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� A volta da Primavera

Printemp, Catear d'amour ! Sszflo da. Cör. Bemdita.
• Ar.....e a expiosäo da luz e Fl6ra, sem recato, .

Dos seios nús foreja o' orvalho feito extracto

Qu� o oadaver do tronco, em br6.tos, !"esuscita.

Hortas, campos, jardins rev�stem.8e de faoto ...
Em cadIÍ nôr aBerta um' alma non. habita!
E a volupia subtil que � tenro e'stame excita
E' vida para o hisecto e aroma pa�8 o olfacto.

00rg610 a tonte e o ninho. Ha luxo nôe matizes .. ;

Andam por toda parte as seduções vermelhas
Do! desejos da calne á seiva das raizes...

.

Gloria &\ uns seios nús de l.uar 'em crescente,
Olide os meuslab(o'B,Fl"r, andassem como abelhas

Sugando a8 illt\6ÕeS da quadrá mais ri'dente.

\

Interventor Federal por

�MPLO S-UCCESSO,

Nlo houve discurso$. Tim
bem, para que? A maneira

��"����I nó Estado, natural. e franca com que foi
!Jde foi pre- S. S,. recebido, sem' nada

WElfllllJlrllll�W"!�ões marcantes que
.

lembrasse o apparato
,.� nda obra de go· scemco que mal disfarça o

�... , deixou uma impressão servilismo bastardo e vasio,
Judelevel de simpathia e deu basta como indice da nova

.

ensejo a população jaragua- mentalidade do nosso povo,
ense de render ao chefe do que se compenetrou de um

poder central de nossa terra mais sadio civismo, e traba
as homenagens a que tem lha e progride realizando
direito -- que outra cousa nesta parte do' Estado, sem .' . .; _ Il •

não do senão a prova do alarde, a parte que lhe cabe Director: HONORATO TOMEtiN _._ Rectacçao e Offlcinas: Avenida Oetulio Vargas .-:�. Caixa Postal, tI
respeito e as seg�rlinças de na obra de renovação ínte- Anno XIX - JARAGUÃ .:- Sabbado, 8 de Outubro de 1938 -:- S. CATHARINA -' Num .. 951
sua integral. acceitação dos gral para o Estado Novo. .._•._. ."II1II. ------ _

principios da nova politica E assim, pensamos nó.,
. .

-

do paíz. outra observação nâo fez o D
..

-

mO o mo' J. munt·cl)__--.,_.;QI;�bido no Rio do Serro Interventor dr. Nereu Ramos, nnOIS oe'"...· uP .

pelos srs. dr. Juiz de Dire!to em sua demora de poucas t;l1"....;.." � I � - t;I
.

..,

da COmarca, Te!,ente Prefeito horas em Jarag�á. O seu A Polonia já oecupou mm
. pergun�a, agora, qUBI é o va· dizer, a ratificação do aeeor- ria informado 8 Httler e von

Municipal. autoridades e arm profundo conheclmen�o dos tarmente o terrlturlo da8 Dí1 lor da p�lavra da Ftança e o do de Munich pela esmera Ribbentrop que, em nenhuma

s que ali 'o aguardavam homens •. como admimstrador norias . polonezas do antigo valor de euae premesses a franceZ6. Diante daI noticias, círeumstancfa, a Inglaterra
diO d' A.I rumou S S. pa- e chefe distinguindo o que

estado checoslovaco, tendo a Russia, eontídse no pseto fran. de que OI communlstas fr in- luctaria pela Checoslovaqula.
es e eeoo, •. .' . Hungria a8 mesma, preten- 00 sovieUoo. O faot6 é 'que a cezes estavam preparando Accrescentou que ainda dia
ra a cidade ondecbegou pou- é. sincero do que é conven: Iões que a Polente, França, por 8ua propria íní- grandes aglataçõe8, o gover- sera aos checos, que nada
CO depois das tres horas. clonai, de certo apanhou ate A Oheeoslovaníe em reanilo eíatíve, e sem consultar a no declarou; que tomará me- era possivel fazer, poís que
A' porta tio cCe�tral Ho- que ponto a nossa ge�te com- do. seu gabinete resolveu ac- RUlsia, Já snulou Ó' paoto dldas aI maia energloa. para a avlaçlo, germanlca era su-

t I� onde foi servido ° alo prehendeu a sua orientação eeítar es relvlndlcaç6es huno fraoco-sovlaUco.J Impedir qualquer perturbaçlo perlor ás aviações da Russla,e , ..

h f d d garas.·
. A cemara franceza, por 8ua da ordem. O parlamento tn- Inglaterra e França. [untas,»

IJ'IOÇO, esperav�m o c e e o e gov�rn?, os pr?cessos que (I presidente Banes quarta. vez. discutindo, quarta.felra, glez igualmente approvou a· A8 tropas all!IDAs, lob o

governo catharmense e sua ella objectiva para a gra.nde· tetra renunciou ao POltQ. de es altímoa acontecimentos eu- politica das quatro cotencíae. commando do general von

comitiva grande �umero de sa do Est�do, num amble!'te chefe suuremo da Checoslo- ropeus, votou. com
.
grande Dizem de Londres, que a Rundstedt, Iniciaram honte..

familias e cavalheiros,. com- de franco e largo descortino v'lquia, aSluwindo o poder, maloria uma moçlo de oon- deputada. trabalhista Wilkin a oeeupaeão da 4. zona su-
•

ões de alumnos e docen- social e economico. prcvísonemeute, o general Si fiança & politica exterior do son retertndo se cá um proe. deta,
miss

I N I PI d I rovy, até que se proceda a ohefe de gabinete sr, Dala· mlnente aviador amerteenc»] Está em negooi�çõe. a ela-tes da EsC() a °lrmaAJ�Jxa .

n °d o !l moçho, poduco elelçäo do substituto do pre dier, signUicando f@to,bem(Llodbergh),declarounaoa-boraçlodeum accordo entre
ao grupo esco �r « �n mê�os e qUInze oras,· es- sidente reelgnatarlo,

.

mara, que o mesmo tivera u. checos e slovaoos.

