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Dnqno de Caxias - o .Patrono do Exercito· Brasileiro
que o monge Guida d'Arézzo, O

.

d
-'

t da escala musleal ; 'um monge de esas re O
Tegernsee, na Baviera, no anno

"

1000, inventou a, pintura em vi
dros : o jesuíta; Cavalíeri, em

!1.8 acentua a SUß ação pací .1741, a polychromir : o jesuíta
Iícadora. Angelo Seechi, a analyse espe-
Porém esta é meís uma vez ctral... •

submetida a prova, êle pací-' - Basta I basta L. raios par
fica o' Ri':' Grande do Sul em tarn a todos os Padres e frades!
que Sé eevesaraln ddze ore-

- Ah ! é verdade, a propo
sídentes - em nada menos de sito dos raios: quem inventou
4 anos. quando dos Farrapös. o primeiro pára .raios não foi
Na guerra centra Oribe. de Franklin, mas apremonstraten

Rosas as forças de Oexiasl se, Padre Procopío Divisch l
,

descercaram a "Tro/a Ame- - Bem! acaba de uma vez]

r/cana". com dares á língua,
Luiz Alves ascendeu dê te· - Por falar em 'lingua, o',

nente a marechal do exército. maior linguista foi de certo o'
Sua Ilgura entusiasma 8 celebre polyglota Cardeal Mez

.

raça, foi de vida exemplsr zofant!, que falava uns 70'-idio' '. de Miguel Steinmaeher, o llli<i·
e estadista patriota. mas, não é'? _

Não vacilou na Camp8n,�a' -:- Basta I. põe te a andar ! fortu�ado j8raguaense, _quet'

do Peraguaí, ,apesar de sexs- - Mas .em, que direçl� 2' não pereeeu no· lamentavel de�"

genárío. Invicto. pois, com-I tenh!J' aq�I.a bussola do dlacono . Miguel Steir.tmacher l8'8tre..
baten-do -15 .ärduos (H/mblites FlavíeGíola., --------.-.-...;;.,;...._---------------
vendeu os ' e 2 batalhas, e â· - Estás com o juizo a arder!'..... .. .'.

�

,

3 de janeiro de 1869 entrava -- E não tenho p,ara apagar melro .rel<?glo astronomico. fOI C . i P . ,

em Assunção, co.-mpletava ssu
as chamomas as bombas inverto eonstruidó pelo abbade Walhng !«: OrrOlO' . ß'J'O)r"

r08á�lo de vitoriai. tadas pelos monges cístercíen- fort, no an!,o 1316. �as agora, D -
Il

A data do lleu nascimento .ses eusadas pelos' fr-anmseanos :com 8�a licença, .rehro-mç. Já .

marea o «Dia do Soldado.. e de Paris, que atê 'ao século rnaccen�eram os blco� de !laz, r::
.1Qf1lOliCf.",-

ê\l.r é- o patrono do exército etam os unícos bombeiros da :p�r sl�nat que ta!"bem a IUU' ,
r
;

b,asilelro. metrop�le franceza.... , '.
_

.
mlßaç�o a. gaz fOI descoberta.; Dentro das: obrigações

Congratulamo-nos -com 08.
- S1: não te calas, faç()·te, :pelos lesuItas em Stonyhorst,

. qpe. nôs im'0e O dever
militar68 do -Brasil, pela pas l-voar pelos ar.e�! '.

,: ;!12 l!lglaterra, no anno 1794. O: profissional, de'melhorar
aagem da efemeride! de Luiz,' - Não faça ISSO, sellilor pro.. i1eSI:ltta Durm. es!abelece.u em .'

Alves de Lima e Silva, ''Ou" fessor! pois, do contrario, ter-ei Prestön a·, pnmel�& s?cle�ad� "sempre maIS· €) noss�.
qu�' de Caxias, expressA0 -in de recorrer ao Paére Bartholo' para explorar a dlumlnação a :< awarelhame�ro� resolve

eJIuivoca. da -eoràgein de ::lOS- meu Ousmão,' que, 60 annos :�az. no aano" 18J_5. ..'

. mos' tran8ferlr�as nossas

811 -gent�, nomé que ilustrai antes de Montgollieri" s�biu aos.' A-deus,. senho! profes�or! vou,: Q�cinas' para' um predio ,

pagfnas seguidlls de � nosss ares nUm�batão -da sua inven· ,J,tI'ocurar a. f "!1'Jl:lha .blcyc1eta... mais -amplo.. á, avenida'
histQ.rla: ção, em .pre�en��<le, .�od,a a côr· :Mas -ag�ra me lemb.ro � tambem" I!ndependencia, ande fi.

. 1e portuguêza, aht pelos I:Innos esaa 'genngGnça fOI 1D"�t1tada: .

.
�--'-�- de t7�O,_. Mas pOl'que limpa 'os por um Pa�r�, Q Padre Planton caremos 'em' €6n.dições'

C d I
. ocul'os ? ' Sabe q,u'e I'sta -Umbern. ,�

..
ue". -

em "'1845, se apres"ntou'l : de attender oom. de-Jo-
hronl'co- a

- ,sante enlrevlsta focalis8l1do ,o Ah J
..,

-

. ;:).éI1'
, .

.

ambiente de trahàUto do Estad'o, .• esses é' uma inv�nçilo dos Padres? reo01 eIla em'p'lJbJko. Boa ..noite! �; go _e.3 bôa' v()qtadeLde
S O seu governo :? 'áS 'ria1rzaçõês' '. . .. �

.

' Lerute_sq;ara ooulo� Jor'â:rb."inven-. 'Ah-! e�s�� I?adl'çs: ,esses' Padr�sJ': , se�ei ás exigen�as de-
. emof1o 'tod<Ís'q® ä1éb'f!Til,�i>o'úcos�tml1)S' .

_.', -. nadMs:� ..

�
c,.. 114it.-iecu1_t;,t3."p�Q-4()'

J
.,'�õ t :4!t'$i�'ií"" ," , "'rtossai»'0f'is$iQ .. ficarãO.

. A csemana, de Caxias... Se. foram reclamada .. em' vão. ' t' . mml,Canö' A1éx��(Jre SPlna. .'
.

- ;. i ,". .

f �

mana de vibrações... Até -vibra- E tA Noticia, muito bem a- (Con:;l�são do numero anterior) .iHr L.,Slo horas!,' te.nha de sa, 7' 'DE�' SE·f.EMB.80 .�; ':: �isti:t��,·m�r �.��:
1 tr" T d briu columnas, estampando as

çÕ��a: eacoslcpari�eirr�:�iasa����n•• impressões. do seu director d- S!m'do el�EPa�hol dç Ponée � Não de-via consultar o re-: .,
.

,

1 ' ;, nas.. ,redaçãQ,' e 'gerencia"ft
D.l

t d'b
e epOlS .e .

pee... logla, senhor professor ! eu, em'
-

.

�. onde deverão de Ota em
11

tou.se dos· quadrantes da Pa� para que O. os su a,m o que é
- Ah! lá sei! ::>

-

monge Pe· seu caso, não o faria' pois a'tê' " _.'..
.

.

d
.

tria e cresceu, enchendo os ho preciso saber a respeito do Es'
d,ro?e �once e _o Padr� de o relúgio é um;!' iÍ1v�-nção dos; Jaragua Ira commemorar·· dlan,� s,er .. trat� .

os os
.

..izontes, a apotheo�e eivica de tado.
.

I Epee - M -

ft o d o �
servtl'os de publICIdade

....

d I Proveitosa. para' .melhor co.
.-. as... nao se za.�gu�, r'a. res. "' s primeiros : ..elogios .condi'7namente o -Dia da Pa· ,..... ."

lIIai� de quar.enta milhões e a-
nhecimento,"do que é nosso, sem se�hor professor! nenhun'i, de t�mo los d� escríptor eccJesías' .

