can�a' mettido pela c�rtez� em que
Deus Nosso Senhor e a Vir cetros esta prevista- � está. de que alt existe forte

f5cm Maria. Então; o bando :A�sim ,nasce coiteiro, e o I"material a respeito.
_

possivelmente' arrecada al- cOItei!.? e a cangaceiro em .

W ----"_"--------�.,------�
guns valores e recomenda ao

I emb-ião. . I agner
R· S" I

homem que não diga coisa' Alexandre Da Costa I Boonekamp egístro ocía

alg�ma quan�o dali a po�c� . Re isfro Civil I .

Bifer estomacal Carnet
.mars tarde vlere,m os polici II '! A conceítuada tíema Wag Um poente de romance sentimental,

aes. Não deve dizer nada, p�r- . �rtur Müller,. Escrivã? .

e O'! ner & Cla., desta praça, teve' quasi ,um convite pil'!ctUICSCO, �o at,n�·
que êles voltara-o e se ele Iicial do Registro CIvil do . � tíí d

.

fr t �or bisonho_que QUIzesse transmíttír
........, , . .

a �g�n 1 eza e, Doe o er ar a tela emoçoes d'alma. i .. ,. • _houver dito, então, o homem 1
•. ?lstrltO da Coma:ca �e J�ra'l algumas gsrrafas do sfamfido_ �ssim me pareceu � , tarde, feita de o

será sangrado" sua mulher gua,.Estado de Bania Catarma, cWagner·Boonekamp», de sua ami e ouro, troansfundll' da saudade e .-

.,!' " '. Brasil. .. lfabricsl'ãO Biter estomacal denama(jd� tustezas...
- U.,.-I Publica"a-o Forne"'.-men4eser! mfamaaa e· seus ftJhos faz saber que compareceram em

I
,Y .' E 'pensei em alguem; tao perto c • � ".

,

_.

t E�·
,

.... '. cartario exibindo os documentos exi· rec,?nhecldo em toda parte tãQ distllnte; em longitude e 110meu. d' - - .

IISé.rao mor os. .:.se e um 111.001 gidos pela Lei afim de se habilitarem deVIdo . 8S suas exceU"nteg pensamento, longe porém, da. minha HerdeIrOS do Comendador e aVloes a e-
telra". Deu abngo a canga- para casar·se:

.

-

.

II qU6,ltdades aperitiva8, digeeU .. intenCio!la,1 caricia, n\l<m indifferentis- Domingos Fautino Curl'êa. mães em trocaceirbs Então vêm dentro em EDITAL N°. 812 vas e tonicas sendo por tsso mo cruel e calculado"

I Não percam temp'o renniilll' •

•.
.

• E
.

S h 'dt""· W d ' d
' , '. Esse alguem anonymo, ue �lm Sexo ")" dA d produ"'.os·pOUCO OS volantes, hon'lens rwm c mi e an a .. recommeD ado paJ'R uso cons- que a. humallidade erroneamente feIas- seus. docum. n!os,. �ão eeID e " ..

t
.

b' 'd" d' sert- Krehnke. , I tante. cWagner'Boonekamp» sificou de pagil, teu o coração reves-I C1'edltü 80S mdiVIduas que b ... Iharn em onun os o. '''dao, ,Ele, solteiro, �fa!ate, com vit?-jé u, ID velho producto cathari tido �e cimento armado e as idéas pretendem desviar.vos a te- rasl�e ros
, em armados e mUnlClö os te e sete anos ce ldade brasl' n8-,ns6 eXÍilte desde 1897 fa. compndas .como os c��ellos rebel�es Hcidade

, h f dAI
•

t a o
"

. t d d" t "t d' de uma Diana em ed!çao modermsa·e o c e e
.

e es lO �rrog le�r�" natura
, �ste. IS ri Oi .6 brica.do, por e gob fotD1ula de da, agil e. tria' no esporte de fazer Informem-se do, �r. Malman, RIO� - Sobre a propQsfa

homem. Uma tagedIa se de- m!clhado e residente � neste dts João Wftgn�r, cujo success.or cQnquist�s. ruir.esperanças e despedll- um 8en�or c<Hwe!tuado e da de fornecimento de aviões ".,
,enrola no seu íntimo. Bem tnto ,?l estrad� laragua Alto, sen- é a actual fIrma, a qual mUlto çar diusoes.