Baptista', Colleglo São LUIZ pedlo se g. S. dos prc:sentes,
.

08 jornaea de Berlim oom· RBFORMllDOS ma attitude de derrotlsmo_ 8· -..;.....--------

� Escola laraguá, sendo lhe rumando para Bananal onde, mentando, a deml8810 do snr. traz dos bastidores'. A tra- Café,' Brasileiro
fi. cido em nome destes iniciando a sua visita official Benes expreS8am & crença no Interesse do serviço balhlsta disse que o cproeml·

�e I �mentos de ensino a JQinville inaugurou a pon.. de que o seu succe880r, quem publiCO . nente aviador americaDo. te·
� .

ts d .• t t'd d B
.

h quer que venba o ser, evite RIO. - O presidente da :Re·bes lmdos bouque e ro e na es ra a o racln o
a amizade cam a Russla So'· bl'

sas ·dA Saxe. .. vietica.. pu Ica assignou decreto, refor
... mando, no interesse do serviçoAo' almoço, servido �og? H Om e n ag'e m o orgl() officf089 «Jornalde publico, o capitlo tenente do

em seguida, no sa.lão pnncl·, . Mos�ouJo .

declara que o go' Corpo de Officiaes «ta Armada
I do hotel sentaram-se á do governo dO Perú ao- St'. vern? sovfetloo. nlo mall se Gabriel do� Santos Almeida e ci,.pa f' dé U os srs Mello Franco conrndera aliado da França e 1. sargento do Corpo' de fuz"

• masa em. ormda '1 d' J'. que esta nlo tem mata alUa· leiros Na9aes Julio da C�lßhaInterventor Fe era, r. UIZ dos na Europa, com excep· Barbosa.
-

-

.

de Direito da Comarca, Pre· çlã de Inglaterra, ma. que o.
. > .

feito Municipal; Ca 'itão dos valo.l desta al1lança era bai Pera.Equador
Portos do Estado, C.omman- ta��m�:!��:�;o o aeoordo de OENEBRA. - O Ministro
dante da Base Nava '. rep�e Munich (, Jornal a�lrmlà: cA do Exterior do Equador com.
sentantes do commerCIO e da oplni�o' publica Internacional municou , Sociedade das Na.
industria jara�uaense, 1 fpre· çõa-s, que foram rompld,as as

sentantes da Imprensa da ca· Pßrdido () negociações sobre 8 questAo�
nita'I e d� municlpio. <,

p.. ... , .. ,.. das.Jrontelrss entre o Perd'e
.....

,.

aITl.p.&WO -o seu p�iz.
Encontrados OI. cadaveres

dos tripulantes
desastre de aviação RIO. - No dia 28 do mês

. em Sa-o Paulo proximo passado, deixou o

porto de N�tal com destino

S. PAULO. - A capital de á costa afrIcana, o hJdro-a.

S. Paulo foi no domingo abala. vilo "Pampeiro", da Hansa, Consoante noticiamos em minlmos detalhes, nlo -p�)U discutível successo á 2. Expo-
da com a noticia de um graVIS' con�uzt:ndo alguns passagei edicçlo 'anterlor, em 12 -de pando esforços. para cóngre' aiçlo Agro Pecuaria.lndustrial.
simo desastre oocorrido com RIO. - Por motivo da ida ros e correspondencia. Novembro proxlmo, a ·Socie. gar as :forças maxi��s da I'lnumeros industriae&; cria'
um dos a9iões da comitiva do do sr. Afranio de MeUe Frim· Sabado. IJltlmo esse apare. dade de Lavoura Tres. Rios nOS8a lavoura, induatrfa, pe dores e commerclantes, Já re
sr. interventor Adhemar de Bar' co ao Perd, como presidente lho d'evhi ter chegado á A do Norte fará Innuguts!' sob cuaria e commercio, para pa· fi€'rvaram espaços e cst�çdsJo
ros, que seg�iu parà o .Interior. da Oommisslo .de Peritos, trica,

- causando especie, en-
o protroclnfc. da Prefeitura tentear aoS" visitantes os a.li. para 08 sen.s productos ..e No

em visita a ctdade de Lms. que se reunirá em Novem. tretanto, o "to de ter deixa· Municipal; a sóa 2&, Exposi- cerces admirave!s que aqui intuito de fäciJitar aos � qu�
-