'h

,.,'.' !': Não foi' sem esforço
lilas ao soldado que se tornou

dU'vid",'a ví"'gem da-sr. Aurl·nö.
nós tem a culpa des.ses Padres ,bco CasslOdoro, fall�citto em :tn:t, tendo l.a Sido. es.boçado .

que i$to, conseg'uimoQ•
pelo'seu valôr, u,m symbolo da .. .. v se metterem em tudo' T 505' f

'
- lóOf

honra 'e. disciplina -militare's de Soares á capHal do paiz. b
-

}'_': .' .....
.

am- i mas que,!, aper; elçoou esta ;0 t programa' qúe constará .�< mas o «Gorreio'do>Póv��
'* em i qu� o monge ',Bertholdo desco!Jerta fOI Oetbert, Melis..

.

'

I
.

.•

.1. -
.

-

,

..,

um povo, A memoria dos feitos
Doutor FI�rtano _ Medico

I Sch�arz Inventou a polvora; tar$ Papa Silvestre -no O pri- ientre outras <solemdades de
. nao med7, esforços""para

de Caxias é dessas que se não
. I

. - . - . " -

� bem servir aos que o fa· 0-'
apagam: - resistem ao tempo, de senhoras... Alguem lá escre- .

,
. .' !uma concentração escolar . . ,

pairam acima das paixões, es. veu sobre a 10g1C'<!. do abSUrdOJXOU:=-C::»c:lltOi<:::"C.COíOJ�C:::O::X���'
'..'

-

,
.

.

_

"

vor��eml, ·aos seus mu� .[1--
pelhàntes e dignIficadoras. ma Eu sempre achei. alias, que todo I O .'.

.

.

.

t1nssa campal e mauguraçao�, ��r� leitores, dent�o e
,

. �nifica.s e exemplares. Nesta se- o abil\�rdo tem ,.no fundo um /

, -
. da praça que a prefeitura' está fora do Estado.

.

mana ffcamos com -a historia a· pou'I'umho de Joglea. O doutor, ,..
.

'

.
'.

,

bérta sob...'e os joelhas e aos

nossos filhos, nas heras de cal- com consultoria e clientela no
-

_,

_.
. ,

evera sa Ir as novas

ma'do lar, apontamos a figura Rio, é, talvez por isto, um des-
.. paI aveluda. No proxlmOl1U- O officinas á aveuida In- 0.'"

do incUto soldado estadista. ses casos

de.m.onstrativos
da lo'

�
"_

' . mero daremös detalhes sobre O dependencia.
. 'Dl:-

....
- Sigam o seu ex�mpl0, giCM3 do a�s�rdo.

'

b' d' h'
Escreve a .Oazeta do Povo". de de uma potencia de primdra or- �

.

, O O�
Soube d'efender' a sobre tudo, oço. mstn';1ante, Igo In os Curityba: ' dem, lugar, aliás, conquistado pela.

O às�umpto. I X!iCrtOlCOlmc:xc::n:=n:::Sllc::ft::�.:.
amar a sua patria. VencemOs a Adolfo M�ßJ<!u, escoll�eu o Ao mesmo tempo que o -Osser- i!lteligencia e capacidade Ue seus, P.l

uma larga etapa. Na alvorada scroc a proflssao de medlcu, -

.

vatore Romano», orgão da Santa filhos.. .

u

d"d h b �
Sé, se insurge contra o _constante Na lßdustna e

.

�de um fl'm' de anno, como um' me Iro e sen oras - em ora I d ..
. ,!O �om�rClo, na

a arme e uma novlJ, guerra inter· clencla e nas artes Indiscut I

gritode,alarme..._ll_celebre phtas.e_ na'!a, entend�s��- í1�_ -medi,c,i!la/ _ nacional, para a qual não existem te o povo alemão' oferece I��m:::
_ «um deserto dehomens e de

.

De, resto, doen9as de senha. n motivos peh facil possibilidade de drão_ que orgulha a humanidade. O
idéas. ':'::_''fiêOi{ àC,brdando eßf!r- ras. - tem -quasI' sempre Orl'

�
ser�� removidos t�dos os obstacu - Nao Ih� .compree�demos os

me-Igl'as para as Iucias .de melh.ores gern no coração, Creio que foi .

los, fa Impren�a canoca se unt; nu· todos pohbcos, � nl:l? os queremos· Reàlisou se anteo'ntem a ter· Rennl'dos
.

na sala' secreta, :·e ......
,

. !!la rente un!ca contra o senclona· para nós, por trlpudlarem ,sobre a
'1",' .'

dias. Creou se a mystica de um Bab:a� que �ls!,e cqU.B todas as

O h�mo descab!do de alguma� �gen· nOilsa formação racial e por felÍrem .
ceini sessão ordinaria do Tribu· minou o Conselho o julga�nT

Estado, novo na «especie., ve- mulheres, ate aO$_ trmta anjlos, clas estrangeIras, �or demaiS I�t.�r· a nossa:c."n�epção sobre a digni· nal do Juri desta comarCa, 'tt;n· to do reo com sua condeml,ta�

lho 'nos sentimentos que o ins. soffrem do coraçao:t. O S€(Oc O essa�as em de�?nentar a, oplnt.ao d,.de _dO tn?lV1d!,o e so�r� a' coo· do como presidente o Dr. Ar· ção a vinte e um Imos de!' pri-
• (;I • teria ,quem sabe li-do 'Balzec �

publ!ca do Brastl em puro proveito. peraçao umversal sem distinções de P d H" hl h d'
pIraram. '

� a .mystlca, CQm o h.. •

I
•

- dos tnt�resses. econom.icos de se�s �à�as e de religiões. Mas isto não
no e ro osc, como prorno< são, recon ecendo no acusa o

manto da histOria, abafou o sen' DepOIS a confIança .� ainda uf!' resl_lec:tlvos pa�zes, . cUJ� produ.çao e um' ponto de partida para se con- O tor publico o Dr. Heraclio' Go- a' atenuante de bom comporta-

tido da phrase. De facto_; o Bra- grande factor na vlda._ Os .d�'. �
mUltas vezes e �e Il1fer.lOr qualtda- Ifenar a força economica de um po- O rtles Filho e servindo de escri- mento anterior e ·serviço� pres·

, siJ já teve os seus grandes ho. plpmas nem sempre sao eXIgI' deÀnos querem ll.nptngtr. ..

vo ql!e soub� impôr se nos me,rca' O vão ad hoc O Snr. Artur Müller. tados a sociedade.
.'

.

F' '. -

d dos". O criterio profissional e
o ql1e.nos �dlanta� as no1iclas dos mternaClonaes pela supenori- foi submetido a )'ulgamento Não se conforman'do N:>.m ...

mens. Jg.uras que nao po em
,
.' . O a. n?va orte!lt�çao. da Imprensa b�a. dade de sua técnica e pela excelen·

�
. -

""" '"

ser esqueCidas, apontam como me�m.o o Il1dlvld�a� ta�be� não stlelJa se tnlClara nu�a ofenSIva cia 'de sua produção.. O reC? Eucario de Almeida. que deClsao o advogado Dr, Leonel

'atalaias vivas que foram, no pa· cons.btuem condlço�s mdlsp�n O contra o alardeexcesslvo .d�senc�. PraticadQna.Alemanha, com,to- no dIa 13 de agosto do anolcosta apelou da mesma.
•

norama historico da Patria. savels. E rlle, Fbrlano, mediCO O l��ado dem AtOlrno dos eXerCIClQs. mI' �a� as deI0rmlda�es de seus ob· passado: em n'vide a uma pu- Ao afinal o Dr. Ptesidenta-
., . ., d h'

.

b . d ttares a emanha cousa comum Jettvos nao nos Interessa E muito br
- .. . . .

.

• Fál !is�lm . Caxla.s. F!Jl assim Jo- e Sf"dn �dras, seJ:la um a d�ufr' o O em todos os po.vos.,' direito inega. menos' terá força 'd� nos �bscurecer R.lCaçdao GmJ�rlOsald' assassinou a do T�tbunal agradeceu: o com-

sé Bontfaclo. fOI assim Barroso. se� UVI�. mas _com a e eza
O vel de todas as nações e que se a razão, 3. ponto de recusarmos á O

Icar O rupwa t. pareClmento dos Snrs. juradoS'·

FO. i assim- Pedro !1. Os grandes' loglca de prec�dentes, - no seu

�
pr�t�nde _apres�ntl1-r co .0 causa de. Alemanh�, o conceito áque faz

jUS�'
O Conselho de Sentença es· e testemunhas, congratulando Sft

homens porêm, Já nascem fei- como em mUItos outros casos, mqF�ll�taçao umvder�al .
., _ ... t'

como. pais de poderosos recursos, tava formado dos Snrs. João com o representante da ]'UStiI'A
,

d t d
.

