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Probidade en.��R���'de
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A ,i1.ota enviada' pelo -ga.b�fte W'; l$f.i J�r�feito Munici.
pal aos jornaes e r na qual e+ etiplafiMf.lt 'ahsltuac;ão finan«
ceira da prefeitura, veio desfâ4r J�ndaS""-'"'e afirmar no es

pirite publico o credito de q�;�l' �L��êf.0i.!40ra a adminis
tração em geral, no Estado �Q�...",,"Pls'fln.osfxfesfazer Ien
das, porque procurava-se fazer crer" �nfre "os municipes,
que a adrninistração int-gralista lrgãra, a actual. uma cen

ten� de. contos de reis n�s .bancos e que esse dinheiro já
havia Sido gasto e a administraçãc estava em aperturas,
coma geralrnente se diz.

Esclarece ,2 nota, e repetimos, que a administração an-

.
teríor - que dispunha de toda aCamara Munící ia I e
meios para fazer um bom governo .......,., deixou no Banco.
e cofre municipal a irnportancia de 20:915$800 e que ho
je. decorridos oito mezes da nova adrninistração, ali se
acham 63:506$160. Não é só. Aquele' governo malfadado,"
que n�d� fez que se aproveitasse, legou á seu successor
uma divida de 35:379$400 e uma rede de estradas em'
miserável estado. O actual' governo amortisou essa divida
em 11 :671 SOa0, nada deve, trazendo rigorosamente em' día
todos os seus compromissos.

O que esse governo, na administração do sr. Tenente
Herbster tem feito, não é preciso aqui'dizer. Toda a po-

RiO: _ O gabinete do minis-I que estiveram encarregadas dos Pelos decretos ns. 512 a (distrito 'db Pouso Redondo) pulação está vendo. A nossa cidade metamorphoseou-se da

tre da Marinha forneceu, sabba serviços df' salvamento do nos- 518, do Interventor Nerêu Barra das Pombas, Alto Rió noite paro o dia. Com a energia necessaría ás grändes
do, a seguinte nota á imprensa: so veleiro.e Ramos toram eríadas, no ,Es- do Sul, Itoupava,. Mosquito iniciativas e a boa vontade da população, construíram-se
-:0 almirante Henrique Aristides As autoridades armadas pro- tado, sabado último, 37 esco- Grande, Rlbeirã9 Café, Vala- os calçamentos das principais ruas e muraram-se os terre
Cuílhem, ministro da Marinha, videnciaram para que o rebo- lau mlxtas, localizadas DóS Md8.o",OqUI'0I'tPl'nPh'oS.errmha e AUo nos baldio,s; .logo d.ep.ois, iniciou-se a construçã.o dapraça
recebeu um h:h:gramma do vice cador <Cornmandaute Dorat=, seg�intß@ muuícíptos: c d
consul Braegger, cemmunícando- d L d B

... RiO do Sul - 12 unidades Itaíopolls - 10, aos Iuga que no Ia sete sera Inaugurada, o que por SI ja vale um

lhe. que c navio-escola cAImi
o I�y raslleuo: sIga. para escolares nos seguintes Jug�. res: linha São João, Linha bom nome- Mas também não se descurou das estradas,

rante Saldanha= fol posto a flu S- João dec Por�o RICO, afim d.,e I es; '. . O.sear Carvalho. Mpsma Bitu- todas ellas, �a �edi�a do possive� conservadas e espeeíal
ctuar sendo levado .para a bahia rebocar o Almlr��te.Saldanha.t Trombudo Alto II (�Jstr�to vínha, MoemaII Secção, I, mente, e muito inteligentemente, nao se procurou fazer gran
de Porto Rico. Reina grande Commanda o referldollrebocadof, < de Trombudo Central), �IHm rac:ma. eolonia, Beeker, Co- des reparos com o mau tempo que reina ja ha mais dé
jubilO nos círculos navaes bra - que é dotado de um apparelha-

I Doce, Paleta e Pombmbtis IODla Bley Pomba, Colonia . ..

síleíros com a chegada desse mento completo para salvamento, 'Iuneíra Linha M-ontarí M'O'e. seis mezes, o que sena esbanjamento. Defende-se avara ..

telegrarnma, que velu confirmar reboque e incendios, o capitão

J
'_

G
minha.

' 'mente o dinheiro dos impostos e os interesses da coletivi-

assim as primeira� noticias da' de longo curso Arthur, Ouima-

oao raspo
Ooncordta - uma, no lu dade. Não se faz da prefeitura um negocio para «compa-

das pelas autoltdades navaes rães. gar Barreade v:eado, distrito nheiros> : não se perdoam impostos de amigos e correlí ...
,

Ch
·

d S+:::" ,

'

. r1e- Esteves Juníor.
. . gienarios como era tão de moda em tempos atraz mas

ron lea a emana Chapecó - 12, nos segulQ· . •

di' f
•

'
.

,
_ tes lugares: Ljnha Baó. Li. e�lge·se ? ��mpnmento a e.L. azendo reverter, com JUs-

Deixamos uma semana de rall. V:amos vêr e ouv�r cA Di· Cotovêlo, Linha Beleza Unha bça e criteriosamente, â coletivIdade, o que o povo con ..

commemofeções civ.icas para en- dadora», de Paulo de Magalhães, ,

Ipé·Pepf, Lin.ha. oo.ur�do, Li- tribue. pa"ra o. erario publico. Essa, energia, essa justiça, es ..
trar em outra. Agora é cl sema- tO bôbo do Rei», de Juracy Ca· h H 1 h L uh J b t f
ft-a da Pa'tria. Em todas as ci- margo" «O Dote', de Arthur A, � a er�a zm o, 1, a � o- se cn erto, Izeram com que a arrecadação, até o dia la.

,dades e villas. do extremo sul zevedo. Não preciso dizer mais.
'
hcaba, Séde Sill) Joilo, Lmha de agosto se' elevasse ja a mais de 199:o0e$00 para uma-

, Fo_rtale-za, Séqe Capela, - Li· d' . $'
'

ao norte, o que se procura fa· São tr'es peças onde n f!xpres� nha Chapéu e' Linha Porá- ren a orçada de 320.000 000 anuaes.

zere é lembrar, pela emoção ci- são vit�I, o colol ido mais vivo" o Macuco.' Da administração não se exige apenas a éobrança dos
vica. que é uma glorificação, os e o dynamismo - se assim me I Orleans - tima,' no . lugal' impostos e sua. aplicação: é que a aplicação traga bene"
vultos que raalizaram a nossa posso expressar - do monerno '

Braço Esq e d d� tr't d f" I h'" d' t'b
. b

indepêl'ldanda politica. E' lern- theatro nacional, se casam Dluito
,U r 0, IS 1 o . e lCIOS a popu ação e aja cnterto na sua IS rt Ulção. c-

brar esses, names.santos do bem. _ Grcã�naPdaOrrá.
.

uma
-

1 ,preciso que o governante tenha iniciativas que, embora tra-
"'y

-

14, no . ugar rt� 'f'
.

d d b f"
•

nosso bi'�viario cívico. cuja o·
\ Conheci Ribeiro Cancella ha I Unha Quinze d� NQ:v;ßqlQ.:ro. gam peque os sacrt fCIOS, re UQ em em· ene l�lOS malores,,-

�a d.i�ifica����, é ,çsta liber- I u�� -qezoHo, aEt-los_"" na qapital. l'-+"""f'� ':": '<.' ,
,�\( �"',, J. ...