O desastre deu·se em Laran· bro, em Lima. o governo do de dar notlilias desde ás çlo Agro.Pecuaria-Industrlal. S8 constroem dia a dia, OOTO ainda nlo se inscreveram, li
jal. O piloto desceu muito o daquell� paiz resolveu pres- 3,30 do dia 29-, ten'10 entlo Dizer da impoltancla do parcella positiva á. obra gl' ComIQfsslo Organfsadora en.
apparelho para fazer reconheci tar lhe homenagem especial, sido considerado perdido. certam�, onda 8S clas8es :gantesca da emaDcjpaçlo e. callegou os snrs. asorio S8-
mento e nisto bateu oontra uma consideraudo o como hospe. Agora noticias cbegadal de productoras terlo optima op conomlca do Município, do raIva e Theodoro ßarger de
casa incendiando se. Tiveram de de honfa, em reconheci Bathurst do dia 5, communi p'.:'rtunldade de expor os seU8 Eltado e da N6glo. aceUar as inscripçõt<s de to
morte horrigel o dr. Arnaldo á sua 6ctuaçl1o nas negociä. oam terem sido encontrados próduotos, SUestando a8sim Vivamente empenbada em dos 08 que desejarem espaço.
Motta, engenheiro, que era pi - ções no ca80. de Lecticla. O cinco oadaveres de tripulan' o ,gráo de d�senvolvlmento auxiliar a exposiçlo está a reservado com antecedencia,
loto do apparelho de sua pr<! embaxador Jorge Prado com- tes do ePampt)iro» ns. costa da !collectlv!dade municipal, Prefeitura Municipal que 8 convindo 80S interessado8, de'
priedade, o sr. Gussy de Almet- municou 8' resoluçlo do go. africana. Entre '08 corpos en·. 6 desnóceslulo frizar; porêm, patrocin8, a cuja frente se vido á premencfa de tempo.
da auxlli'H de gabinde do sr. verno fiO minlstru da8 REla contrados figura, o do com· nunca é demais resaltar 8 vem destacando como admi fazerem quanto antes 88 suas

int�rventor, sr. Paulo de Faria, ções Exteriores. mandaJlte Lachmann· ,

hnportancla que terá a pro. nfstrador zelcso e oompeteó" inscrtpções.
medico, aviador civil, pess?a '. . -.' . Ie � ximli expOI�I'). com o com- t� o Tte. Leonidas Herbster; Em nossas edtcçõee proxi.
bastante relacionada na socle· Chegou ao RIO o matador de ,Larnpeao pareclmento das mais alta8 e. com a cooper8çlo geral e mas. por deferencia da Co.m
dade paulistana, presidente da· .

.. autoridades civis e milUares, indispensavel de todos a8 mlssäo Organisddota da ex.
«VaspJo e um dos grandes ami· R I O. -:- C beg o u a o e varios dOI seus companhe! inelusive S. Excfa. o Interven. alasses productora�. que nlo posição, daremos ttmplas in.
gos do sr. Adhemar de Barros; Rio o Cspitlo JoAo Bezerra, ros de· aveDtu�al slnfstras. tor Federal, 01'. Nereu Ra· 'devem ficar incUHerentes á. formações do delenvofvimento
c o snr. tenente· Adolpho Padi· o comandante da escolta da Reco'rdou a acçlo em pe�. mos, Secretarfr-s de Estado, opportunidade que se lhes 8· dos trabalbos e a8 relações
lha: da Casa Militar da Inter. policia alagoana que sur seguiçlo ao ,cangaço, dizendo technicos do Ministerio da presenta, vatfcina se JID. in' dos espositores inscripto8.
ventaria. prendeu e abateu "Lampalo" que 8. 8cçAQ das' policias e8, Agric'I)Uura, e indultrfaes,�adoaes foi durante longos commerciaotes, etc. " de

annoe prejudicada 'pela poliU. lodos os Municipios vfsinho8
cagem, portsso. que era com· ond� será feita intensa pro

j Dium, a �s�a8 policias, terem paganda. ...

de desistIr de atflques eertos A. CommissAo Organisadora
r& <tLampelo. e seu bando a nomeada para aotivar os tra>
favor dos quais s.e manifesta· 'ba'lhos do prQximo certame,
vam 0,40 ra,:o os chefes voll· já. está trabalhando activa'
Ucos do sertao, temerosos das mente, visando reaUssr uma
reacções sempre promettfdas obra que mereçß (fer

.

vista
e raramente n40 -. leaUsadas quer em conjuncto ou nos
do terrível crei do �a�gaçoJ. .

------��----��----

Falando sobre 8S duvidas
existentes sobre a Identidade Novo promotor publico
de cLampeio. decJarou o ca da Comarca

pftl'O Bezerra 'que esse cons Foi �xamerado o dr. Arthur

ti bl 8erac110 Oúmes Filho, detue um ponto so re o qU8 promotor publico da comar.
nAo ha nem p6de havel' mats ca, e removido para esta o
duvida. Elle, pessoalmente, dto Arlsteu Keny de Oliveira
conhecia tVirgultno Ferreira, Schiefler, que vinha exercen·

com o qufÜ tivera varios com do tdentico carga na csmar

t.
bates. Além disso, para que

ca de Bom RetIro.

��o�ku���� ��ma;===�==;�========;===;======��==�===�====�u.��="=.=-=�.�..==��
II sobre isso, for üm mandados a 2a Exposição Agro Pecuaria'fndustrial promovida pela Socieâ'!4e, .tk,L�ar(!

presença do local em que se TRES RIOS DO NORTE - Sob patrocínio. da Prefeitll:ra Mtiizicip7Jtencontravam os de8pojos do Os Snrs. Industriaes, Commerciantes, Criadores e Lavradores deste Municipio que desejarem reservar

J lo Crespo bandido. varios_sertanejos. to· espaçOI no cstand- principal úÚ' para c:on&trucÇão de estands> prop ios, podem inscrever·se com os enc.anegados
.