Ilamo-nos es",e Ja amlCla lva como patria de um povo admira I E d f
'

F' I'
Yf':'

tos _ 'e' os gran es homl;ns nes e mun o. dos nossoS" c�lIegas do 'RI'''' Oportunl'
.

t t
ve.

.
mmen· �r er, redeneo Hasse, pub Ica e o advogado ja defe�

, _. , �.
». SSlma, por an 0, e pro· O F d' N

-

I I
nao nascem todos os dlas, .. '· . Marcel d'A'I}bry. Int.ransigentes o temos sido e o pria �o .espirito da nossa poÍttica re enco

. eumann,
.

Walter ZI pe a e evação com que CQß.

Esta semana ao menos, con- con�I!1t1aremos a ser, na defesa do mternaclonal, a precaução do JOT- O Hertel. Carlos -Otto Krellmg, Pe· duziram os debates.

sagremol a á rttemoria . dos que I. espl'l�o !laclo.!'a! contra �oda e qual· n.alismo indig�na contra as agen· O Iipe Brand9s, e Jacob Buck.

h h
. Catedral Notre Dame IJ quer Infdtraçao estrangeIra em nos' clas estrangeIras de publicidade Procedidas d

.

f
'iJouberam, ontem como ol.e, de Paris? O sa p.atria, por inádatavel em nossa qu� planejam nortear erroneamen� O"

as emal� orma-

ser filhos désta grande patrla. n ambIente e por. prejudici!,� á nossa te a nossa consciencia politica pa.
!Idades processuaes, fOI dada �

Cultuemos em Caxias a memo· A ilha da Cité, de Paris, já �u s.eguran.ça.
e untd�de poh!lca. ra meJh?r lhes

serV.irm?S
de escoo O palavra ao Dr: promotor pubh·

ria de todos os brasileiros que éra um lugar sagrado ao tempo I'
De vlselta �rgulda, estIvemo!! nll adouro a sua mercadOrIa barata. O co que profenu vehemente acu,

. d lÇ� para �us�gar os agentes do �x· Para que se ha de -lev;"l1tar tanta -

.
'

antes e c;lep01s delle! se consa os romanos e os deuses olim- terror aq�l vmdos pa!a cO!'tranar c�leun,a pelo simplesfato deo êxer O sa�ao :

.

grafam ao exgrandeclmento sem· picos ali' foram adorados ao O a formaça� da nossa 1Il1anCla e da CItO alemão realizar seu.s exercicios O
. Com a palavra do Dr. Leonel

pre maior desta terra bemdita mesmo tliln1po que as misterio O nossa mOCIdade, no pro,posito in- militares, ße ainda ha pouco a.ssis- O
Costa, advogado do acusado

uJ'os déstinos estão e�cripros sas divindades gaulezas. Depois,

ij
soleIlte

.

de s�mear getmens de fu· timos indjferentes á formidavel de, falou longamente sobre os fa�
c

.

C
.

turas,dlscordlas e de trabalhar uma monstraçao de força das manobras O t b 'd
_ Por f Jt d d

.

nÔiI braços do
*
ruzelro. segundo a tradição do cristia- mentalidade illd,�sejavel. navaes estadunidenses?

os que rou .aram � V! 3 ao e.x. a a .e espaço elxa..

* * nismo de edificar igrejas nos A� defesa da nossa n�cionalid�de . �aibam�s portanto. distinguir o O chefe da extinta a�ao mtegralls· mos de pubhcar no presente
Está se dizendo muita Gousa proprim: logares ocupados por p�rem não pode e nao deve Im· )010 d,o trigo, conhecer criteriosa- O ta. numero uma excellente T

lá fóra de Santa CathaHna. templos j;)�gãos, Mauricio de Sul' O pItca!' em menospreso á evidencia mente os limites onde correm os

O
O Dr. Leonel Costa fez uma -'b ad" _

CrI l-

O sr. Aur'l'no Soares,' director I" bispo de Paris, edl'fl'cou a dOsS f�tos. _ .

nossos interesses e não ir além das das mais brilhantes defeza
ca so re a mmlstrac;ao mu-

ena absurdo e redlcul0, mesmo "fronteiras do bom senso

1
.

' s que nicípal de J
• .

de cA Noticia-, qra ng Rio de catedral Notre Dame uo local querer nega
"

Alemanha, o valor Â Cesar o qul.l é d. éesàr
-

O JUrt de Jaraguá ja assistiu� . aragua na vlgeR-

Janeiro, conaedeu uma interes· .. do templo de Jupiter-
.

.

não .logrando no emtanto a ab· cla �o Estado Novo, o que
�::::.::::n:"c�x::)II(:::'lJIOOUC.«�c:x�ICaX: I solvlcão de seu constituinte, ,fareluJOS no proximo numero •

A Dação brasileira viu pas'l hostil, em qua 08 ideais ter
sar 8 25 de agosto a etemé- vílhavam em todo o Contínen
ríde do primeiro e unico Du. te, Caxias não declinou para
que do Brasil,. nascido em 8S bandas. polítlcas mas con

1803 no Rio de Janeiro. servou seus enceíos militares.
Oriundo de uma família de

. militares, cem mais de 20 an
tepassad08 na osrretre das
armas, foi Caxi�8 o maioral

. dos Caxias.
Vísl\ndo.a gloriosa tradição

familiar D. João VI. Dor gra
9a especial admítlu (l a essen

tar praça DO exército, como

cadete. 808 5 anos de idade,
Lutou centra f\s tropas do

general Madeira, na campa'
nha da Independência em que
ficou célebre no combate tle

Pirajá por uma cirbunstância
imprevista. Depois de 5 hor.as
de combate, num esforço VW·

lento, os portugueses quási
rompiam a Unha brasileira,
quando o comandante beasí- Duque de Caxia,
Ieíre, msjor Barros Falcão
cautelosámente mandou tocar Na 'íntelíz campanha da Cis
retirada; o corneta, em vez plaUn� entrou em muitas re

do toque de retll'lU' deu o de fregas.
Cavalar/a IIVllnçar, Os "p-or. Logo após umá' dezena e

tugußses, muitos dos quais ve- meia ti$, ao.os, ja eta coronel.
t"ranos, 80 ouvir �st-e toque, o govêrno o vai buscar para
hesitam. Em seguida., assom- 'pdcificar 88ft/a/adi! no Ma
bra.lhes o cavalaria degolar, ranhA", d-eBde quaodo ganJ;iou
retk'ocedem, dan'do' .ocasUlo It a confiança gerat.

.

que 08' nossos s.ejam mals' �. O� retôrno ao Rio intervém
uma vez vilori08(JS.

.

Luiz Alves de Uma e Silvl\
- Cr,eado, Ilssim. numa época em �40 Paulo e Minas ande

hyd ro-avião
"An hangá"

-x-

Atttngin muitos lares ar. iR''''
gedia verificada com o' bT"
dro-avíão «Anharrgá" que
mergulheu .

no oceano �(}JD·
seus passageiros e tripm.àui.-·
teso Foram nove 88 vicUmatJ
do desastre e D4turalme-n't&'
cada uma d:eSS8S 'deixou en

tes quertdoa, que as lalD8lfoi.
.

tem no se" tdsti'ésimo fim"

Publíeamos aqui o clicä

A administraçlo
municipal e o

'ESTADO NOVO

.
.
,

.\'1'

> I
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86$$000
I, !

5:679$,0,60 Ouestöe'S(,JO l·d·I·�-maDESPEZA ORÇ'AMEN'I,'ARIA tA \::I
Pg. Max Hoeptner, serv. conste. mero-tio nas ruas

,. 'A
76$800 da Cidade no mez de Julho c. 8.

