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- Incorpora·te IIOS que tlWbalham por sma, demonstração publlca- da nossa forç� 'eeollom/ca 'B de
"c,

{I,U··-0-fiPi. J>�!Z .' Contribue com tua boa vontade para o exlto completo daSegunda /Exposição Aglo,.Pecuaria-ln
'" 11"f

�
__

- Sociedade de Lavoura Tres R.los do Norte I .- Demostra qne acima das paixões e 'resen'
.

� qualquer espeeie está o Interesse do nosso bello munieipio.
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MAELIN -:- Redacção e Officinas: Avenida Getulio Vargas, -:- Caixa Postal, 12

po deVlenna,
"no - JARAGU: -:- Sabbado, 15 de Outubrode 1938 -:- S. CATHARINA - Num .. 952

VIENA - Urna multidão a
-r valiada em 1.500 pessoas assal

tou o palácio do cardeal- lnnit
zer quebrando as vidraças" e

arrombando a porta de entrada
com aríete. Um grupo de rapa
zes uniformizados. que entra
ram pela [an: Ia do segundo
pavimento, -começou a quebrar

-

� Ias vidraças, por onde atiravam

p a I oa rua peças do mobtliarío.
L' f6ra crescia a multidão

:::a '6;��a:·����:��s ���:::f,
.

e Matemos os cacl1orros pre
tos".

'

•

A mutidão já atingia a 5.000
•

pessoas.
Poucos minutos depois a po

lieia abriu caminho, para as

principais entradas laterais con'
seguindo aparentemente impe·
dir que entrassem mais pess�as
ne palacio.
As autoridades tomaram uma'

série de providencias centra
os elementos que 'se envolve
ram nos conflictos antfcatholi
cos de vez que o chencéller Hi
tlêr interveiu pessoalmente nas

1n.estigaçôes tendentes I apu-
ral as responsabilidades.

'

•

Radio Cultura
d.e Blumenau
o sr. Interventor F deral au·

torizou ao prefeito de Blume·
nau a Ft'cebér, em doação, para
aquefle município. o patrimenio
do Radio Club de .Blumenau, li,
vre de quaisquer dividas que o

onerem.

Näo ha duvida que na

esphe�8 nacional G a .�

bleute se mantem como
esse eéo cinzento de fim
de inverno, Iechado 'a08
olhares 'pouco experíen
tes ou desviados da vi
são, por ctroumstancfs8
cuja8 finalidade nem sem-

pr� podem ser obJectiva.
das áe prompte. Altás, os
graudes astros, girando
em suas orbítas mlHena
rtas, não são visivels a

olho nó, mas com auxt·
lio de poderosas lente8
propris8.
A Constituição de 10

de Novembro de IQ37 a·
brio clatOs horizontes·so'
bre os quaes se debruo
çam os novos orientado·
res. messias que se pro
puz" ra fi com as TttbO�lI;
da Ld l�var' (J<}r- diante
a éruzêd!i que tPVf> OB

seus aIbores (�m 1930,
O paíz inteiro ouvio OI

Um bello gesto

Promette especial destaque
na vida municipal a Exposi.
çio Agro-Pecuaria e Indus
trial a inaugurar-se a 12 de
Novembro próximo.

.

Para tratar dos trabalhos

.

. honra d� Prefeitura, com O

------....,r::::lI)cct-------· comparecimento de grande
formou, amadurecido pe-

numere de pessoas do. nosso
C,8S q.oc 8Ó agora pude- . •

I d t d f·
ram ter aeção D1an"eeta, la eonstaucía patríetlee meio sociar, es aca as 19u'
no eoceenso unlco da de quatro annos. ras da nossa indutrfa, do
ordem eentralísada. A expertenola é inevl· commereio e representantes
t assim entramos, en- tavel a08 grande8 planos da imprensa ..

traram todos es que lo' d1"l governo. A Ex .�. t á h
D_ . O que se prAJ'ecta pa pOSI'w'&O er a onra

gv se integraram no DB·
.. ""

d
-

d I
• tado Novo, _ na estrade ro 10 de Novembro não C! ser Inaugara a

'

pe o snr.

SQ8.ve de uma nova (tra, ' se limita á iniciativa e, dr. Nereu Ramos, iIIustre ín-:

dedesdobramenl08hnpre. \ eonomlca; mas entrar' terventor federal no Estado,
vistos .e de interesseI na orbita da ol'ganlsaçlo que, Issim aprovel·tar'· ...

admiritstrativa e polit!éa
,. . ,,��pal'

elaros para o bem com -

da Republica, A rAorga:.'
fazer I saa visita oHidal. ao

mum. cDesde que firma- Mi·
.