O.· dOfJ 1UlAllimes em, reconlle�er -

.
pela Com;lllissão Organisadora 8rs. Osorio Saralva -e Theodoro Harger. �; "

.... ", �. .

• � ." .' . � .�,' ,,'.,
.

;:; no cadaver o corpó, de cLam' .

-

NOTA: ,.-- A.s inscripções' serão acceitas improrrogavelmente até .0.diã·ßl.do. �orrente,. par�.:facilitar.o

......��lIJ.;p��P •.
·

··o ....•

�.�
_
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'" .tra_bal�0deconstt.llcÇ.�e� ,:.....'l);� .. r. �. :'.�.�f_,�·:. .::.;;&;;.;-,;.> ..•. ,
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esta

pan a Hespanha
.

republicana
BARCELONA. _ O encar

regado d08
.

negocjo� do . Brasil
fez entrega ao sr. Alvarez. Del
Vayo, chefe do governo repu·
blicano de Espanha de impor·
tante remessa de caM enviada

. pelo comité brasileiro de auxi
lio , Espanha, o qual fez sáber
quê'enviaria ainda remessas mai.
importantes.
O sr. AI9arez dei Vayo ma'

nifestou ao sr. Silveira Martins
Ramos, encorregado- dos nego
cios do Brasil, a gratidão dO'

I
governo de Bareelona e. do po·
vo espanhol ao governo do
Brasil.

P�OMETTl! A II EXPOSIÇÃO Aa�O·PECUARIA INDUSTRIAL DA SOCIEDADI!!
DI! LA VOU�A T�ES �/OS DO NORTE

Elixir Tapajós
medicam�nto vegetal, preparado
com a .SA.LSA INDIOENA., plan·
ta. usada pelos Indios da Tribu Ta·

pajós, de acçio 100 vezes' mais e·

nergica do. que qualquer outro,
depu.rativo.

INfALlVEL NA CURA DO
RHEUMATISMO e IMPURE

ZAS DO SANGUE
E contra Ulceras de Bauru, feridas
antigas, Ulceras Malignas� etc., use

e não sofra mais

TAPAJÓS LIQUIDO
(uso externo)

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

L. ROMAf\OWSKI - Florianopolis
Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CUNICA ESPECIALISADA do

DR. MENDES ARAUJO
Com longa pratica s6 na especialidade, . .

Chefe do Serviço de doenças ano-rectaes e do Apparelho Digestive da

Santa Casa de Curityba.
HEMORRHOIDES sua cura radical garantida sern operação

e sem dôr. _ Doenças ANO RECTAES (rectites " fistulas .

prolapso do recto . estreitamento -fissuras .polipos etc. etc.)

Diagnostico precoce do CANCER DO RECTO. Tratamento

direto das COUTESULCEROSAS. Colites e diarrheas rebeldes

ESTOMAGO - INTESTINOS e FIOADO - Cura da PRISÃO DE VEN

TRE HABITUAL exclusivamente por meio de regimen díetetíco, _ VA· t:

RIZES e ULCERAS ela perna, sua cura radical garantida sem operação.,

CURITVßA - !,venida João Pessoa 68

1'1:3--------..-"
"ãiiiiiiiiii'iiiiiiiii;'�.... iiiiiiíiiií.';iiiiiiiiiiJC

�Il '-OÜnstig;Gelegenheit--�
! ! Zu verkaulen : I�
� I Auto «CHEVROLET» 4 cyl. 2:900$000 II

11:1 1 Caminhãös!nho «CHEVROLET» 4 cyl. 1:800$000 i
II 1 Carninhãosinho c fORO» 900$000

III .
LOTHAR SONNENHOHL til

1e.!!!!!!!.------i!i!i!i!!!UC�Xiiiiiíií._----x

Cãlculo de qualquer
estrutura em con

creto armado
.

-

e ferro

Planta, execução, fis

calização e direção
de obras.

'

Aparelhamento com

pleto para constru

ções de pontes em

concreto armado.
. , -

1.1.(

Omar 'Carneiro Ribeiro
Engenl1eiro CivU

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

'. 1. Andar
.,\.1-

Apartamento n, 11
.

Caixa Postal, 784.
"

CURITYBÁ PARANA_'-

I�-A, f�CZ;-D-;�;CIE;;������;iI CAS do PARANÀ E ACADEMIA DE COMERCIO

representam, 110 Paraná, a mais Jidima expressão do

II
ensino tecnico-profissional. III

I Instaladas em predio proprio, a rua Candido �

r Lopes 266 em Curitíba - Paraná. III
I

Mantem os seguintes cursos:

�Propedeutico - Perito contador . Superior de

II administração e finanças - Datilografia - Estenografia..
-

,

�--- -�L2DC
�======!!!!!!!!.--

POMADA
'l-

E' a pomada ídeal l

Cuta TODAS AS

FERIDAS, f\ tanto hu·
manas como de aní

ma,Ís.·
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
" "A 'Farmácia Cruz,
.de Àvalé, (S. Paulo),
Ó\h'ou com a "MINAN·

CORA" úlceras que
nem o 914 conseguiu
curar!