\ 306$000 (Gopyrigt da União :Jorna-I Bosear Dä� é, ao menos, de
140$000 . BALANÇO: listica Brasiteira Ltda.,

.

uso entre o n08S0" povo.
Saldo que passa para día 10-S-38 5:373$060 I para «Correio do Pooo») 1 Existe, ainda, o verbo ata

283$500 5:679$060
,.

lar que slBnifica "chamar q
57$500 Dia 10 de Agosto de 1938 Padre Armando Goerrazzi �'anima por�fãfãs.iiJje bom u-

Saldo do día 9-8':_38
. 5:373$060 • .so.

16$000 f;I!CEITA ORÇAMENTARIA AFALAR OU ABOIAR? ! l
".

Renda 'do día ,lO de agosto de 1938 246$400 Qual o sentido de cq,içara?
5:619$460 f{l:�s�mpreg8dB.S ambas as

Indaga "uma aluna', de

DESPEZA ORÇAMENTARIA Aboío diz um dicionarista Campinas. qual a acepção

138$600 Pg. Costa & Bubr, torneo. medio!JmentoB 8 íadf- . nOS80, � o cante do vaqueiro, vulgar do neologtsmo �i'a8i.
gentes s. neta o. mez 34$400 na faina du lavra. prep1'i8,'I}t>iro 7 ceíçara ?

2:994$260 Idem, S. A. Casa 'Moellmann, 1 farolete guarda. mente, significa o tem usado Afonso d� Taunay observa

. Iame 8. Dota c. mez ,63$000 pelos campeiros, isto é, pelos que, em bOlSZ, rçpresentà
4.326$660 Idem, Alberto Entres. forneo. 7 volumes «Coleta- vaqueiros que percorrem os um r�ceS80 onde se embos-

neas Decretos e Leis Federal 8. nota c. Dlez 53$000 campos a procura das reses, C8 o caçador. Em S. Paulo,
2:994$260 BALANÇO: . ao chamarem 08 boís. Res- mormente no Oeste, assume

.

$
Saldo que passa para o -día 11.& 38 5:489$860 sêa pela amplidão o brado acepção iojúriostl de

.

caipira-
5:726 400 ".

5:619$460 longo: "Ó bocóí ... Erta, boi a.B�elvaj8.do .. C,aiçarada - re

S:720$660 I',DIA 11-8--:38 (alerta boi)!,.," Os carrelros UDJ�C de oalInr�8 �roncotl. E,
·

DESPEZA ORÇAMEr(TARJA Saldo do dia 10-8-38 5'469$060 tambem o dizem. aca�ça"ar se diz-sê daquele
pg. ao Fiscal Gera.ls. porcentagem cob. taxa de RECEITA ORÇAMENT.ARIA

.

Vimos já escrito em [or- que tem o todo de earprra
Afe'riçao�PeBos e. Dl,edidss .. no 1. distrito Renda do día 11' de agosto de 1938 208$800 naís, (3 termo bo�ear, pera mais selyagem, matuto, taba)

� 150/0 s. Rs. 1:t52$000 ' 172$800 .' . exprimir o aboío, Näo se en- réo, capiau, como lulam em

Idem, Oía, Telefonica aluguel aparelhos telet.
5:677$860 centra porém, êsse termo em Minas, ou caboré, em Mato

Forum e Delegacía mez junho o a 3041>600 DESPESA ORÇAMENTARIA dícíonanos de vulto. N"o "'a- Oroseo. "

Idem, Oermaao Ehmke Fo. tornee; llive: 8: Nota
.

<11" P�. J0ão Bailoni, 8. serviços protissianaes presta- ria c"ol!'uptela de va��a;?
. mez Julho c. a. 83$000 I

dos durante mez Julho c. a. 160$000
Ide�, ao mesmo 25 mcs. pregos s, notamez Julho c. a, 102$000: BALANÇO
,dem, ao, Dle_e�� �. Nota toraee, pregos m�� :.JlllhQ c.�. 4.�$.20º Saldo que p,8,SB8 para

_

o �ia 12-8-38
Idem, ao mesmo fornec. 15 met. corda para ban.

, d�ira s, Neta mez JUlho c. a.
.

l�f� ao, meAmo� ,OI'D:.e�. 1 It kilo pregos &.. Nota
·

' (Illez Jtübo 1;0. f'à.i �" y \�. "

BALANÇO: s

Saldo qua passa pafà' o'' aia 4-8-38

Prefeitura
Movimehto de Caixa

M u 11 i ê i P a' r

300$000

RECEITA QRÇAMENTARIA
�enda do día 9 de agosto de 1938

Dia 2-8-28 - Despesa Oreamentasía - (ContinuaçAo)
"

71SêOO ,L c· .,.

.8:353$360 Requerimentos,
_

o

, '.
uSo -- JOSÉ CARLOS ÓERENT - �equer �·Habite·se" para parte de, se� _. .... �, ,

.

tssHilÇil eatlfi.n.ose de .,retSI.predio - Como ,requer, expeça-se o alvará soUeit.d..· J.
"

1.2Ö9 - W4\LTÉR ÀNDERSOHN D!�e�uel inscrição e pa&ame�to d..e seu 'A I f· It·
..,I '" Da SeC1'eta1'ia dQ,"A,: C. I., r8e8-

-
63$000 '

1:redíto _:_ Inscreva-se como Divida Passiva, para oportuno pagamento. a Ia a r'l a
bemos Q 8�gulinte :

1.362 ...;_ RICARDO VIEROUTl; - Requér inscrição � pagamento dueo c:re- .

"florianopolls, 8 de -agosto de 1938.
J66$600 dito - Inscreva-se cl)PlO Divida Passiva. para oportun� pagamento. _.' .

.

,

{ .'
. DIA12. Exmo, Snr, Dir.etor do "Correio do

8:H!3$760 1.35� - pIto WAGNER - Requ-er licença para construção de um muro- Povo", Jaraguli'.
Como requer. .

,

. T" R I U N' F' O' Tenho a hon�ä de corrlUnicLir a v.:
�:3õ3'360! , , OlA 15

'

'.
.

Evcia. que. a: Associa...ão Catllrinense'
1.353 - �ICARDO BUOMANN - Requer licençâ para construçã6 de lIma' . " '

d; Imprensa elegeu a"31 de Julho e

81 $ Im instalação sanitaria - Como requer. '-Çl.dl MII'I-'_r' empos90u ontem. a nOva Diretoria que
. : 23 7� . DIA. 17

.

.

_

' �

" w.. , ..., jhe airigifá/os' destinõs Ao ano· social

16$000
1.355 - �Jro�?��p�::'���sua f�:U�� ��:�a r��:t�r���i�r,gód�ornma�;. e ';Ferrovla..la .

dp� 1?d38-t19�9;;l'S�ßm_t�Onstpítui�a: : �

. leis;, em vigor..'
'

I I de
"

I
�esl en � : a Ista erelra ,

·8:1.39$760 1.356 :..... Vva. ANA,.BoRTOLlNI - Requer lice'nça'�para construir um mao- eVR( Il'L"O SCH aCH Vlce·Pres�d�nte: Ou�tavo �eves
..

. soléo na sepultura de seu marido - Como requer, de acôrdo ClOro � I El\ 1 o. Secret�rr_o: '. ��IsonMala Machado
-as leis em vigor._ ,(O Trhmfador da Moda' �. SeQ;et:\r�o. A..Nunes Varela

1.357 - HENRIQUE MAYER - Requer licença para construir UAl maoso· 1..... ]'0" Tflsôuré!�o: LUIz Oswaldo Melo
léos 'na-' sepultura de seu pae - Como requer, de acôrdo com as ,

- X.-, < r 2,!- ,!eso�r�lro: �a!mor Wendhausen
leis em vigor. <

.. i:., Praça Het'cllio Luz ',N� 15\ I Blbhotecano-Arqw!lsta: .

-

_.

Jaraguá,17 de agosto �e�19'38 r'

M A' f' R A f fJ ,:...\1 Cassi9,da,luz Abreu,
, ..' t

'Renato Sans
t :;_}i _

I 'C,OMISSAO DE �INDlCÂTOS :, I,t
, '1,

Secretário ·Municipal
. ti" .'

. I T}t�' Car�alho; Jairo Calado e" el�
. rOSSue uma das maJOres mentmo Bnto. " .i

.

,.