. _ .. alta sQCledli.de rIOgrandense, lemães em troca de merCâ"
" A ' , do filho legitimo de Germano 8,gradecemoe 8 oUerta. As armas da nova DIana, sao mais

que é bem conhecedor da .' . .

que ele tem desejO de auxl- Sch 'dt' natural de Blumenau pass ...ntes e to�cludentes; .

sobrecelhas
, A h h d d donas ou produtos brasIlet-

I' ,,' I
' l • - . mI,

,
, em alco esthetlco para f'ln,;;gem 6>- C&U88. C R-se ospe 8 o no

, �.lar os va a_ntes na sua mlssao e de Berthe Milnitz Schmidt, na- C
.

d P Ibares como dardos zo�bp.teiros e Hotel Ce.útral de Jaraguá. roa, que o Itarnarah envIara
de persegU1f o cangaço. Mas tural de Billmenau, residentes O r r e 10 O' o v o crueis, de n:atar de frio e medo um Não· percam tempo, estou ao Ministerio da Viação, ·0
os volantes dali a pouco se" neste distrito ,a estrada Jélraguá� pOEbre �otraç"o, f li aqui as ordens titular dessa pasta general'

,
,,' Alt" eXJs e quem a e em fragiiidllde R F I' S h 'dt 116

I

B�trão ç novamente a� seu _A o,
'r

. 'öl
.' -'. • tfeminina." ua e lppe c mI n. Mendonça Lima, fez as ,:,e-

fedor será o êrmo sera o :a Ela, soltel.fI, domewtlca, com
I Jornal Independente e 10tiCIOSO . jiM: Mafra. .

t
'

d I
- , .

,
' .

,.
-

dezaseis anos de idade, brasi A
'.

, T d -.Al D 'd gum es ec araçoes aJmpren ..

. , . .

I sSlCTnaturf's . '

úor ao vts av�. .

letra. natural de.ste dlstnto, do· .�'" ,
,

A PEDIDO SB:
miciliado e residente neste dis- ANNUAL .' . . . 121000 .

A mul�er é boa, mulheres são "Os f. bric.antes de· aviões
trito a estrada Jaraguá·Alto, sen I SEMESTRE 6100(: JOS decaldps. � � alemães fizeram aquela pro'; YANI<;EE x OYMNASTICO .Ooinville) do ,filha le,gitima de Erwin Fre" Redacção:' A uníclI riqueza cl" .mulher consiste

/' �®rliil@ o,

çosta, devendo os aparelhos
N d d I� B h

' derlco Gillherme Krebnke. natu, Ru" D Pe�ro, II na sua fidelidade, éssa infelizlI1ente es·

Ob'
.

. .

da qua ra o sa ao u r, sera rea-, I d t- d' t ;" d A'I'
' ,"", . '.lt •

t'
� '.

'

d
� destmar-se aos s,ervlt'QS o

tisade> hoje á noite. cont inicio ás 20 ra es e 1& rAla e e "ma'Off" '.
a tao sugelta como uma casca e !III "11ft fP/ll)tí"ill1fP�1í'l\ 'It

iaotàs� o esperadoencontro de ßaskdt- Geister Krehnke, natural deste lcmas. nóz em alto mar. )111 II 'V.� �\b1!!l1J �WJ Departamento de Aeron�uti-
'Ball entre as' aguerridas turmas do distrito, residentes ·neste distrito Rua Preso Epitao!o Pessoa ce:�io��sti: �:I:�r�ã:��s:�a g::'�: ca Cívil. AcC'ntecE', 'porém,Boyei.Yankee e Soe. Oymnastico de a estrada Jaraguá·Alto, do do ventre de uma m.ulher a quvl que essa re'parfiça-o aindaJOlßVllte. J::DITAL No 81° JARAGUA' DO SUL t .. .

h t'd-
, , .

S' �1.11Reina desusado interesse entre os ...
,

• jJ
•

'merece oua a mm a gra 1 ao e essa, e
» ANTI-" f.\RIlA Ell« -

dt'spo-e de local apropri,�ffixionados dos esquadrões, acíma faço saber que pretendem ca- Santa Catharina 1 uma só: minha muito digna "Mãe", nao �

pelo resultado do embate. " sar·se 'no Primeiro distrilo de
-x-x- I, ,_ Irloacyr Roc/tI'/, I ado á guarda de

_ ayjões, o
, '�qua,dro prin�p�l do Yankee, ja· Caçador, Comarca do mesmo EDITAL' ql1e só se verificará ",com a

r�riO:sK:rch�ki��u(::�.)za:li.�()��í:�; �ome,- �8tado de Santa Ca�ha· A redaccãQ não se responsabj· I
Dr. Alvaro Batalha i' , a . conclusão das, .construções

�, provavelmente, o gymnastico alinha- rlna, Julio Ferraz�a e Sabashana Iiza pelos cotlceÍíos, emittidos 'AUT"O' O,E INFRAÇA
....