� .. , .... "'"' ... -

Dn,8. Carolina Palb'ares, de tloinviJe, curou, cllm

UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOSt

Têm havid<} centensEt de cura& semelhantes! ! !

Adotada em'
.

[huitos hospitaes, C8�as de saude

I •.;_ le olinic8s particulares. '

AVISO IMPORTANTE: A 'Verdadeira "POMADA

MINANCORA" nunca existiu 8 não .ser em SU8S lati·

it4as 6Figinais com o emblem!! simbólico ;acima. Re
c

cusem imit8ções! E�jjam 8 v�rdsdeirs MINANCORA

'. • eUl �qa 1 tiuhs origin.,d!

t-Rm:�:l}�l\!. �E.M: 1\0 COMr.�AR! . '\
"

1

;'É' um produto dos Laboralór,ios "MI;NANCORA'!i',,, ',i

,

de JOINVILE.
'

,Dia
13
rle

bro
rle
1938

Uniu· .

•

�·",)�·.._·_,,;oVO'Ginásio Parthenõn Pa
- (Sob inspeção federal perm,

Diretor: Dr. Luiz Anibal Ca

RUA COM. ARAUJO N. 176. FÓNE- • •

Estão em pleno funcionament�·� Ja.•a,B
de admissão á Ia. série do cu so Fundam".. _

Nos mezes de Dezembro e Janeiro 'aß aulas des .....<::;:F! .......

curso são GRATUITAS.

Mantem os Cursos: Pré-ginasial, Ginasial

(fundamental) e o de Madureza.
'

Junto ao Ginásio funcionam a Faculdade de

Comércio � a Escola Remington Oficial do. Pa

raná, com Internat» � Semi-Internato.

Curitiba Paraná

0)_-».'))))))): :

Varias curas

//////:'-/:/:.4.,.... ",
...... , .....

""'" ...... "lo" ",I' / '" / ,

Obtidas com o maravilhoso PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE,

í attestados pt.105 srs. Cecilio Francisco de Souza e joaqaím da, Silva Leitão.

f E'-me grato comrnunicar-lhe que o seu preparado PEITORAL DE AN-

OICO PELOTENSE, tem tido muita procura neste logar ,

As pessoas que têm feito uso deste "Peitoral" e com que� f�lo me

dizem não conhecerem remédio mais efficaz e energico, por expenencia pro

pria, na cura de constipações.'
De vmcêe. er, e obro Cecilio Francisco de Souza.

Asperezas,
Attesto que soffrendo minha filha Belmira, de 6 anos de idade de for

te bionchíte, ficou curada radicalmente com o uso exclusivo do PEITORAL

DE ANGICO PELOTENSE do sr. dr. Silva Pinto.

Beneficos resultados temos eu e mais pessoas de minha família obti

do com o uso do mesmo "Peitoral" no tratamento de constipações, tosses

pertinazes, . tc., o que attesto com prazer em reconhecimento ao seu autor e

em beneficio da humanidade soffredora.
, Pelotas. - Joaquim da Silva Leitão.

Confirmo estes attestados. Dr. E. L. Ferreira de Araujo

(Filma reconhecida) (

licença Ne. 511 de 26 de Março de 1906.

Deposito : Laboratorio Peitoral de Angico Pelotense - Pelotas· Rio G· do Sal

Vende-se em toda parte

������������������������,

i Dr. Placirlo .Olympio d9 OIiv8ira I
� ADVOGADO •
� �
� Advoga nesta e na Comarca de joinville. III I

I Residencia : Rua Otto R. Böhm _ JOINVILLE I,
!;i�������mI������������!;i

[;ii] Hämorrhoiden garantiert radikale Hei-!;iiiJ

r!� "

' lung, schmerzlose Be-C!!l
!;i� .

' handlung ohne Operation. �iiJ
...� KRANKHEITEN DES MASTDARMS - Operationslose Be- r!!l
L.3I handíungvon KRAMPFADERN und BEINOESCHWUEREN. -

..-:ar'!

�� HEILUNG VON KOLIK lind DIARRHOE durch direkte Be- .....

I ....,. handlung de. Da-rnwege. - Behandlung von MAGEI'KRANK- [!!l
L.3IE:...I HEITEN nach modernsten Verfahren. - KRANKHEITEN DER -::iill::.'

!;i� LEBER. - Mehr als 10 jährige Praxis auf diesen Spezialgebieten......

13� DR. MENDES ARAUJO ae!
!:!� CURITVBA Avenida João Pessoa 68 r!BJ .

Necoeio de occaslão !

VBNDE-SE'
1 Auto «Chevrolets de ··4 cyl por 2;900$000

I Caminhãosinho =Chevrolet> dc 4 cyl. por 1:8001000

J Caminhãosinho «Ford» por 900$000
Tratar com LOTHARIO SONl�E�JHOHL.

,
.,.

-

kNXAQUECAS

, A. 1eDh0l'M ião victimu aa 4e
Ir:rminadaa épocas de ellDCJ1leCIIIJ
.batintento e _vralgiaa. A Ca
fi.aspirina faz, nestelf casOl, verda-
deiros milagres, aUiViando _

'

dores e reanimando O

doente" ein poucos: mi..

nutos, Por iss& as ...

Moras devem terCafia.

pirioa sempre á mão.
li", U",./s ...