"
. _'. fabricas de roupas feitas, e

.

CONSELHO fISCAL·: t)' '"
B1111a I l1!ento no r�er�do me�,� fica: sob . medida <iJualquer traje Emídio Cardoso J�mior, Daniel fa�

,
. ra O contnbumte SUjeito a da d

"
' raco e Orlando Brasll.

, ,;.
D� �rdem do sr. �refelto multa de 20 por cento sobre

.
mo a

,

. ,

"�'CONSELHO DELIBERATIVO: '{:
6:527$460 Muruclpal. torno pubhco, que o "Imposto e Licença no pri- .

Capas de. b?rrachat gabar Afonso �a.nderley .Juni?r, Renatq'
R dur8nt� o· corrente m.ez de i·

.

.

f
-' dmes, coleglae&, sobretudos. .Ba!bosa •• fulvIO Aduc�. Jau Oiide��:139$760

A t l d 'C'.
,melTO mez, sendo �tão feita ternos fardamentúS' bonés - ,Joao Jose Ca�ral. Nereu,. �amos. 01t

, gos O; arreca a·se ,na on- a cobrança )·udicialmente ',. '
.

. '_. Costa. AntoHleta de Barros,· Aderbai
"

6:627d!o460 tadoria da Prefeitura Muni- .�

• Casenwras , bnnsa hnho a- �, dã Silva, Cal'los, ti':..orrêa, Rubens
;ai. '. S ta' d P f �t M

.

t d' t d' Ramos e Oton d" Eça. .

clpal - LIcença para Bom. fere na 1 a .,te el Ufa u· Vlamen os e o os os gos' .' _
. �.

b d O I· 'E 1 nicipal de Ja agru' 16 d A tos etc .l3Irvo·Rie do ensejO para testemu-

')70$0001 as e azo ma { .. mo um�n" r 3, e - •
'

'nhar a V. Excia. os protestos de altt'

6:;97$460 tos) e Quota do Impo.st� de gosto de 1938.
, ,Para todas as bolças. consideração/ estüna...· "

. Patente por venda de bebidas RENATO SANS VtR PAR� CRÊR.
l'ielsQn JJla�a Maoh"do

e fumo,' '20, Semestre. ' te. Secretário{'
.

68$000 Não satisfazendo o paga-
Secretario Municipal.

.

AMANHÃ' _' ,Dol!lingo, dia 28 de Agosto, ás 3,30 da tarde e S,30 horas da noite!!! DommgQ, I
- �MANHÃ':

{

_

� N a t u r a f 'li n a c í Q II a I 2". P a tos - P a t e tas -- Dez e n' h ri 3'; J � c;. lê W o r f e f r
\
a Y �i ;';:a' y

D ,I I 'V It,·:,'
-_

.�" '--..,
....

"_...,.,,.....'........,.,_
...

Um SU!iler�fjl�1�da Col.mbia cheio de seellas impiess·iommt�s. Zeppelin, em excursão peió none, apa:ghando terriveis vßAlani as e te;npestaaies.

,g. Professore Maria de Lourdes Pessoa ord.
17 días do mez de julho c. a.

II Professera Sofia P. Lenz! ord. de julho c. a.
It Dr. Artur Heraclío Filho, s. poro. cob. Dl-

.

vida Ativa até 30-7--38
It João Karger, � 'quadros .

it Guilherme Gumz, 40 m saratos para Cemi-
tß�io Municipal

. <
.

It ao Secrefario da SOCo de Lavoura Tres Rios
do Norte, lIubv. corresp. a08 mezes de
Maio, Junh.� e Julho o. a.

it Guilherme Gumz, Iomae. madeíres 's. nota
'

mez jttÍho c. a.
'

BAL:ANÇO:
Saldo que passa para o dia 3-8-Si'

Movimento da caixa do dia 3·8-1938
saldo do dia 2-8-38

RECEITA ORÇAMENTARIABeada do dia 3 de agosto äe 1938· ..

" n.
-. " ' " , . DIA 4-8-38

Reilda do dht' 3 8'38° �.
, .

..
' i •

,

',' RECEITA ORÇAMENTARIA
·:aeD.�f de 'lia 4 de, Agosto- de 1938

.: 'i" . ,"�;��" PfSPEZÀ ORÇAMENTARIA' .'

fi. a, ,Empreza Auto Viaçlo Catharinenle t'pas'
'" : � lagem �de Ida e Y'0l�. A Capital' do E8tado

.

',pua o Sr. Prefeito Mun�cipal .
'

.

,�
. �o' Correitt 49 Povo, ,.ßublicaçlo expediente

? "11 mez Julho c. a.
'

.
,

; : 84LANÇO: '. ,

'

Saldo qu� p8s8a palia .dia 5--1-38

DIA 5.;_8-38
, Saldo do dia 4-8-38 .

.. I,i· RECEITA :OBÇAMENTARiA.,
.enda cio dia 5 de Agosto de 1988

, ::-)l;;->iar4 DESPEZA 'dRÇA;�ENtAtÚÁ
Pt: Willy Strelo",!, servo COD8erv. estrada, ab.u·
{.' laçlo e(macadam�8áção na Estr. Nova ,Re.

, ;
.

,
�r9Jda no. lIlez Julho <o. a� ..

I�.l' Se�88tlAo, fagundes, servo remoção de bar-
. .

.

� 'iro c. 2 oarros no mez Julho c. a.
Id�m,'Hugo Benz, t balde de zinoo pará turma

· .-. séde 8. nota c. mez

IcI�, Joio' BenegagU. 8. lornee, 'placas em 1�37
Pg� Cia Telefonies

.

'alupel aparelhos lelet. fo·
·

"I
.

rum e Delegacia" mez julho' C. a.

(BALANÇO:
Sáldo que pa&8a para dia 6-8-38

· 'J. .

'

)�t ... t \f: '" DI�.6--,8�38
S&ldo do dia 5.....8-38 '

� 1
•

f � ',' J

,J
. ReCEITA ORÇAMENTARIA

R�..da dG dia fl de Agosto de t 938

"u> > DEZPEZA ()RÇAMENTARIA '

Pg.· Joio Morettf, servo conservo .estrad. Rib. C8-
, valo no 'm:ez julho C. a.

Idem. José VoltoUnt, servo çouaerv. um trecho
estrado ""ade. Jltet8.rcida nos meZ6S,Abril e c

M
• .1

N" .10 C. a. " :. .

.

. BALANço:
\ .

Sa�O �lle passa para dia 8-;-8-38
"

"

. I . OlA 8-8-38
'� , Saldo do dia 6-8-38

,

RECEITA ·ORÇAMENTARIA
;aentla do dia 8 de agosto de 1938 "

'

fll
. : DESP.BZA ORÇAMENTARIA <

pg. Miguel Sa1ai servo conaerv. estrada Oari
.' baldi, n6S mezes Març,o e Maio C. a.

-

.. Idem, Pedro Basátmi, ser.v. �oncerto uma ponte'
estrad:.,Rib. Molha no mez Julho c. 8.

: BALANÇO:
Saldo Ilue P8�8� para dia ,g_.:.S-38

DIA 9-8':_38
Saldo do dia tI-8-3S

.. «H i li t o r i a
BREVE:

d a Hum a 51 i .d � d e» •

Um I n d o

. ,
" J:-�:-' ,

'

"

�_·�,�i�-

..;

5:527$860
5:(177$860,I

4$500
I

, 1$88d
a:281$160
8:720$660

8:281$760
r

NO'l'A:t!A doeumenftlçlo referente ao balancete
supra, bem como 08 livros estilo a dispotHçAo
tie quem queira. examinar.

VISTO
Leon/das C. Herbster
Tte. Prefeito Municipal

. " '

Allredo Moser
Contador

- t

'despachados

933$500,

606$800� ,

5$000
43$28p
30$660 .

ELIXIR DE NOGUEIRA
JIIJIprepdo com IlUCCeSsO em tod...

.. �olellti8S provenientes da ifPbiII.t
• ,_pureza du .anaue,

Ed ital
Imposto de Industria e

Profissão
.

fERIDA,S
ESPINHAS
ULCERAS
t:CZfMAS
MANCrtAS DA PftL!
DARTHROS
fLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILITICAS

548$500'
.