.

re1p ;q�e", � ��la_,:o�� �oI'fedores da. prefeltura� a ateo ..

dade qu� 'fioJe desfl'uctamos de FOl me apresê-nttu:lo, no ·hàll do ' ..'f ,"" ,.;" '_"" :��:Js_. \ <,-..:,'. ,çao da ,admnustraçao mumelpai� -no i1�o}'(]mo� ano yai rume
pensar e de agir, a melhor, e velho «'Alvaro de OarvaHtó», ,por' nO.lelaS· -

I I
•

mais ,beUa forma de' �er bras,i' Dado Oouvêa, um
. ctmaniaco. O dia séte do corrente

'

,
' '.

_

'

.a, zona rura .. mportantes serviços de assistehcla a lavoura

leiro. de vonta�e em cOllsas· de thea- matca.ma� um. aniversario Diversas e saude e higien� da �ona colonial vão ser tomadas. �s.
NQssa cidade apresta-se, ador- troo Era �mda.moço, olh�s gran- do sr. Joao BaptIsta Crespo, *' ".

' .' "
- peremos por aquI os adas para os comentar.

ná se para o grande dia em que des e mteillgentes, dISposto, diguo' escrivão da COJ.etoriá
.

com.,un!cam
de Praga que

A GUERRAa lembrança é mais viva, pela com muita vontade de vencer. Federal dI'! Jaraguã
.. foi nom�ado' ministl.9 da

'

fé é pelo enthusiasmo de cada Não foi lá muito feliz pOl' esse . p
,

4

.' _ Tcheque SIovanÍa no Brasil o '

.

um. O programma das homena· t�nipo, eJ;ll nossa terra. .oeta e escritor. dos .malS' ,conseJh_eil'o municipàl, snr.· ,

'

gens está organisada, Lembro-me que, uma tarde, apnmoradßs, O amversanan,t� 'Leo Bokaq. -
.

Cultuemos a imagem da Pa- Dario Oouvêa procurou me: - é figura destacada' não só nás '

tri�! recordando a s� histori�, queria que o. aju?asse a «m'ran· letras catarinenses, como nbs
'" Acb�.se anco:r�.do .'l0 por·

bellando a sua .bandeIra,. respel' Jar. uma revlstasmha pam a d�s. centros literarios do paiz on-
to do ,RIO, dead.e d�as, o n_ovo

tando a memorIa e os feitos dos pedIda do Cancella.:t E arranJa' d
.

I e p(.lsaante navIo porta.avIões
seus heróes e dos seus poetas, mos qualquer cousa párecida e s�as poesias Eecebem a da marinha de guerra nörte.

==============

'l'êl-a hemos assim ,mais junto com «florianopolis de revistal}, cotaçao de que sao merece· ame�icana cEnterprise», que
do coração e nessa Communhão com scenarios de «ultima hora». doras.l está realizando um cruzeiro

de mãos postas, que o nosso Tudo de emergencia, - cursos,> O «Correio do Povo� tem experimental, comboí&'do pe.
maior !nseio sejà engrandece.I a, musica e at� � guarda.r�upa! I nele um amigo sincero hà lo destroyer _cShaw:t, t�.ndo a

defendeI a, amal·a sempre, caia Agora. Rlbeuo Canceha anda I .

d �" t
bordo 36 svioes. O navIO des.

dia mais dö que outro. a percorrer as cidades cathari',
maIs � qUlnze anos e nes a loca 2�.500 toneladas e tem

*
�
*

nenses. Voltou. quel!' sabe? -! data,
e cof!l grande prazer uma tripulaçlo da 1.400 ho·

Esteve em nossa cidade. esta para vencer... mas nao encontra, que lhe env:aUlOS o _nosso mens.

semana, o Revo• Representante desta vez, o Dario, que lá está I abraço, com votos de muitas
dos Irmãos Maristas, que aqui no «ltacorobty:., sonhando

P&raffelicidadeS.
* cA Estatística n.ão se iden,

veio resolver os detalhes da fun' sempre... ' , '. tiflC8 com nenhuma meneia'

d�çãQ de um Collegi.o, I.'ntre Maroel d'Aubr.y,
,
O novo Regulamento do particular, e é util a quase

nos. A- presença do dIgno Re· _
_'._. .1 Imposto de Consumo

toda.s. Exerce. entreta�tAo, ?m
presmtante dos educadores Ma- _'" _

'

. pap.el. especial nas c�en<naa
ristas, em Jaraguá, e a obra que Aprebensao de 1 RIO. - A r.evlsao ftJ�al. q�e somaIS, �nde a

.
experImenta. ,

se projeda realizar em nosso bi. !
vem sendo feIta no MIntsteno ção e lmposslvel e onde"

municipio, enche de satisfação a ve CU"\OS ,da F8zend�, do novo regula- graças á Es.tat1stfca'A é 'posei-
todos Já agora podemos estar A di' d ,. .

b I
mento do Imposto de consumo,· vel descobrIr tendenclfis U

" e eg;;C1a e pOliCIa aca a está .' I'd M't teis I f'
.

certO�I. Jarag�á vae ter o seu de determinar a aprehensão de quaSI conc. �l a. UI as que, sem e a, lCarlflm

Colleglo Mansta Será sem du, t d t' t I
taxns foram modIficadas e ou· ignoradas» - A. Julin.

.
., o os os au amoveiS, mo o· e! tras �riadas. e

.

t d> t
VIda, uma das reqlizações de bicicletas que transitarem sem

1-'
.' . I� v�s a � er

.
-

vulto que mar€ando o presente h f '

e á noite
SIdo a descnmmaçaQ tambem RIO, --' FOI fundado nesta

da vida jaraguaensf', firmarão os
c i��b�� s��ã�r�p�ehendid�s alterada e ampHad�. Os artig�s I

capital o -Centro de Estudan-

alicerces da nossa obra socbl e h' '1 d idos por
de luxo, que antigamente nao tes da Língua e da Cultura -

educadora futuro a dentro
-

lOS
va �cu ost' cotlh ��n d

eram differ�nciados dos conga- .Japonezall. cujo obje-tivo é Conforme noHeia o Jornal de
.