, Bitllj.s ti. 20 •
c:.n.w,. '0�Iri",ü!-

'contra DORES e RESFRIADOS

Selll appetite e· triste� lelll mo�vo
, i _

Cuidado I Comece, Jwje IDellDO, • fortific:al'
se �m o Tonk."O Bayer. Fortifica O organis
mo, enriquecendo o sangue.

1
- -�

,

de
ELIXIR DE NOGUEIRA

Empregado com successo em todal
,

a. molestias provenientes da sypIIWI
• Iml:urezas do sangue I

e ftnalmente em todu

BI aflecçOe& cuJa _
lIem seja a

liam reglstrad.

"AVARIAI'

-.- Milhares de curados -

ßRANDE DEPURATIVO DO SAN6iE

Dr. Godofredo GuiLher

me Lutz Luce

MEDICO
Consultas das 8 ás 12 e das

2 As 6 horas.

Clinica geral cirurgia e partos.
Altende a cbamados a qualquer bUrl.

Telephone :N. 44.
Rua Preso Epttacío Pessoa <::/n.
Tratamento antirabtco pela

vaccina e· o soro anttrabíco
do Instituto Plnhê írosâ de SAo
Paulo.

ADVERTENCIA ;

Pbarmaela
Plantão ,

-

Amanhã dia 9 estarâ de

plantão a' Pharmacia Aurora.
."'.. - .._--_.

,

I Façam seus annundos

I nesta folha

IGanhe 12$000 diarios

( Ein sua .propria casa, nas ho
I ras vagas, na mais rendosa, ori-

ginal e artística industria domes

tíca. Facil para ambos os sexos.

Informa-sé gratis. Desejando se

.
amostras e catalogos íllustrados

,.. J .r

do trabaJ.hC� .3 ,�executar. remett_a
3$ mesmo em= sellos, a, F.Man

nelli '- Rua 15 de )'�ovein�ro,
312 Caixa Postal, 2436 S.Paulo.

,
'. t'"

\

i sento remedle

plstr. DROC:ARIA

i. sul' ÀMÉiICAHA
,

LargO de S. Francisco· H;o
PELO CORREIO 8SGOO

--

Dr. Paulo Merleiros
�dvogado
JOINVILL�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORKEIO DO POvO - jaragué do Sul, 8 de Outubro 'de 1938 3a. p2g'ma
�"--··""""""""""""""""""I""".-"""""""""--"""--""""""--"""""....__..

�lANHÃ - Domingo, dia 9 de Outubro - EM DUAS SESSÕES· Às 3,39 da tarde f> 8,30 horas da noite! ! ! Domingo, - AMANHÃ:

"1'lIIlII"'_��-r?'t 'O'RIZONTE E A VISITA PRESIDENCIAL, um lindo «Nacional �). '4. A' PHOCA SABIDA, Desenho (Symphonia Colorida). 3, Lili Darvas e Hansjaray em

DIA: I, I: UM MUlLnlf� ITaaebUChGe1i�bleR)

� Breve:
;;08 pertence o mundo» - Cinema ,-,onlral - «Aos moços pertence o mundo»

Uma lindíssima opereta da Cine Allianz.

,ç_ NOTA: A dO\lumentação referente ao, balancete
IUPla, bem ,como os livros estio a dilposiçlo .'

de:iQuem jqueira examinar. " ,i .•., ' 1."'-
.

VISTO
Lean/das C. He, bster j •

,
Tteá!�'féleito�Municlpal �;�.

. ,

", /
.

'A/frUo Mosér
Contador

I 'Prefeitura Municipal .de laraguáIM' t d . C
. RECEITA ORÇAMENTARIA

I
ovirneri o e OIXO Renda do día 12 de setembro de 1938 557$200

i DIA 9-9-38 7:Q73$160
I Saldo do dia 8-9-.38 6:451]$560 DESPEZA ORÇAMENTA�IA
I RECEITA' ORÇAMENTARIA ' Pae. Germano Sarti, conservo um trecho estrada

I Renda do dla 9 de setembro de 1938· 438$700 Nova Retorcíds no mez de Jt;lho e Agosto co. 85$000
I Idem, Rodolfo Zilse, serv. extração madeíras para.MH�,� " I .. 6:893$�60 ponte Wb. das Pedras no mez de maio co.

I'
DESPEZA .ORÇAMENTARIA Idem, Domingos Reck jor., serv. cone. um trecho

Pago Oscar Kreiser, ser-v. CO!!8er�. trecho estrada estrada Itapocuslnho no mez de Agosto co.
-- -

Jaraguá no mez de maio cö. 644$000 Idem ao mesmo, serv. coneerv. um trecho estrada
IIIC::O:::::XlC::l\iC:::"":::::X�C!.r::::tIC'JC::.i;....:.>XtC:tc'::<c::l):::::;a.:::;rc"x::::o::::n=l'r.::::::xC::X1Ii lIdern, Eugenio Bertoldl, conservo um trecho sstra- ltapocustnho no mez (h� Julho co.

I I O
da Treg RlOs no mez de maio co. 42$500 Idem, Empresa Auto Viação Cathartnense frete 5O Pa ace Hote

.

o
Idem, Gui�her�e Bt->hling. serv! conservo estrada �ancos mármore de Itajai, 8. D. mez Agosto co.O Ilha da Fíguelra no mez de maio �«. 52$000 Idem a mesmo frete 5, volumes diversos a BlumeO' O

.