6:180$960
, _ :5:191$460

De orerem do sr. Coletor, ta-
6:180$960 ço p,ublico que J;l0 corrente mez

, de AOOSTO, arrecada-se nesta
51 $600 repartição: o imposto acima,

6:232$560 referente ao 2. semestre do cor'
.

'

rente ano.

: O referido imposto poderá
_.552$590 ser pago .. tambem no mez ·de
.. Setembro com' a multa de 20°/0,
87$000 findo o qual será extraída a cem

.

5:593$060 petente certidão d,e divida pal'8
---��_ a cobrança executiva.
,6:232$56() Coletoria Estadoal de Jaraguá,

l. de Agosto de 1938· .

.

5:593$060 O Escrivão: Hdeodorl) BO'l'�es

e finalmente "DI tedal
M affecçOes eu). ...

,.m aeja •lIIrva r"'rada

":AYARIA"
- MiJhar61 de curados _

WNDE DEPURATIVO DO SANGe

- Cinema Central

.,
.

2a. paginá

de
-

JaraguaI

Mandacaru'" ou Mandaourú ?j.

�
Caitdldo Ode.- fig�eiredo. re'.

gista às :duas
.

grafias como

petleitamente -'aceitáveis. E

adverte: "Ao norte do Bra'sil
dizem mandacurú"l Ac 8U1.,

I

preferem mandacar1Í, 'Em tu'

pi, na opiniAo de' Teodóro

S&mpajo, era o. mesmo que'
Ij'&ruarf\�- 'fej,Xe 9� m.olho de

e8r;iDho·�. E' 'O cactus prov,!
.deBelal dos trópicos, resiste,lf;..
te 8S maiores soalhei't&8.

�

�-----------------

EN�RAQUECEU-SE7 e

Ain•• tem to... , d6r nas
..ata•• no peit.?

u••• 1I'••e,.so t.niÓ"o
'UIIB CIBDSI'I1D

-

Ea,r..- cem M·
CIIII N' IHIIIÍIS •

c..ve_·.tli
.

IIMlC' SOBEIAII&
lOS PUlMÖfS

I F E B R E S
(Sezões, Malária, Impaludismos,' Maleitas,

,

Tremedeira)
,

'

Curatn�se rapidalI1ente com
Je'

., A

�'CAPSULAS ANTISEZONICAS
MINANCORA"

. "

Em todas as boas Farmácias

E' um produto ,jos LABORATÓRIOS «M�NANCORA�
Joinvile - S'. Catarina.

I

-

liREVI!:
� _«H ist o r i a

.

d a Hum a n i d a de' t
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MINANCORA

�, KIRCITIENFEST
, .i." • .'

Am SONNTAG, DEN H. SEPTEMBER veranstaltet die
Gemeinde St. Stephan in jaraguá·Garibaldi No, 30 A, eia :

.

'-' GROSSES KIRCHENFEST 11IJf)--I.....zu welchem �ie Bevölkerun� hierdurch he�zlichst eingela •

' .

Iden ist. - Viele VolksbelustJgunge.o, �n� fur das leibliche, CamISaS &:annl,""m
.

Wohl wird bestens Vorsorge getroffen sem.
-

fi lJ... 14 .�
S.eisen und Geträtkt iI reicher .Auswabl - Grasse Musik : _. .

'

·SA.FT/�ER. S.PI.ESSBRATEN I s a o as que melhor s a tt s faz e m.
Kaffee und Kuchen -' Kipfeln und -Strudeln, u. 8. w.

Deshalb am 11. September .alles auf' zum Kí'P-ékenfest in I G A N N A M
Ja'l'âguá-Gapibaldi! I ,',

A CAMISA DA �ODA.

MTEM era _" simples 'RESFRIADO....
. ·'�iSÂ Mav� '�' fischer - �d:�nd�.�i�

Casa de ESPECIALIDADBS ALIMENTICMS

HOJE é uma GRIPPE perigosa! (

"�<,

'J�I ,

,

.

-j I�" .J)i�ásio Part�enôn 'Paranáense
I,

- "

(Sob inspeção federal ;perma,�ente) ,

Diretor: D'F. Lu.iz Andbal Cat.dertJ,ri '\

•

' '"
---- .! ' RUA COM. ARAUJO N. 17ú. fÔNE,1-1 ....9-2 !

DTo.. Oodofredo Guilherme Lutz Luce' Estão em' pleno funcionamento �� au�as.
;j, ' :,iMEDfCO, .

de admissão á là ..sériedo cur,so' Fundamentif/:
,

Consultas das 8 ás 12 e das 2 ás 6 horas . Nos mezes de Dezembro e Janeiro aß aulas deste
, �'.' .' .

.

curso são GRATUITAS.
,

'Chmca ger�l cIrurgia e partos
.

Mantem os Cursos: Pré-ginasial, O/nás/al
Attende chamadas a qualquer hora .'(Fundamental) e o de Madureza.

,

.

Telephone N. 4.4
.

.

. Junto ao GiMsio funCionam a Faculdade de
.

Rua Presidente1- Dr. Epitaci.o Pessoa s/no
. COffíércio e a'Escola Remington' Oficial do Pa-

Tratamento a!ltira,bico peta vaCClna e o soro antlrabico, raná, com Internat) e Semi-Internató.
dG Instituto PinheIrOS em 6Ao Paulo, que permitte aos feri .

p
.

.

�,
dos por animaes com raiva ficar no município.· " Cuntyba arana

< ��\i"'1'\' Instituto do Açucar �_.:���_H_.�•.:_!I_._K_Il_.:...IJ_�:....:. _

(Antigo Lap�T'ta)
e do Alcool.

: para os devido.s fins !lue: vidas �elo8 €.ll!gc;mho8, de��t •

'. 1.) - não toma;I:'� em �on'l a 8�fra·.193M35. (1-934).
.

A $ sid6raçAo quslquer requeri· . 4.) -:' 8 partir de �at8 fl.X�..

taxa de 308 por saco, mento ou ,documento de qual- da no Item 30• 9 �natItuto, InI,J'de açucar
quer especie de engenhos que ciará a. cobrança judicial de

Da Coletoria Federal i'e'ce- esteja. em débito da taxa de tQdas &s taxas atrasadas, nas
bemos o seguinte: -. dêfesa, de $300 por sa�o dá comlições do patf'agrafo 20• da4

, «Para o conhecimento de V. açucar; I quele art. e decret?,._- ,

12 confortaveis aparta:, S., transcrevo abaixo o teor 2.) _ coneiderará como so-I Saudaçoes
mentos luxuo')amente da circular no. 13, de 30/4/!?38 negada a tax", sobre ti pro- JULIO FERREIRA
mobiliados, 80 quartos baixada pelo Instituto do Açu· duçAo vendida 8f:'\m _

o paga·
'>'

Coletor Federal.
car e do Alcool 80S Snrs. d i d

e 18 banheiros. Coletores Federais, em rela" mento dd. taxa, apo s e ven, Coletoria das Rendas Fed�-
;

O'
. .

$000
çAo ao pagamento da taxa de Ci�08 os prazos pata � sua rais de' Jaraguá, em 9. 4e A·

lanas a partIr de 14 $300. realizaçAo, cabendo ao mfra· gosto de 1938.'
. ,

_- -Tendo em vista a. situa. tor a multa do triplo de valor _...;,, ..
. "

-� inclusive banhos quentes. çãe de atrsso em que se en. da taxa 86negada, de acordo

contra, nêsse Estado, o paga. com o paragrafo 10. art. 50, ,

Amplas salas. de' ámos- manto da taxa de $300 por do decreto 24.749 de 14/7/1934. Por 4:000$000 vende-se tUna Iimml-

t
..

t saco de açucar produzido em 3.) - ate 30 de Dezembro sine Hud!on lixo em ótimo,est�d? d.

t:g��!;!!��!���;;;;;;;;;;�;;;;;;;._..-.,.., ras, para os sr�. vlaJan e·ß·
engenhos e institulda p'elo De. do �orre-nte ano deverão ser conserv�çao, !!'otor possanässlmOr

"'"
" Jlh1d C' 1 t�· F - carrocena perfetta, mas, que tambem

,
.