O N. 4
.

em �andamento, ao
.

Aeropor-rá os "players" seguintes: Paulista, Fernandes, ele filho de Roque .. .

d Passou hOMtem a data nata
to Santos Dumont. Deste mo�Brietsig f. Brietsig, II, Walter e Pi· ferrazza e Tereza Ffanceschi, em arngos ass.gna os, Hcia do sr. dr. Alvaro Batalha,

..ch�l. com vinte e oito anos de idade, Griginaes embora não pUblicil·· coneeituado e humanit2rio cli Pelo presente edital fica do, por ser.prernaturo_ o �xa-
natural deste, disttito,·' residente dos não serão dev:o!vidos nica, que 'por muitos annos re· intimado o Sr. João Zirn- me da refenda transaçao, fiCOULimousine nesta cidade. sidiu nesta cidade. O dr. Bata- mtrmann aondo se aéhar a.a citada proposto para ser es�

, Por 4:nIV\IIIlnnO vende-se lima limon- Eh;, filha de Teodoro Fernan- lha é hoje director do Hospital Ih' f...l t' t d d em todo'" os seus'de"""""'"
.

d M d b d d reco er aos co res ",es are· u a a . ;:> ,

,

•

lIine Hudson lix, em ótimo estado de des e Henriqueta Palhares de e assaran u a, on a, ecel'to, ' - Ih t-conserv�çãÍ)•. ,!l1otor possantissimo, Jesus com dezoito anos de ! recebeu as homenagens mereci partIçao �o praso de sessen· ta es,. n� m<:men o
. e1!l gue

:'t��:!�atr.������ad!\�e ót��,:b�� idade: natural de Cmitibanos,. ii das dos seus numEro�os amigos 'ta (60) dIas, contados da pu- a admulistraçao braSIleIra Jul�
minhão,'

. r�sidente na cidade de

caça�or'l' ,}, e admiradores. blicação deste, soo pena de ·gar oportuno.»
, Informações nesta redação. Jaraguâ, 18de Agostode lU38, Guilherme Costa Filho cobrança eyecutiV3, a impor.

____________ 1 E para que chegue ao cQnhecimen·
V '

to de todos passei o presente edital Procedente da. Capital Fe, !aneis de quatrocentos mH
.

* A" asp', empreza pau-
Uma Revista de luxo, in' que será publicado pda imprensa e I deral encontra Re já ba aI, réis (400.000) na conformi-' lIsta de. nav�g8.ção aerea

teiramente para crianças! em �artori9 onde será afixado durante
'guns dias entre nós o bacha- d d Id d

'

h f 'd' cttmmerClliL maugurou ha
. 15 dias. a e o espac o p.ro en o

pouco a linha S. Pau)o-Goya-..

VIDA DOMESTICA vai lançai' por Si alguem saber de impedimentos relando da Faculdade de Di pelo Sr, Delegado fIscal do nia. O vôo inaugural de ap.todo· êste mês um NUMERO ESPE· lJcuseos para fins legaes . reito do Riß de J8,lfleli�o·, H.
CIAL DA JUVENTUDE, .em grande Artur Mueller Guilherme Co�ta Filho. qlle Paraná no processo que teve parelha ·'Art.gäo", r�vistiu se

formato, todo color.ido e com' muitos Escrivâo Distl'itfll e Ofidaldo registro . , fé p'or b"s"'. O auto supra CI't'" de ße. il!G::�n(;, .de'dd0.e .,"xtréa1 t C· 1 aqUI se ec.ua em ,rias e 8 «_"'. .. Y

co����edr:sm:::tC:Josc�:,�� ��teressan- lVI

serviço profiJilsianel. do, com direito a recurso, qU8�1 tJ.f&matIca, pOlS J� em

�kiwA:Od0S fiNALIDADE EDU- �CX«««C�_.)_1«GIi Loteria do
.