BALANÇO:.
.

nau 9. nota mez de Agosto co.

O O I Saldo que passa para o dIa !O-C)--38 6.154$760 Pago Cia, Telefooica, aluguel aparelho telt, no mez

O
.

de M A R TiN S J A R U G A Q i
.

6:893$260 Agosto co.

O Rua Boröo do r:'io Branco N, 62 O DIA 10-9-38 BALANÇO:

11._ �
Saldo do día 9 9 38 6:1:54$760 Saldo que passa para día 13-9�38

� IODOS OS .QUARTOS E_ APPARTAMENTOS RECEITA ORÇAMENTARIAu COM AGUA CCRi.zENTE, QUENTE E fRIA. Renda do día 10 de setembro de 19i18 392$000 DIA 13-9-38

00 ELEVADOR. FRIOORIFICO, 00 6:546$760 Saldo do dla 12-9-38
CaSINHA DE 1 ORDEM DESPEZA ORÇAMENTARIA RECEITA ORÇAMENTARIA

O a,.
O Renda do dia 13 de setembro de 19-'18

S Pago Osvaldo Gumz, forno 14 cabos para martelos, u

O Salas de amostras para os nrs . Viaiantes O conc. carrlngos u 27 estacas 8. n mez de Agosto co. 30$800' DEZPEZA ORÇAMENTARIA

O �.. AUT�MCVE:_ N· EST1\ÇAO. O BALANÇO: Pog, a Leopoldo Jansen fornec. diversas madeiras

O C U R / T Y BA-piAR,ANA' BRASIL O Saldo que passa pata día 12--9-'38 6:515$960 p. const. ponte c. S" nota mes de Julho
.H.

• Idem, Ernesto Lessmann S. n. de 15 e 31 de Agos-rilC::X�iIC"x:::u:::::lI,-"'CiI <::::;1Ic::x....:::a:c;;iIlI::x,,�:r;::JI�c:::::c:"'c:::xco:=:;lIc::o:::::slif 6.546$760 to fornec. 5 brocas ie concerto picaretas, alavan.
iiiiiiiiiiiiiiiiii-iíiiiiiii_iiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DJA 12 - 9- 38 C6tõ1 e brocas
Saldo elo dia 10-9-,38 6:515$960 Idem ao mesmo, tornec. ferragens div. p. a. ponte

II est. Ribeirlio das Pedras 8. n. mez de Agosto 00.

Retificação Orçamentaria Idem 80 mesmo, pago por duas fechaduras e 12
parafusos p. garagem do caminhão s. n. co. mez

BALANÇO:
Saldo que passa para o dla 14 de setembro

RECEITA ORÇAMENTARIA "'

8:000$000 Renda do dia 14 de setembro de 1938 95$500"
321:632$710 6:212$460 J

DESPEZA DESPEZA ORÇAMENTARIA
.

;,<.)

I
Prevlsão anterior (decreto-Iet n. 27

d.
e 10·8·1938) 320:132$710 Pago a Theodoro Kranbeck fornec. 10 1/2 mta, ';

Decreto-Ieí n. 33 de 29938, areia no mez je Agosto eo. 73$500
Creditos suplementares aos §§ 9. e 11, ,do 'art, 3, Idem a Guatavo Príedermann por 1 t mts. de areia _.1

da Lei Orçamentaríe vigente, como retorço às n� mez de Agosto co. 77$000 '

verbas abaixo descrtmtnades, destinado ao pa-
Idem ,a JoAo Knawa serv. mão de obra pIntura �'

• .:twc.. • gamento de despezaa até o final deste exerci. -. I
moveis da Pre!eitura s. n apresentada hoje 20$000

cio correndo tál despeza por conta do excesso Pago a Jacob Bmmendoerter diva, cor. auto c, o .;'

1jj!!1���==�===�===�===�===rr· de 'arrecadaQão prevista 'no corrente. exercicio 8nr. Prefeito e um Medico Veterenario conforme
.

E
'

b ' e por conta do saldo do exercicio passado na 's. nota neste mez 40$000
st e' e o sa onete que contem conformidade do presen e deoreto-Iaí :

'

BALANÇO: ,l

Cheques de 5$000 a 5:000$000 Verba ·8alario Operaríoss 10:000$000 Saldo que passa para dia 15-9-38 6:oo1$96! �

cVeículos, combustíveis, O:212$AOÕ .

lubrJffcantes, f3rramentas etc. 8:000$000 . DIA 15-9-38
=Despezas não previstas. 7:000$000 25:000$000 Saldo do dia 14-9-38

- 345'132$710 .I'ECEITA ORÇAMENTARIA
. " Renda do dia 15 de setembro de 1938

'

Prefeitura Municipal de �aragúá, 29 de setembro de 1938
a.) LEONIDAS C. HERBSTER

AJfredo Maser.

.. FEBRE'S
(Sezões, Malária, Impaludismos, Maleitas,
• TremedeiraJ

- EXERCICIO DE 1938 -

.. REOEITA
.

Previsão anterior (decreto-lei n. 27 de tO 8 1938)
Decreto-Ieí n. 33 de 29-938 .

Aumento na receita prevista para o coerente
exerclclo, preveniente do salde em Oaíxa verí
ficado no exercíeío findo neste distrito

OlA 14-9-38
Saldo do día 13-9-J8

313:632$7lO
•

Curam se rapidamente cem

, A

"CAPSULAS ANTISEZONICAS
MINANCORA"

Em todas as boss Farmácias

E' um produto dos LABORATÓRIOS cMINANCORA.
Joinvile - S. Catarina .