- creto Fegersl. no. 24.749, de reco as Das o e \,ilIRS
_

e
p'óde ser transformado num ótimo ca.

End, TI31.: GLOR1A -- Caixa Postal, 134 fone,' 1320 Pí'aça 15 de Novembro 14/7/934. o Instituto do AÇUCSf d6rais de suas circunscriçoes; minhão"
F:"'OFi;ANCPOLIS Santa Catarina e do AleGO) comunica ao V. S., fj�cais, o valar das taxa ... de·' Informações nesta redação.

..-----------------------� ����

I.· Dr. Placido OIympio d9 Oliveira I
li) ADVOGADO II

Advoga nesta ,e na Comarca' de [olnville. iii
Resldencia : Rua OUo R, Böhm - JOINVILLE I
fMHi]lmJlBIIlIIIi1lI&lIIIIBlHIlllll�
FESTA DE IGREJA

No dia 11 de Setembro a communidade S. Stefano de
Jaraguá·Oarlbaldi No, 30 A realisará uma

GRANDIOSA FESTA DE IGREJA
para a qual tem a honra de convidar o publico em geral.
Divel'tlmentos populares - Excel/ente banda. de musica.

C R A N D E C H U R. R A S C A D A
Bebidas ....i flCafé - Doees, � t e .

Ninguem deixe de yfsitar esta festa d6 dia 11 de Se-
tembro em Jalfiguá-Oaribald! !

.

E' a pomada ideal!
Cura TODAS AS

FERIDAS, tanto hu
manas como je aní
raaís,

L: NUNCA EXISTIU
'-' IGUAL!!!

A 'Farmácia Cruz,
de Avaré, (S. Paulo),

. curou com BI "MINAN·
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguiu
curara

Dna, Carolina Palhares, de .ToinvHe, curou, com

UMA SÓ LATINHA uma FERIDA DE O ANOS!
Têm havido centen�H, de ouras semelhantes! ! !

Adotada em muitos. hospítaes, casas de- sRade

e clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: A verdadeira "POMADA

, MINANCORA" nunca existiu a n.Ao ��r em B.uat! lati
nllas originais com o emblema SImbólico aenas. Re
cusem imitações! Exijam 8, verdadeira MINANCORA

. .. em sua latinha orígtnal!.

REPARE.M BE� AO COMPRA� !
\ E' upl produto dos Laboratórios .I'MINÂNCORA'

... . de 'J,OINVIlE.
.

Dia
" ,

11
.

1938'

, ,

Não se descuide! ••• Se um sim

pl�' res{i';:iado o ataca, não ,d'���
que elíe se converta em 1JQi.i1 peri- �-

_ gusa grippe .... Torne I 'r.0"<:.�
. fu.sta�tilla' e nâo se.. �,

aS,'�eitendetá. Inscanti- "

na faz baixar a febre e

,an��qllil3 '08 germeas
ilrlf.oecci.OOOI.

tin
-,

i

As' ciec"�as tor.ru:un ... se i
, RÔIUS1"ÀS'� SADIAS'

.

'.' , ,·�.u
COiH o uso de Tonico Bayer. Graças ao seu deli
doso paladar as creaaçu o tomam com p;a%e�.

a"A-SIL.

,TONICO BAYER
, .

. -

Bem p.r. t.elos .

."

----"I. 4:Z.� i
t, p, � SOAS :

� t·
'

I!M!�':=es::s;;a�;;:;a'ä
, i '

..

-

.,[
F�O'SSA -5 S,E PTI(A:)•tiS

J.

.f.tOTEl
O mais majéstose 'edifiCio
da Capital e o unico no

Estado que possue, ele
vador e telefonés em

todos os quartos.

"

i

,

.. ',

WM. UNIC(Q V,IQRO IJ�'
,

Sr. dr. Domingos da Silva Pinto.
Ha poucos dias appliquei o vosso milagl;'oso preparado PEITOQAL

DE ANGICO PELOTENSE a 11m parente meu. cujo estado era bem grave,
_" e, parece incrivel que, com um uníco VIdro, ficasse radieal�ente curado.. , .''i

I
"Communícando-lhe esta surp.rehendente. cura, apenas para bem dos que,

padecem, comtudo podeis fazer desta' o uso que quízer,
'

'.. . Cangussú -Felioissimo ".,Duarte. �
.

,"
..

1
.

UOOf .outro não menos eloquente" attestadcr-
t'í . r-i

?

_ •

.t'Tenhô a satisfacção de afirmar-lhe que tanto eu .QO�o meu filhinho: te':':
moS' feito USo do PEITORAL ANOICO PELOTENSE, preparádo pelo" Phar-

, maceutico Domingos da Sil9á-' Pintoe 'sempre� tem?s colhJdo magnificos resul ..
.

tados.i .

-

l' }fl_' r" r �
,

"" . I. l ,.�, � .
.

.

Depois que conheço tão �ar!l�lholiO p,r,e.Rar\ldo,��rélceio maís COQS
típações, pois tenho nelle um remedío prompto,:e infalhvel. Pode fazer desta·
esp(1ntanea informação o uso que lhe approuver.

.

.
, � ,..'

De v. s, attente amigo crea'do - J.)Bodolpho Tb,bot-dd:" -'�}'.",
,
O PEITORAL DE ANOICO PELOTENSE se encontra á veada em toda.,

as pbärinacias, drogarias e MS casas que vendem drogas e n;tedi�m.entos =":
pe,dir',sempr,� o PEITORAL DE ANOICO PELOTEN�E, , ... .,... .,.

.

,�
.

'..

. .�'Confinno estes attestados. Oro E. 'L/ferreira de-Araujo·' .,
.

(filma' �i'conhecida) .....

Licença Ne. 511 de'26 de Março de 1906.

lJe;osill ': Eaboral8ria renaral.de -"�icl r�lqlên,-e�I:'�II��-� .il G·,_. SUl.. ,

,
Vende-se e'JjJ Íto,d,a.,Rd.!parte.'[ ,r· tll:.k.i

", i"

. :. �.

.:......._...!�:....

Productós'
. "ABRE,BÖL"

,.>Acham'se,�exPQstos' C' � venda h9,: «':f:iar" 'Catha��
rinense» 0$ áíamados

'

productos da, .íabrica vde .geléa
;��rrebol», de Becker Bt Hesse, (}�&ta� Qidáqe� �Ol1lo
'sejam: Laranja, Banana;, Caram'b(Jläj .

Mamoada,'
,caixas cylirid'ricas dé 500 grms:.:-�té·LlR. kgS'l,
vidros de igual peso, " .'

1 ,·.No «BAR CATHARINENSE». de José Albus.

.' ".

Limousine

- '

.'.,..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S. Catharina

Dispensa das exígeneías constante da letra "a",
art, 40., dc decretc-Ieí ne. 13, 8S pequenas habitações

O Tenente Leönídas Cabral Herbster, Preteíto Muniei'
,al de Jaraguá, nó uso de SU88 atribuições,

. DECRETA:
Art. - ÚNICO - As pequenas habitações, destinadas

808 operaríos, situadas tora do alinhamento, cujos alugue.
res não excedam de vinte e cinco mil reis [25$000], fi.
cam díspensadas, das exlgenelas constantes da letra "a" do
art. 40., do Deereto-Ieí ne, 13 de 29 de março do corrente
sne, revogadas 88 disposiçõS8 em conträrío.
Prefeitura Municipal de Járaguá, .22 de agosto de 1938.

9.a.] LEONIDAS C. HERBSTER
Renato Sane.

Preieifilra Muni�ipal de laraguá I:I(��lOIIC::llc:::a::xlClilClC:X�.

_ Jornal Independente
- RESOLUÇAO No. 20

_. e Noticioso :I(
faz nomeação de um protessor provísoríe. Õ _ . O

O ,!'enerüe Leónidas Cabral Herbster, Prefeito Muulcí- Q Redacção: Rua D. Pedro n.
O

paI de jaraguã, no uso de suas atribuições;
. O Offic.: Rua Preso E. Pessoa O

.