* *
.

fquem ndao es lVer ai 11 a ,0 nda neres de preços inferiores, se I intensificar o tu.tercabio eul. Joiville, o Bispado de Joinville
• ••

>I< orma o novo regu amen o o gund d' I
-

t
� It'

.

i�Jom�IlJe vae D'ozar umas boas t 't br
. d e pro

o se IVU ga, vao er uma �,ura en re o Imperlo" n ppo. construirá um amplo e moderno

noitadas de art;' A Compúnhia r�n�t? pu 'ftOdsen o

�5�$OOO·11 taxação especial. ,nico e o Brasil.
.

'

predio ao lado do Salão Jos�,
0ibeiro Cancella promette t,viSI·.

pde arIOs mu a os ,Gm .

,.. destinado á futura residencia do
tar a cidade loura do cCachoei-

' '

I

O I t tor Dr Nereu exmo. sr. Bispo Diocesano.
• __.___

-- -- nerven t •

Ramos, em São f'ranciscQ E II" X 1" r
-

Tap a li o', S
Aliás, as obras já tiveram co'

Visitou São Frimcisco, ter- meço, acreditando-se que o no-

ça.feira, viajando em avião da
'

vo predio esteja conduido até

Base Naval. o sr. dr. Nereu Ra- Janeiro do proxi,mo anno.

mos, illustra Interventor Fede- medicam�nto vegetal, preparado
ralo com a .SALSA INDlOENA», plan-

ta usada pelos Indios da Tribu Ta·
pajós, de acção 100 v�zes mais e

nergica do que qualquer outro
depurativo.

INfALlVEL NA CURA DO
RHEUMATISlJIIO e IMPURE·

'

ZAS DO ,SANGUEE contra Ulceras de Bauru, feridas
a(ltigas, Ulceras Malignas, etc., use

_181Como S.B a�ministra um IDU
I

! ,

Director e Gerente: HONORATO TOMELlN -:- Redacção e Officinas: Avenida da Independencia

Aru'llo XI� -.. JARAGUÃ -:.. Sabbado', 3 de Setembro de 1938 -:.. S. CATHARINA. Num .. 946
",Wi9& R.F ttt 'Sh

Sal, O Almwlnte Sa �aDba Mais 31 escolas cria�as '; pela
Interventorio catharinense

ACção' contra a

PrEfeitura
.,

A Côrte de Apelação con' Designações no Itamara�
firmou. f:l sentença do DI. RIO. - Por portaria do mi

luiz Substituto, Euclydes Mes' aístro
_ da� Relações Exteriores,

nuita, que dea ganho de cau· foram d�slgnadcs o consul ge·
7

,
• ...-

• n d
. - ral Mano de Castello Branco,

�a a ,/'lntomo r'e Tl. na acça_o para exercer as funcções de
mtentada para remteg,.açao chefe dos serviços consulares e

no cárgo, pelo qual fora ln- o consuI 'gerar Arno' Kond�l',
iustamen!e exonerado pela I

para fazer p�rte da commis�ã�
fatldlca administração tnte' que proced�ra.o estudo prehml

. nar das prmclpaes theses que
grallS_ta_, �', . serão apresentadas ã Conferen·

Fm advogado [1. Antomo da Pan, Am�ric!ma, a reunir se
Pedri >3 Dr. Paulo iViedreiP'l/Js. 'em Lim;ll.

.

LIQUIDO
(uso externo)

O Laboratorio gilrante a cura. - Unicí.l Agente no Sul do, Brasil.
L R

_ MANOWSKI __ Florianapolis
----------------------------------------------

"-

,-

..

fOI O MAIS SINISTRO DOS 'hEGOCIOS TRAMADOS
E REALIZADOS p,ELA'S AMBiÇÕES

IMPERIALISTAS

ROMA. - O addido com
/

mercisl do Brasil foi recebi.
do em audíencia no Palacio
Venezza pelo' Sur. Mussolini.

O Supremo Tribunal Mi, com quem discutiu em ter·

litar J'ulgando um pedido de
mos cordiaes varias questõeg
de iDterease para o Brasil e

HABEASCORPUS, estabele· para l! !taUa. Acredita-se que
ceu a doutrina de que os está sendo negociaàa uma

insubmissos maiores de trin. concessão do governo itlllisw
ta allos não cometem crime no de quotas ex�r8s pua a

P rq ct-' d
' im�ortação de diversos pro·t;) He e .... ao 15e" 0$ o ser· chlctm'l ln'8sUeil1'oa, hwlusiv�

,viço militar, I duz€,�ta:5 mH §3.0CB.S .fjiß �afé.

Chegada de gymnastas
dinamarquezes '

RIO, - Pelo cHighland
Monarch*, Chegou chefiada
palo professor Niels Bukb. u
ma delegação de aymnastas
dinamarquezes.
Aos representantes da im·

prensa, o chefe da delega�
ção declarou: «Passaremos'
15 dias no dias no Brasil.
Fjcaremos nn Rio oerca de"
11 dlas e dlJrante esse tempo u

esperamos realizar demons
trações dos nossos methodos
de gymnastica. c.om exhibi
ções individuaes e coUectivas
em diversos locaes, de ac.

N
côrdo com o pr-ogramma

ão ha crime que assentaremos co as au
toridades brasileira».

BISPADO DE
JOINVILLE

I

- MILITAR PARA OS
INSUBMISSOS MAIORES

DE TRINTA ANOS

'_I \

!J
.�'('} :íJ

�.:." :
� -:'�;", _',:; -�

RIO. - Os jornaes occupam"
se largamente da situação eu·

pfa e publicam vasto serviço te
legraph!co, acompanhado

- de
commentarios, ,recordando os
effeitGs da lucta de 1914 e re
lembram que o Brasil nada lu
crou com a sua participação no
conflicto_
A guerra - diz um artigo

foi o mais sinistro dos negocios
tramados' e._ realizados peJas am·
bições imperialistas. A que se

annnncia agora, como. btalidade
irremediavel. 24 annos depois,
não ha de ter outros propositos ...

A experiencia, sem duvida,
nos deu' lição bem amarga.
Estejamos precavi€los. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



se. perda
Ia. O'
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E' Jl pomada. idéal!
C u.f.a 19DAS AS

FERIDAS, tanto. hu
mfH188 como Je

-

aní
- msís.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!! !

A flirmácia Cruz·,
, de Avalê, .(S. Paulo),

;_ curou com a .tMINAN·
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguíu
curar! '

•

o são

. Só na
CASA

,

f 'T--:��.
�.,,�O�IS�ho������c�l!nd, .a;;ge,!.eh!TI��
!.:�.. �:::�:.�,�� in, �er

..
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MEtS�"nfMaTOGEN �
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' B

�. ,:ostruario', de �erpentes ,

I. Afim de artender � uw: pedido do. Serviço dé Fomentö
! oa P�oduçäo, Vegetal do Mtnísteríe da Agricultura, fi . Aju
�a1"!c!a da Sub Inspectoria Agríocla Federal em J&l'tlguá
solícíta a�ostras âe sementes aos sues. Agricultores

1

com a possível urgencía, para Iígurarem na proxíma f"'ir�
de amostras do Dístrlto federal. . "

v

,
. "

...