Estado �edi�nte depo,sito prévio.da �e::����lOd!°!o�:o� �,..::l��r::
essa verdaüeira revista para crian· Ginásio Parthenon Parànáense .

I dita Importa.ncla, n03 term_os dekJois VOll.V8 sem rum� e
ças conterá enhe outros assuntos os de Santa Catharlna I dos artigos, 'lo e 90" do de· sem gazoHna, 'iumdo obrIga'·seguintes: historias do tempo das ban- , (Sob inspeção federal permanente) 6 d t 1.eiras e lendas do Brasil,· I Resu!tadú do� prel!lios maiores da creto n. 24.7 3, de 14 de I do a ec.e� num pan ana , on-

Diretor: Dr, Luiz Anibal Calderari extracçao de qUinta feira 18 de Agosto, Julho de 1934 I de dfi\mmflcad.ú <; trem de
RUA COM. ARAUJO N, 176. fÔNE 1-1-9-2 . 4445 50,000$000, -12078 4.000$000, ,

I a.terrissgem.13548 2.000$000, 5566 1. 000$000, "

12846 1.000$000, 1249 500$000., Coletona feder.aJ de Jara··
���g 5������' 5208 500$000,' guá,em 12 de Agostode 1938.••J»J__
Todos os numeros sabe,sG terem

sido adquiridos pOT pessoas resiöentes
na cidade do Rio de Janeiro,

Coiteiros e canga,ceiros'!=§��
o Gffie.: Rua Preso E. Pessoa �
XlClllC:Xx::;';)1c:xrc::;<�:c:::fC:XlClll�)C

I

orrelO
Jaragué - Sabbado, 20 de Agosto dê 1938 - S. Catharina

..............................�.._..

o sr. Washin�on, Luiz aecndou

Estã8 em pleno funcionamento as aulas
de admissão á la. sél'iedo curso Fundamental,

Em sua propria casa, nas no Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
r.a:, vagas, na mais rendosa, ori· curso são GRATUITAS.
ginaJ e artística industria domes Mantem os Cursos: Pré·ginasiaJ; Ginasial
üca. Facil para ambos os sexos.1 (Fundamental) e o de Madureza.
Informa se gratis. Desejando se I' Junto ao Ginásio funcionam a Faculdade de
amostra� e cafalogos illu::.trados Comércio � a Escola Remington Oficial do Pa-
do trabalho a executar. remetta raná, com Internqt:J e Semi-Intern'ato.
3$ mesmo em stIlos, a F. Mari- Curityba Paraná

.

. gf�i, ();i�aaP�:ial��43�o������: !�««f_"9)1•••••U"••9J

Ganhe 12$000 diarios

o sabão

"Virgem

Tiro de Guerra 406eine Central
A' empreza acima no eSfOlO. Convida-se por tutermedlo

QU de sempre bem servir o desta tolha os reservístas do

nosso publico, proporcionará Tiro de Guerra 406, pare re

amanhã, á taràe e à noite, ceberem as suas certidões de

duas grandiosas tuncções cí. idade.' Oe tnteressedos deve

nemetographleas com o gt- rão comparecer das 14 ás 16

gantesco nlm cO graúde Ap. horas, aos dlas uteís, no CDn

pello- com, Oamílío Piloto e sultorto do dr, Faust,; Br8�sil.
Alua D'Acosta.

B

'.'l'

IPETRILINA ·MINANCURA
o 'I'oníeo capilar P,Ul' exceiencia!, '

.'.,
Destlna-se a manter uma híglene perteíts do

couro cabeludo e embeíesamento d08 cabelos.
Evita ti QUE'DA DOS CABELOS e destroí a

CASPA, por maís rebelde que seja. E' um remeoto
soberano centra toda e qualquér . �'

AfECÇÃO DO COURO CABELUDO,

Em todas as Fannscíee, Drogarías e Pertumarlas.
.

Produto dos LABQRATORIOS "MI:!'iANCORA"
Joinville " S. Cati::J.l'lna

JULIO. fERREll{A
Coletor. "

f'armacia ' de,
Plantão

Amanhã dia 2 J , estará de
plantão a farmada, II; ESTREL-
LA» Avenida Independencía .

,��)!!B»»)»_"

l

Especi, lidade"
de WETZEl &. elA - (Mal ca registrada),

� s�ßÍ\2 ylRQfftt
.

i ESPEciÄlIOAOE.
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