. R E S O L V E . ,,:c::::a:;::xX::::CICXIC:YJC::lIlClIlOClClI�' Jaraguá - Sabbado, 27 de Agosto de 193,8
NOMEAR, interinamente, Silvio Dias, para exsercer o _

cargo de protessor provtsorío, na Escola Mixtö. de Pedra
de Amolar, distrito de Hansa, percebendo os vencimentos músculos 'da face, da lingua, dos I modo mais pratico. Assim é que

eonsígnado« em Lei. olhos. I ao envez de atacar-mos a �o
Oomuníque-se. O quadro clinico é va!iavel lestia n.o hom�m em seu peno-

.

Pref�itul'& Municipal de Jaraguá, 22 de Agosto de 19313. neste ou naquele ponto. So não do de incubação, podelT!0s, ev!
a.) LEÓNIDAS C, HERBSTER é variável- o desfecho final. Uma tando taes transtornos, Impedir

vez manifestada, a raiva é sem- com mais segurança o seu apa-

DECRETO-LEI No. 29 pre- mortal. . recimento nos cães e gt>!os, que
Evita-se que ela se manifeste comumente no la �ransmtt�m. .

em pes-soa atacada por animal A melhor mane-Ira _de II1i1�m·
rábico submetendo a ao trata zar os cães contra tao terrível
ment� preventivo, descoberto flagelo, é injetar lhes uma umca

em 1885 pelo gênio de PASTEUR, dose de VACINA CGNTRA. A
que deve ser tão precoce quan- RAIVA, dos Labs. Raul Leite •

to possível. O tratamento tardio sob a péle.
cost-uma falhar, pois os seus re- Esta injeção não apresenta a

sultados s6 se fazem sentir de- menor dificuldade, procedendo
pois de 14 dias a contar da ul se como nas que estamos habi
tima injeção de vacina, se a sé-

I
tuados a ver fazer em seres hu

rie é de 14 ampolas para ápli manos. O preço dêste pr?d.uto
.cação ,;liaria.. . seedo exce�sl.vamente módico,

E quàndo o tratame�nto tar deixa de· eXl�hr. qualquer moti _

da, a doença, cujo perrode de vo que nos ínhiba d� pro!"ov_er
incubação é em.média de 30 a quanto. an.tes essa. ímurnzaçäo
40 días, pode aparecer antes dos ant�als dOJ;neshc��, da qual
do efeito da vacina. Está estabe- decorrera uma lranqutll�ade ab
lecido que o período mâxime soluta,

.

Não resta duvida que
para aplicação segura das mais vale dar-sé � trabalho_de
vacinas vai até 8 dias, a partir proteger n?ssos amigos, os c�es,
ad data da inoculação

.

(morde do que deixär palrar sobre eles
dura do animal doente). Do a 'ameaça de tão funesto con-

80, a 160, dia, o' resultado do tagio. mörmente sabendo-se que
tratamento é duvidoso, e, quan- o animal doente, desvaíradó, po- ('

do inlciado no 16. dia em di dará morder alguns dos entes__ ....
ante, quasi nunca dá· resultaãc que nos são caros.

o tratamento. --=======--....-.·1·No Brasil, felizmente, o PIO',blema da prevençãa da raiva R
·

t S
·

I
I

está plen�mente resolvido e de I' egls ro 9Cla

Dr
Il

reio ovo

PORTARIA No. 20

/ João Örespo.

o

II

«Que te vale lembrar ?- •
"

• Vive o momente
.Que passa. E a vida ! E tudo ! . . .

cQue inda póde existir de encantamento
cNa promessa di sêi'; por que te illude.>
Diz-me logo a Razão.

Mas de volta. baixinho,
- «Lembra inda uma vez, amigo •.• >

Segredou-me a Lembrança.

III
, \.

ÜIIÇÓ IUI duas e calo-me ••. E mesquinho
Dizer a um conselheiro «eu não te sigo! • • .•

Mas já estou cançado
De vêr um sonho em outro resumido
E sempre longe e fructo desejado.

PORTAKIA No, 19

6- Tenente Leônídas Cabral Herbster, Prefeito Munici·
Jud de -Jaraguá, no U80 de SUI,l8 atríbuíçõee; .

CONC'EDE, a contar desta data, quinze dias de feria8,
relativo ao aao dir' 1937� ao contador, Alfredo Moser.

..

-

Oomuníque-se.
Prefeitura Mllnicipal de Jaraguá; 12 de agosto de 1938.

. a.) LEONIDAS C. HERBSTER

Etitre o bem que já tive e o bem que sempre quiz .

Eu me convenêo qae, na minha idade,
É duvidar o meio que me resta
De ser um pouco menos infeliz.

o Tenente Leónidas Cabral- Herbster, Prefeito Munici·
paI de Jaraguá, DO uso de -suas atribuições;

.

DESIGNA o Teso�reiro, Frauça Vosgefau, p�ra res·

pender pelo expediente da Contadoria, em qU9.nto durar a

.U$encia do respativo funcionárlo. ,

.

Comunique.se,
.

Prefeitura Muni'cipal de. Jai'aguá,. 12 de agosto de 1938.
a.. ) LEONIDl\S C. HERBSTER.

Mostruario de sementes

DR. 'CARLoS O.
DE OLIVEIRlA' .

COLUNA
MÉDICA

e não sofra mais'

TAP A J 6 S L '1. QUI O O
(uso externo)

O Lab9ratorio garante a cura. - Unico Agente no Sul do

L. ROMANOW�KI - Florianopolis
Brasil.

EDITAL No, 815
I Luiz José Sentana e Erroi

I nie Fredel'ica fischer.
Ele, 8olte'Í:!Oj Bancario, com

vinte e cinco' 8n08 de idade,
.bra8íl�iro, natural de palho.
ça, domiciliado e residente
Del'ta cidade de Jará&ruá,
filho legitimo de Accioly
Hugo Duarte Santana, natu·

=- .... .b

laI deBte Estado e �d,e Maria
Magdalena.· Lopes Santana,
natural deste Estado, residen·
tes neste distrito em Retorci· Em sua propria casa, nas QO
da. ras vagas, na mais rendo��, ori· "

. Ela, foltejra, professora, girtal e artistica industria doines-
com vinte e trelS 81\08 de 1· tica. facil para ambos os sexos.

dade, brasileira. natural. des· Informa se gratis. Desejando'se
te distrito, domicílhda e re- amostras e catalogos illulltrados
sidente neste distrito em Rio do trabalho a exeçutar, remetta
do Serro, fnha legitima de 3$ mesmo' em sellos, a F. Mari,
franz Fischer, Datural da nelli· Rua 15 de Novembro,
Hungria e de Herminia 312· Caixa Postal, 24'36 S.Paulô.

-

Loteria
c

do Estado
de

-

Santa Catharinâ

Glixir Tapajós
Resultadú dos premios maiores da

extracção de quinta feira 25 de Al{ost_o.1635 50.000$000,,13159 4.000'ÇIOO,
13887 2.000'$000, - 3830 1:0'00$000.
7071 J..ooo$ooo, 2813 500'$000.
11681 500$000, 12499 500$000,
12767 500$000.
O numero 1315"9 foi vendido na ci·

dade de Araranguá, o nUmero 13387
na cidade de .Lages, o 'numero 11681
na cidade de Blumtmau e o numero·

12767 na cidade de UrussangaJ Os de·
mais numeros sabe.se telem sido ado
quiridos por pessoas residentes na ci
dade do Rio de Janeiro.

medlcam:!nto vegetal, preparado
'com a cSALSA INDIOENA., plan.
ta. usada pelos Indios da Trfblt Ta·
pajós, de acção 100 vezes mais e·

nergica do que. 'Iualquer outro

·depurativo.
INfALlVEL NA CURA DO·
RHEUMATISMO e IMPURE·

ZAS DO SANGUE

Ganhe 12$000 diarios

E contra Ulceras de Baurú, Feridas
antigas, Ulceras Malignas, etc., use

"Virgem Especialidade
"

o sabão

de WETZEL & elA - JOll\JVtLLE (Marca r@gistrada)
CONSERVA O TECID(J DA ROUPA POßQUE "LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ.

��Wg;!1'!lfl,�7 a� II�-' IIIIIII H _
, ,,�
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