,. -",'

A �uentJbade mimma é dé um até cinco kllos, para CB.

I da va�leda�e. e �s l'em.8gSaS devem ser feitas para 0801'10
�al'.aiva!. AJudancm Agncola de Jaraguä, - íncluíado.se as I
mdlca.ço�s o Dome ao ottertante, resteencte. varíeâade e'
especH� oe semente. . . o'

. !

-,;

,.-

.

.
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ANNUAL . . , , 12$000
SEMESTRE • . • 6$OO(Ç

Redacção e officinas:
Aveutds da Independeueíe

,

(Antigó Laporta]
o mals majestoso edificÍ"
da Capital e o único ne
Estado que 'possue ele
vador e telefones eflj
todos os quartos.

12 confortaveis aparta'!'·
mentos iuxuosamenté
mobiliados, ·80 qaartos
e 18 banheiros. .

Diárias a partir de 14$OOG
?-<�j.

.

""'é\ inclusive banhos quentes,
�, ' 1 . -,

�.

Amplas salas, de amos..

���tras para os srs, viajantes-

JARAÓUÃ DO SUL
Santa Catharina
-x-x-

A .redaccão não se responsabí
Iiza pelos conêeHos emittidos

. �m artigos assjgllados�;·:
Origínaes embora não publica-

I
dos não- serão devolvidos

"�CII:coo.:::x�CIIX
End, Tel.: OLORIA - Caixa Postal,

FLORIANOPOLIS
Fone, 1320 - Praça 15 de Novembro

San'a Catarina
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D E C R E TO .. L E I N°, 28

,

Reque, rimMeêSdne'�gOostSo _dOeias23Pcch.adoslEstabelece normas para cobrança do im-
. ..posto sôbre a produção agrícola, .

1.354 _ Frederico Vegel _ Requer vistoria instalação eanítaría e "H;l' , DIA 12-8-38
O Tenente LeÓnidas Cabral Herbster, Prefeito Munici. bite·se" para seu predío _ Como requer. Saldo do dIa. 11-8-38

"'al d Jara #

no s d t 'b
. - 1.358 -:- Harry Kuchenhecker - Requer transferencia impostos sobre RECEITA ORÇAMENTARIA

.r e gua, U o e suas a rI UlÇ06S, de d t I i
negocio de generos alimentícios _ Comorequer; paga a tsxa detransferencia. Renda do dia 12 de agosto de 1938 344$70Q;CONSIDERANDO que, pelo artigo 30., o ecre o· e 1.359..:.. GermanoEnke - Requeralvaráde"Habite.se" -:- Ccmorequer. 5:872$5�:...DO. '1 de 24 dezembro de 1937, do Governo do Estado, foi 1.364 - João Emmendoerfer _ Requer alvará de "Hablte se". _ Co- �

.uprimido o imposto cedular söbre a renda de ímoveís ru- mo requer, a�s.ina!ldo um termo de compromisso, obrigando-se .. construir DESPEZA ORÇAMENTARIA
:raes;

uma fossa sanítaria, no prazo de 90 �ias. �

Pg. ao sr. Tte, Leonídas C. Herbster, Prefeito Mu-
CONSIDERANDO que. em snbstftuíção a esse imposto." 1.365 _ Alfredo Klug _ Re���-2�cença abertura mua um açougue. níeípal 8 dles de dlarías por ter ido.B Capital

. o deereto-Ieí acíma citado, críou e transíeríu aos muníeí- Como requer. '

•

em Objeto de serviço, de acordo com o art.8 pa-
.plos o de produção agrfcola e pastoril; . Dia 29

. ragr. 2 Decreto 171 de 5-11 31
CONSIDERANDO ainda que aos municipios compete' .

1.366 - Carlos Hruschka -:- R�quer lícença de abertura de um nego.
P E sul Iíumínacão publica mez de J'ulho c, 8.

••
' CIO - Como requer paga a devida licença, g. mpre., , y

_

uxar a tönoa de tnbutação, como declara o artigo 30., do,
'

Ola 30
.

Idem Empresul, tomec. de força pare o britador
,�e8mo decreto-lei; 1.362 _ Peuío Neitzel- Requeralvarade "Habite-se" -Como requer. de 7'ã 15 de Julho c .. 8.'

.

O E C R E TA: 1.363 - Alois Stueber _ Requer alvará de "Habite·se" _ Como requer. Idem Empresul serv instalação) e material para
Art. 1 - O ímposto sobre a produção ageíeoía, _jostj. barbea�i�?8 - Pedro Julião Ignacio Junior. - Requer licença de abertura de

O britador ,

'..
-

.

·tofdo pelo Decreto-rei n. 2, de 2 de fevereiro ue 1938, será Dia 31 Idem Ernesto Lesamsnn, prcv. de 2 peratuzoe e

eobrado de todos os proprtetaríos, posseiros, arrendateríes
.

1.370 _ Oeraldo Jorge Hermann - Requer licença de abertura de ser- 9 en�hadões 8. note c. mez
& ocupantes de terras ruraís, substítuíndo assim, o imposto rana - Como requer, paga a devida taxa. BALANÇO'
eedular sobre a renda mandado cobrar pela Lei MI'nleI'pai 1.371 - Antonio Marcatto - Requer transfereneia impo�to da fabrica

S ld
. ; para n dta 13-8-38.. de canivetes - Faça-se a transferencía solicitada.' a o que pass... ...... tA

D. 18, de 7 de agosto do 1936.
Art. 2 - Para efeitos de oalculos de produção, os imo- Jaraguá, 1 de Setembro de 1938.

,',

-veis ficam clessftícedos em quatro categortes, de acordo
.

RENATO SANS, Secretario Municipal. , DIA 13-8-38
$

lid.J d t -11 Saldo do dia12·838'.' 5:014 660

:res.a qua ace 8� erras, ,aciidlides ue CUltUl'8S e sítua- Estatutos da
.

Sociedade'Es-. RECEITA 0dR1��8FNTARIA 98$6&3
§ 1 -- A tsxa pare calculo do Imposto será a seguinte: Renda do dia 13 de Agasto e

.

5:113$260Classe «A. - 3,1/40/0 l "E I J' ,,,
.