•. DESPEZA ORAMENTARIÄ
-

Pago a Coletoria Estadual 3, prestaçAo p. o Depar
tamento das Municipalidades de acordo c, o De
creto lei 31 de t3. 1. 38
Idem ao mesmo, cota pelo 2. Distrito
Pago a Pedro Pedroni conc. Motocicleta c. I. no,
ta mez de- julho co.

BALANÇO:
Saldo que possa para o di� 16 9 38

D E C R E TO, L E I N°, 33
Abre creditos, suplementares

O Tenente Leônidas Cabral Herbster, Prefeito Municipalde Jaraguá, no uso de suas atribuições e nos termos da autori.
zação cfJntida no Decreto Estadual n. 557 de 20 de Setembro
do corrente ano:

DECRETA:
-l\rt. - UNICO - Fica aberto os seguintes creditas su.. Dia 16-9-1938

plementares aos paragràfos 9'. e 11'. do artigo 3'. da Lei Oro Saldo do dia 15-9-38
_

QRmentaria vigrnte: RECEITA ORÇAMENTARIA
§. - 9', - Para "Salaria aos Operarios" 10:000$000 Renda do dia 16 de setembro de t938

" "Veiculos, combustíveis,
lubrifificantes, ferramentas, etc. 8:000$0(,0 DESPEZA ORÇAMENTARIA§. - 11', - Para "Despt"zas não previstas" 7:000$000. Pg, a Julio Wojeiktewcz 1 amplisção 53x60 cm. enum total de Rs, 25:000$000, ,s;ndo que, Rs. 8:600$000 correrão

.

um engradado de madeira c.n co, mes
por conta do saldo do exerclclo passado, Rs· 17:000$000 pelo BALANÇO: .

excesso de arrecadação prevista no corrente exerciciú. Saldo que passa para dia 17-9-38
Prtfeitura Municipal de faraguá, 29 de :Setembro cie 1938.

aa) LEONjDAS C.' HERBSTER
Alfr.edo Moser

I
·

II Só na Casa
.

..

M'ay & FisCh� Dia 17 de Seteinbro de 1938
Saldo do dia 16 de SetGmbro de 1938

, RECEITA ()RÇAMENTARIA
Re'nda do dia 17 de Setembro de 1938GLORIA j

(Antigo Laporta) .
.

. CorreIo do Povo . Dia 19 de Setembro de 1938O mais majestoso edificio .

, Sa1do do dia 17-9-38
.

c:ia Capital e o unico no Jornal Independente e .atlciosa
..� RECEITA ORÇAMENTARIAEstado que possue ele-

. Assicrizaturas' Rfinda do dia 19 de Setembro de 1938' _

vador e telefones' em r "5" ,- "

todos os quartos, ANNUAL , . , : 121000 � . DIA 20-9-38
,

. SEMESTRE . . . 6100(i Saldo do dia 19 de S�tembro de 193812: confortavels aparta· .

RedacçAb e offfclnas: Renda do dia 20 de Setembro de 1938mentos luxuo'3amente . ,

mobill'ados, v 80 quartos
Avenida da Independencia �

.

M DIA 21 de Setembro de 1038
,\

e 18 banheiros,
" JARAGUA DO SUL Sa!do do dia 20 de Setembro de ,1938

j

O" t' d 14*001:\ S Ca i RECEITA ORÇAMENTARIA
r,,�. �anas a par Ir e �. v anta thlhina Rebda do dia 21 de Setembro 1938=im�1
'.

�� inclu�iv� banhos quentes.' . � ... ::-lf-X-:o:- .. - ... . ....

-1I�A�.·
.

. � re.daccão não
.
,se ..respon�abi·

"ii Arrtplas salas de anJos- liza pefÔi conceitos ,�mittidos

..
,.. • .

...

, tras:Jl8!J'���.v!Blanle���';;�=��lie.
End,.Tel GLORIA,,':_ Caixa Pos.tªI,i;13t:, :-::",;rol1e-,--- 1320,;' - 'Praça 15 ,de�\Novembto-:. :'<� .n�p ��r�� ij�v<!1yldo�

" ,��[f.J� tEl.Q-RlAJ!.I,OPQ,L.tS .f,i .i! [�<"1�di� '(,�:t�:ú�ß�\ San�a Catarrna- _:. I_��
..

....
-

.,

87$200

158$000

50$000
.

175$000

4$000
I 30$600

6:483$360
7:073$160

6:483$360

357$900

476$200

173$60J

59$000
, .

15$500/
6:116$960

r' 6:841$266

0:001$960
5:�95$800
11:297$700

971$500
225$000 I

65$000

10:030$260
11:297$760

10:036$260

63$000
10:099$26Q

I

1881000 (
.

i
9:911$260 '

10:099$260 .

9:9111260 !
41$400 ;

9:952$660 !
--.....��

e

'9:952$060 �
1

• 5861 $509, J
10:814$160 i
--";""";=S' ..

-11}:814$160 li350$600
1l:16j$760

�

11:164$760 I
550$600 1

-11 :715$360
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Exijam o Sabão

E"
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·

I- d i!' d" "
" -.sp�ecla ,I: a., e

!
!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