� «B- - 2,1/'J,0/0 ,corar seo a aragua DESPEZA ORÇAMENTARiA
-. - cC. - 2°;0' )) Pg. Emilfo Padaratz, serv. de conservo e maeada-

•

•. cOa - 1,1/20/0 A Assembléa Geral de 21 de agosto do cerrecte ano, mísecão da Estr. Ríb, Grande do Norte na mez

§ 2 - O Imposto e o calculo dá produçßo não pode' deliberou modificar os artigos 39. 41 e 42 dos Estatutos da de junho c. 8. .,-

tAo ser inferiores ao que disign8 a tabela anexa e o total Sociedade Esoolar «Es.cola J8ugmh, cujas disposições pas Idem, Theodoro Krambeck. tornec. de 1� 3/4 m.et.
do primeiro, não pederá exeder em 20 por cento o ultimo satam a ser 88 seguintes: - I, macadame para conetr. meie-fio, mez de Julho c. a.

lançamento do imposto oedulBr. Art. 39 - O material escolar existente D8 escola. é d,ej' Pg. uma passagem de 2. classe, via ferrea, aJo·
Art. 3 - O la.nçamento do ,imposto será feito por fun- exclusiva prop!'iedada da Sociedade Escolar «Escola JSl'll' inville, ao indigente Ney FiguerenQo Neves

oionario da Prefeitur8, podendo ser interposto recurso para guá., em oonsequencia da doação feHa pela Paroquia Evan. BALANÇO:
. .0 Prefeito Municipal, de acol'do com o paragrafo 9 do alt. geUBe Luterana. Saldo que passa para dia 15·-2-38. 4:923$160
Jio., do já referido Deoreto-lei n. 2. . Art. 41 � 'A Sociedads Escolár «Escola Jaraguá. neo

-

5:113$260
Art. 4 - Esse imposto será cobrado no mês de outu' nhuma ligação tem com a Comunidade Paroquial Evangelica

bro de cada ano.
.

de Jaroguá, por fOlça da Assembléa Geral realizada em
Art. 5 - ficam isentos do imposto as propriedades comum fi 21 de agosto de 1938,.

com menofil de um hectar e 8S que pertençam ás comuoi· Art. 42 - Prejudicado pela, disposições do artigo an-
..dades religiosas e de ensino. "erier.

.

Art. 6 - Este decreto leI entrará em vigor na data
-lIe sua publicação, l'evegsndo se RB disposições em contrário

•
Prefeitura Municipal de Jaraguá, 18 de agosto de 1938

aa.] LEONIDAS C. HERBSTER
Renato Sans.

TABELA
Renda anual

J hectar 600$000
211/2 hectares 700$000

5 800$000
10 1:000$000

.

15 1 :100$000
20 1:800$000
25.� 1:400$000
86 t:600$000
40 1:700$000
50

.

1 :.900$000
75 2:300$000
100 2:800$000
200 4:200$00Q
400 6:500$000
600 9:000$000
Boo 11 :500$000

- • 1.000 14:000$000
Prefeitura Municipal da' Jaragtiá, 18 de agosto de. 1938.

a.) LEON1DAS C. HERBSTER.
Renato Sans.

Reelsfro Civil frito, a estrada Jaraguá. sendo
• filha legitima de Tholnaz Steno

Artur Müller, Escrivão e O· ger, natural de Blumenau. e de
fieial do Registro Civil do Julianna Wdnfurter Stenger, na-
1. distrito da Comärca de Jara· tural de Blumenau, residentes
guá, Estado de Santa Catarina, neste distrito a estrada Jaraguá.
Brasil. Jaraguá, 27 8 38
Faz saber que compareceram em EDITAL N 8 8cartorio exibindo os documentos exi. O. 1

-

gidos pela Lei afim de se habilitarem Alvin Schulz e Ema Giese.
para casar·se: Ele, viuvo, lavrador, com trino () RECEITA ORÇAMENTARIA

ta e dois anos de idade, bra· Renda do dia 17 de 8gÓStO de 1938
sileiro, natural deste distrito,

Leopoldo Vitkowsky e Elisa' domiciliado e residente neste
betha Lese' I'CZ R DESPEZA ORÇAMENTARIA
, �w . distrito no lugar ibeirão AI· BALANÇO',

.
Ele, solt�lro, lavra�or, com ma, filho de Germano Schulz, Saldo que passa piua dia 18-8-,38vmte e ('dols anos de Idade, bra· natural :je

.

Blumenau e de .

.

sileiro, natural dest� distrito. CC) I B"rtha Schulz natural de 13lu- DIA 18-8-38

M a r a V I· I h
mo digo domiciliado e residente m�nau res1de�tes em Blum6' Saldo do dIa 17-8-38

e ITI • S e �este ?istrito a.Tifa. dos Mar· nau.'
.

RECEITA ORÇAMENTARIA
. tIns, filho de Joao Vlikowskye Ela viuva domestica, com R d d d' 1� d t d 1938O inteligente autOl do conhecid? depllrativ� do sangue. ELIXIR DE Leonora Kcglinsky Vitkowsky, "inte 'e oito' anos de idade.

an a_o la e agos o e .

CAROBINHA, curou-se com um só Vidro do Pe�toral de Angwo Pelotense. ambos 'falecidos b '1' I d
.

"

Attesto que soffr�ndo de uma constipação seguida de bronchite, fiz uso I .'. ras� �I�a, natura .

este dlstlltO,
jfo Pettoral de Ang�co Pelotense Com um só vidro fiquei curado. Por ser •

E.a, soI!elra, domes.hca,: com domICIliado e reSidente neste
\'erdade passo o presente.· ,

' vinte e seIs anos de Idade, bra· distrito a estrada Ribeirão da
Cidade �e Pelotas _ An_tonio Maria de Sou,z_a.. sileira, natur81 deste distrito, do" Luz filha df Alberto Giese e

•
Um antigo chefe de secçao dos telegraphos nll.CIOnaes, diferentes com· miciliado e resident... neste dis' B ih K 'I O' t .

misslo�ado pelo governo, em viagens aos Estados Unidos, habil electricista, .
'

, li
� I;r a �ont • I;se, na luses

ha multos. �nnos confessa usar o Peitoral de Angico Pelotense em sua t�lto a ��tIa ...a Ja:_aguá, se�do de Blumenau•. reSidentes neste Saldo do dia
exma. famlha : .' filha legIhma de joao Lescewlcz, distrito em Ribeirão da Luz.

Pelotas - lIl�o. s�. Eduardo C. Sequeira.. .

natural da Hungria, e de Ceci· Jaragui 31 838 r.ECEITA ORÇAMENTARIÂ
,D' A!tesdto que �a mUitos, annos faço uso, co_m o m!llS completo eXlto, d(l lia Ruysam Lescowicz, natural a: para que chegue ao conhec1men· Rf'.,""dl1 <{t') �I'" 19 da "go"t.n de 1938-4 -e�tora.� e Angwo Pelotense sempre que ha em nossa casa alguem ata· d t d' t't �' .

'1- , t d td' d' I
.. � "'\ U... v.. "' ...

.ado de tosses, resfriados, bronchites, etc. Póde vmecê. fazer desta o uso que �s e IS rI o, u<:ml�llaoo:> e r�- o e �,os pa�!el o ,pres�nte e 11<)

.lhe convier. Seu atte. am Obro José S. de Oliveira Horta. sidentes neste distnto a estrada que serta . publdh.ado pdaf· Idmprdensa te NTARIA�ua General Vitorino n. 76 _ Pelotas. de JaraO'uá.
em �ar ono on e sera a Ixa o uran � DESPEZA ORÇAME

Confirmo e&tes attestados. Dr. E. L.

F.erreira
de Araujo JARAGUÁ 27-8-1938. 15.s�la:iguem Biber de impedimentos

I
BALANÇO:

.

_
.

�Fjlma reconhecida) I1cuseos para fins kgaes Saldo que j)<i.fSSa para o (ha 20 &·38
Licença No. 511 de 26 de Março de 1906. EDITAL No. 817

. _ �r�ur Mue.l�er - Dia 20-8-1938
,eposilo : Laboralorio Peitoral de Ingico Pelelense· Pelolas - Rio G. do Sul. ge��Sé Schiessl e Rosalia Steno Escr:vao DIstrttllb�i�fJc\aldO registro Saldo do dia 19R�CE1�A ORÇAMENTARIAV end e • s e e m tod a a p a r te. Ele, solteiro, lavrador, com AV180 Renda do dia 20 da agosto de 1938

_
vinte e quatJ.·o anos de idade, •

Dr-. Godofredo Guilherme Lutz Luce bras�l�i��, natural d.este distrito, De- ord�II! do sr. Tte. P!e. DESPESA ORÇAMENTARIA..

MEDICO
,domlclClhado e reSIdente nesté feito MUllimpal, t.orno.pubhco; BALANÇOdistrito a estrada Jaraguá, sendo flue s� acha á dll:poSJção dos Saldo que passa para o dia 22-8-38
filholegitimo de AntonioSchiessl, eDrs. mt�resfladú�, no Hotel
natural da Penzberg Bavaria, e C�ntral, desta cidade, um Vfi- .

de Therezia Holzmann Schiessl. cinado).' do Ministerio da A NOTA: A dO>.1umentaçäo referel!te 8? balancete

natural da Hungria, residentes gricultura. que :vacinará, gra· supra, bem como os l�Vl'os estão 8 dUlI10SIÇäo
neste distrito a estrada Jaraguâ. tuitamente. os @flua gados. de qU2m queira eXaUl1Dtlf.

Ela, solteira, domestica, com Prefeitura Munioipal de Ja'ldezanove anos de idade, brasi ragus, 26 de agosto de 1938. VISTO
leira, natural deste distrito, do' RENATO SANS I Lean/das C. Hei'bster
miciliada e residmte neste dis Si\cretario Municipal. I Tte. Prefeito Municipal

refeltura

Cada terreno
At� .8 area de

'. .

. ,.

...."' -

•

.... -

Consultas das 8 ás 12 e das 2 As 6 horal!l
Clinica geral cirurgia e partos

Attende chamados a qualquer hora
Telephone N. 44

Rua Presidente Dr. EpHaoio Pessoa s/no
Tratam€Dto antirabico pela 'vaccina e o soro antirabico

do Instituto Pinheiros em São P�ulo, que pêrIilitte a08 feri
dos por animaes co� raiva ficel' no muniCípio.

M unlclp.a l de jaragua
.

,

Movimento de Caixa

5:527$860

200$000 .

430$900

6$900

163$7úO :
• 56$400 •

5:014$660
5:872$560

•

97$500

89$200

2$800

4:923$760
.

. DIA 15-8-38
saldo do dia ]3-8-38 .

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 15 de Agosto de 1938 492$800

5;416$560
Jß.ut.guá, 21 de ngosto de t988. DESPEZA ORÇAMENTARIA

--_.-

SOCIEDADE ESCOLAR «ESCOLA JARAOUÁ. Pg. Leopoldo Reiner. tornac, material, impressos
218$500O presidente: Arthur Breithaupt . etc. 8, nota c. mez

O tesoureiro: Carlop Mey . Idem, Roberto Veiga Coutinho, servo coneerv. da
O -secretario: Benjamin Riedtmann. Estrada Poço da Anta, no mez maio C. a.

Reconheço verdadeitas as firmas supra' de Arthur Idem, Paulo Grimm, s.erv. conservo Ealr. Francisco

B Ith t C 'I M B j i R' dt d d t' de Paula no mez MaiO c. 8·
re f!Up, ar os eye an sm n Ie manDo o que ou e

Idsm. Germano MueJler, div. concerto& s.nota C. mez
, Em testo. da verdade.

.

BALANÇO :
�1"60Jaraguá, 26 de Agosto de 1938. Saldo que passa para diR 16-8-38 4:649",,'l

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO 6:416$560
Tabelião.

141$000.

390$000
17$500

. DIA 16-8-38
SaldI') do dia- 15-8-38

RECEITA ORÇAMENTARIÂ
Renda�'do dia 16 de .t\gQBto de í938

4:649$560

1:551$600
6:201$160

DElPEZA oaçAMENTARIA
BALANço:

Saldo que passa para dia 17-8-38
DIA 17-8-38

Saldo do dia 16-8-J'S

6:201$160

6:201$160

EDITAL No. 81.6 162$400
6:363$560

•

6:363$560

6:363$560

1:56<)$300
7:932$860

DESPEZA ORÇAMENTARIA
BALANÇO:

'

Saldo que passa para dia. 19-8-38 •

Dia 19 de Agosto de 1938
18-8-38

•

7:932t860

7:932$860

120$900
8:053$760

·8:053$760

8:053$760

221$600
8:275$360

8:275$360

F. Vosgerau
Pelo Contador

,.Domingo l1li Cinema ICentral l1li .Domingo
AMANHÃ Domingo, dia 4 de Setembro, ás 3,30 da tarde e 8,30 horas da noite!!! Domingo, AMANHÃ:

À Empreza Eurico' Doubrawa tem o prazer d� apresentar ao povo christão jaraguaense o maior' film sacro de todos os tempos
...

Bd et"
recommendado pelo cléro. l."

. Drama pungente� que durou tres annos, mudou a face da terra, imprimiu rumos totalmente novos a rota da humanidade. Um film

IPI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r t O!�=;:.;-=� O r r e II o o· O·.'y' o� Redacção e Officinas :
O

O Avenida da Indepóndenoía O Jaraguá _ Sabbado, 3 de Setembro de 1938 - S. Catharin.a 4a• paginaRealisou- se no dia trinta e um I ção entre alunes de um e ou,x.1I�__.IIOI_IIOI_�__IIOI_x:::x_�•.•c::a_X !III_
o encerramento da semana de

i
tro estabelecimento, porque to

Caxias, o grande patriota e sol- dos elles querem e devem col
dado brasileiro, que com sua laborar nas hosanss aos funda·
bravura e sua inteligencia foi o dores e defensoras do Brasil.
maior construtor da unidade na· Criar distinções entre os alunos Uma excepcional obra da ci
clonal, simbolo, por isso, do é fazer serviço de distruição e nematographia moderna. é o

povo brasileiro. não de unidade. Devemos em film que amanhã, domingo. será
- Em Jaraguã, não passou e polgar a todos e exigir de to· apresentado pelo Cine Central. O lar do snr. Tenente Leoni-
nêrn podia passar desapercebida dos um trabalho de cooperação Trata-se do monumental film sa- das Herbster, digno prefeito mu- Oremio das Ro�as
ral data. De manhã, reuniram-se e amisade para o bem da pa- cro intitulado "A Historia da nlcípal, acaba de ser enriqueci A dístincta agremiação cGre- "'f
em frente a prefeitura os alunes tria comum. Humanidades, inteiramente íal- do com o nascimento de um

mio das' Rosas-, anexa ao Club
dos diversos colégios da cidade, Como não desfilaram tristes lado em portuguez, magnifica- gálante menino. que na pia bap- Aymoré, realizarâ hoje. no sa-
numa homenagem ao inclito aqueles quatrocentos alunes que mente cobrido e com introdu- tisrnal vai receber o nome de

Ião Buhr, o seu primeiro sarãu
brasileiro e a bandeira nacional. ali foram chamados para servi, ção e sermão preteridos pelo Wand'o,'

dançante, que transcorrerá com
Diversos hymnos, recitativos e rem de simples espetadores, não notaveloradar Revmo. Sr. Pa-

VIAJANTES: grande brilho. Para este acon-
os discursos oficiaes, do, snr. lhes sendo dado o direito de dre João Baptista de Carvalho. ' .

I b
professet Helio Moritz sobre ter um representante de suas "Historia da Humanidade .. é ti- A Lotená do Estado e

- Estev-e em [araguä, o sr. t�C1ment,o SOCI� Í'ee� emos ge�:
Duque ds Caxias, e da menina escolas para saudar o grande do como o maior film sacro de

a Sorte Grande Carlos Alberto Richard! lnspe-] til convite, que aqui agradec
Marilia Crespo, em saudação brasileiro. todos os tempos. etor da Companhia Petrolífera mos.

ao Prefeito Municipal, ali repre- ----------- o D" extracção de 30 de Junho de São Paulo. cujas ações vem --......-----�---

sentando também as forças ar Ganhe 12$000 diarios /' � �oll'\l�.ê\o "7>0 Mais um pllgamento de sorte grande tendo, em toda parte, a melhor
madas da nação, ena qualidade �(gJu uu�

� yêm de effectuar os snrs, Angelo La acceitação. S. s. nos fez hon
de oficial-da força Publica. Os Em sua propria casa, nas ho I Porta & Cia., concessíönarios da con- tem sua visita de- despedida,
recitativos e discursos merece' ras vagas, na rnais I endosa, ori- ©, M�mlilffiliI-@-

. _,

[Jl<�([lHr.�(Q)
ceituada Loteria do Estado -de Santa seguindo viag.em psra [oínville,

,

d Caiharina, que o vulgo com muito a-
. ram os maiores aplausos de to- ginal e artística industria ornes- cerlo appelidou - Rainha das Loterias.

_ Honrou-nos com sua visi communica aos seus dis-das as autoridades e pessoss tíca. Facil para ambos os sexos. Distribuindo beneficios por toda par- Pi }
.

d R'-

1 f ti D
.

nd s t I Loteri t f 't
., , ta o sr. Hugo Isto eSI, o ro, ti t

.

.

t f '"'reali presentes, 11 erma-se gra IS. eseia o e e. a popu ar o ena em CIO JUS a

víaiante de diversas importantes] mc OS aSSlgnan es e. avu OI

,

'0 é t amostras e catalogas illustrados A Ti procura e á aceitação em que é tida. ...

que por m causou ex ra-
» trt.JTI-Sin.... ! EL'« E não é para menos, pois outro feH- firmas nacionaes e extran.geiras,! cederes, que foran.sIenu suas

h foi f t d desti do trabalho a executar, remetta 11 AHI1A ii. "-n esa, OI o ac o e se . sardo já se apresentou eentrou logo daquella praça. 0_ sr. Pitolesí, officinas e redação para anarem somente a um estabele- 3$ mesmo em sellos, a F. Mari- na posse dos -pacotes-. E elle o snr.
de suas representaçoes,offereceu-. •

\

cimento de ensino osrecitativos nelli - Rua 15 de Novembro, De HANSA João Oetavio Martire, morador á rua I A d lndependencía,

d 312, Caixa Postal, 2436· S.Paulo. 18 de Outubro n. S1, no bairro Muda nos um vidro do afamado re

-I
vem a .

e dIscursos, relegan o, como se da Tijuca, no Rio de janeiro, possui- medio, reconstituinte do sangueali fossem indesejaveis, mais de -'-_
Soe. Ly'J'ica .Carlos Gomes» dor do bilhete n. 11628, cC'ntemplado e do sistema nervoso «Krat." -----IJi-------

,quatrocentos alunos de outros
Loterl·a do·' Estado Abrilhantado pelo cjazz Elite" c?m a SOtrte �rande, ded· 50 conto,s dlle fabricado pelo Inl!Jtituto MarR-

'u"" raulo M.edel-rOS.colegios, Isso simplesmente, não esteve animadissima o baile de reis I�a '!x racç�o reaJtsa a por aque a

• está certo e é antipatriotico. ; d S Cath· sabbado ultimo no salão Koer- Lo!ena na ql1lnta fena, 30 de junho gliamo de Genova, r-

As nossas grand�s datas e as e anta arlna ner, offerecido aos associados
ultimo. - Agradecidos. •

,empolgantes figuras da patria Resultado dos p.�emi08 maio- da sociedade de cantores cCar· .-----------) Alarico Cavalcanti
, •.devem !::ler festej?das por todos

res. da extf8d�ão de quinta los Gomesll, da qual é muito
ElIXti'R DE lInnU�_ID�

.

d d L hos brasileiros, não devendo os Y esforçado presidente, o sr, José I�Uu r nn Vm o e' agßs, acompan a·

seus organisadores fazer distin, feiSr3a'11. d05 corresnte: 3 Maffezzoli. EmI'Te�"do comsucte"so em todU do de sua fxma, familia, eneon
. 2 0:00.0 000, 984 . as motcstius provenkntes da 5;t_plJ.ii,l.e tra' se novamente entre nós, o

4:ooo$oúo 11436 2:000$000 "C1'UZei,'O do Sul- • impmcz:;s do s.:n"'le:
sr. Alarico Cavalcanti, digno!

5�78. 1:000$000 10672 Domingo, dia 4, 3 sympathi.1.ocoo$o9o 2275 500$oo� ca sociedade recreattva eCru-
5410 500$0000 6040> zetro do Sula inaugurará o seu500$000 10772 500$000 novo pavilhão para pratica deOs numeros 11436 � 10771 Esportes. recentemente construiforam vendidos na Cidade de do na propriedade do sr. R.
Lages � os demais Babe·se 'Scheibel, e em regosijo promo.
tere�. ,sido adquiridos por verá _uma boa churrascada pa-

I pe8s�aa residentes na cidade ra seus ihumeros associadosde RIO de Janeiro." • I

Nascimento
Acha· se em festa o lar do sr.

Otto HiJlbrecht Netto e digna
esposa, enriquecido com o na·
scimento de um robusto menino,
Hansa, 30 8 . 38.

Do Correspondente. Pharmacia de Plantão

... A11Zflnhã dia 4 estará ,de
'iIlRJ- planta0 a Pharmacla «ES·

() ::�'.\'" () TRELLA»'
__

'

_

.(\Vn ��
.� .. ..."" .

. Am SONNTAG, DEN 11. SEPTEMBER veranstaltet die
..Gemeinde St. Stephall in Jaraguá,"Osl"ibaldi No. 30 A, ein

OROSSES KIRCHENFEST .

zu welchem die Bevölkerung hierdurc,h herzliehet eingela�
dên ist. - Vh11e Volk�belllstigunge.{Jt und für das leibliche
Wohl wird bestens Vorsorge getroffen' sein.t santo rem�dio Speisen und Getränk� in reicher Auswahl - Grasse Musik

DIstr. DROGARIA
S A F T I a E R S P I E S S B R A T E N

SUL AMmCAMA
Kaffee und Kuchen - Kipfeln und Strudeln, u. s ..w.

lftrQD tIt S, francisco, Rio fj
•

Alfaiataria CO'II�;"i� ö�������e�lIe�u�zu��;;s�
T R I U N F O (Gimoásio üUicialisado) - Ditigido pelos PadreB Francisca.nos..

.
Situado num dos expcentes culturaes do_ nosso Estado, clima saluberrimo, adaptado

Civil, Militar a todas as exigencia:; d� hygiene.
e Ferroviaria

. CompfMelhOAj8cmeRsm,? uma flLOf�lh�RhIOUEIRA 1-
de_

N N O A para seu I in Q. CYRILLO SCHIOCHET
E.' um produto dos LABORATÓRIOS «MINANCORA»

. (O Triunfador da Moda)JOINVILE
-x-

�����������=����������!� Praça He1'cilio Luz N. 15

�_«SK«�(C:.�����.»»»»IiJ, M A!. R A

IProductos uARREBÓL" I fa:k��úed:��u:a�s �i����e:
,

"

Acham-se expostos e á venda no «Bar Catha- ��b rí1���ida, qualquer traje
rmense» os afamados productos da fabrica de geléa I' Capas de borracha, gabar-
«Arrebol'», de 6e"ker & Hesse, desta cidade, �omo dines, colegia.es, sobretudos,
se�am: �ar�nia, Bana�a, Caram_bola,. .Mamoada, tl ternos, fa.rdament?s, b�nés.
caixas cyhndncas de 500 grms, ate 10 kgs" e em f� .

Casemuas, bnns. hnho a·

vidros de igual peso. � vlamentos de todos os gos·
. �_1 tos, etc.

No «BAR CATHARINENSE» de José Albus. I Para todas as bolças, I' Tratar com r dl'rt'ctor p, Fr. AIJpolont'o O. F. M.li»�««:(�C»)�»>-»»)»�))))�))� VÊR PAR1\. CRÊR. "'. •

Não o stá GB

eine Central

ENFRAQUECr.U-SE? I.

Ainda tem tosse, dôr n�s

costas e no peito?
• ·U.e 'o pOdaroso tonic!)

VINJIO OBEO&OT!Dß
cl .. ph.rm.. ?h'm.

JCß.fl U! � ILV� SILVUf.A
-.. i

. s
fmp7Lq�(�S rom. :.uc� �

-�li! ":;tii:�:;f��\,'.!·
...._--- " ......-...-_-.,.-, .......

o ANNUNCIO É A 4LMA
DO NEQOCIO

Vende·se por preço áe ------_...,...----
'occasião'

. Zu Gelegenheitspreis
,1 Motocycle DKW" 9 PS,' zu verkaufen

q�asi nov�, pelo preço de ' ..

'

t DKW-Motorrad, 9 PS. fast2.800$000 , I' f 2'800$000 .•

4 chões de, casa, dentro do neu, uer.
.
'I

perimetro urbano, medindo 80
4 Bau�laetze, mnerhalb des

mtr. de frente e 5t> mtr. de fun. Stadtb�zJrks, 80. m front und

dos, pelo preço de 3:500$000 55 m tief, fuef 3.500$000, und
e uma parelha de cavallos 1 P�ar grosse. starke Pfer�e,

g.randes, prestando-se para qual, fuer led� Arbeit. zuverlae�sJg,
quer serviço, por 1:200$000. zUm Preise von t.�OO$OOO,.•

Tratar com o proprietario, sr. Zu verhandeln mit dem Eigen-
MAX FIEDLER. J

tuemer MAX FIEDLER.

\.
� "- \2 >r.,;.... ... lo.. ... ...

� ", "'"'' /' -- " /' �

o anjo ,protetôr de 5,eus filhos
é a �

,

Lombrlcuelra Minancora
Vermifugo suave e de pronto efeito..

Dispensa purgante e diéta,!

Serve para qualqqer idade, conforme iJ Ir (1, 2, 3 ou 4)
Proteja a saude de seus filhos e IÍ� eua própria !
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

.

remédios.

íunccionarlo do Ministerio da
Agricultura.
-Correio do Povo» que tem

em s. s. um velho assignante e

amigo. apresenta os melhores
votos de boas vindas.

ESPli,j f LA,5
UlCERt.>.S
ECZ€;HiAS

aS lll!ecçõe3 cU.ia �
gem sej!l a

&l1lI« Icg!stmla
• liAVARpAU

Nas feridas,
mesmo de meio cara

......+-IJ'� cter, eczemas, espi,
1+�.p.eIl..S4 nhas, e n·e hygiene.
Fbtl�!l..U.... intim.o das senhoras

- (contrll corrimentos
flores brancas, etç.)
GYSA,

Registro Social

NASCIMENTOS

Correio do Povo

Advogado
IOINVIL;LE

IGREJA
No dia 11 de Setembro _ communJdade S. Stefano de

Jal'aguá Oaribaldi No. 30 A reaHsarA uma

GRANDIOSA FESTA DE IGR&lA .

para a qual tem It honrB. de convidar o publiCO em geral.
Divertimentos populares

Será abrilhantado pelo excellente Jazz �CORREIA»'
de Blumenßu. ,

GRANDE -CHURRASCADA
Bebidas -- Café - Doces, e te.

Ninguem deixe de visitar esta festa do dia tIde Se
tembro em, Jar�guá Oaribaldi !

FESTA DE

KIRCHENFEST

LAGES -- Santa Catharina
-rR' Ai

o sabão

Especi lid
de W.ETZEL .& CIA� - .JOII'.�VILLE

"

(Marca registrada)
CONSERVA O TECU)O [liP� ROUPA PORQUE LAVA f'ACH.MENTE E COM RAP!DfZ.

"_
,

'if

, r

..

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