-

ram domínto no mundo rJlaçlo dOI serviç08 ad- an e'plo. -

'

moderno aI doaÜ'lnu de mlntstrat1Tos nlo se 11- forant escolhidas diversa,
eoonomla dirigida, com mltar4, nessas condições, eommiss6es, sob a orientaçlO
a attrtbuloAo, inevttavel� a sfmple. disoreoiinaoio de uma eommissio central
ao Estado, de :funcçlo de eertss tareral que de- preSidida pelo capitalista. snr.
directora, que Be imp6z verlo ser cumpridas por R' Id R

,

1 '1 €I cada amadas depe"den -
elno o au, elemento de

. a-eon8equenCla og ca e ...

orgaDilaçlo d9 program. cia8 do governo central, franco 'relevo no meio indus-
mas. definidos 8egundo a ma8 attingirá tambem a lrial e eommercial jaraguaense.
natureza e a8 neeefJ8lda· propria divislo territorial Em nosso proximo nume..

d(,s ambientes, que- em'
do paiz..

.

d t d talh
Dest'arte nICo teremos

ro aremos ou ros· e es

quadram. a acolo dl')� CIo h' to d
govemOfJ hoje bem, dlri mal! estados - UDS de para con eClmen os nos·

gidos no mundo. masladamente grandes, sos' leitores.

Näo será para n6s es- outros incomp.rehensivel.
sa rórm3 um .decalque, mente pequenos - mas

todavia, Houve já um en-
um numero limitado de

sàio della, 8,ob· o regi' circ'lmscripções ou zo·

men constítuclonal de
.

na�, dividMas por dis-

1934. A existencia de um trictos. Ainda não 86 S8 .

legislativo independente,' be ao certo o numero de

pÜl'êm, contrariou 08 ob elrcumscripções e . de

jectivos propostos, sem . dfstrictos. Tudo está em

comtudo desvia!." de ru· estudos. Palpitar não 1'8

mo 08 seus inspiradores. solve.

O plano quinquelial 8- Dividido em zonas e

gora es[)erado, assim S6 estas em distritos, ou fi·

penas tüdo em districtos,
como ha quem espere,·
o pajz val' conhecer bre
ve· um pIaDO novo de go,
verno dentro do Qual 6S

sUßS torças melhor po
deräo virtualizar o gran·
de sonho de reorganIsa
ção material, ecünomica
e politica que é, em syn
these. o Estado Novo.

I

pregadores que deseíam
do Sinal da nacfonaUds
de, rumo de um futuro
melhor. Quar"nta milhões
de almas eantaram ho
zannas!

E a figur" de um ho
mem entrou de facto '*
purtas da cidade maior
do seu patz.

,
A grande obra come

eou de apparecer, esbo
çada em llahes, em de
talhes, aparadas que lo
ram a8 arestas onde se

apegavam ainda 08 reata
• dUos do regtmell lIlorto .
•

Mio Ie pÓde dizer, D81·
se ca80. que a hi8torla
se repetia, pois que tudo
fÓla oalculado, pondera.
d08 08 prós e cont"as,
para a eHiciencia e ori.
ginalÍdade do todo. E foi
esse cmovimento ·origi.
nal., de _' cOllcepçäo 'tAo
vasta que escapa ainda
80S menos tlxperfente8,
que firmou 8 mentalida.
.de do Estado Novo. Sc··
bre' 8 vida nRcional de ho
je nlo se projecta â som.

.
bra do re,gimen cahldo.
O presente, que se vive,
de affirmações sadias,
tem claridade inedita de
Renascença, rumos lar,
gc.s e sem simIlares, im
perativüs que surgiram
do entrelaçamento de for·

•

A sociedade esportiva brecht Netc. Eduardo' Kifs-
"Die Alten" com séde na tein Vitor Jandre, Frederi;o
florecente vila de Hansa, a' Neumánn e Estefano Zipf,
caba de ter, por intermedio !l mesma autodsou seu pre
de sua diretoria, um gesto sidente!:milb Boldum. á
deveras dignificante. passar a escritura de doa-

Essa agremiação ti'1ha ção ao Estado de Santa
suas ativ!dades paralisadas Catarina, do referido 'terreno, -H-l-·t-Ie-r-a-ta-c'a--a-I"-ta-s�p-e�r-·s�o-n�a-I-l·d-a-'--d--es.de ha mUlto tempo,. sendo afim de nele Ber 'construido
proprietatia de terreno com um grupo escolar,

" •

I
..

7.u40 metros quadrados, si· Com esse belo gesto, fi. Ing ezas
to n?_ centro da vil.a. �m cou resolvido o problema
reumao de sua duetorla, desse estabelecimento de en

composta at��lmente dos sino naquele distrito, que
senhores Emlho Bclduan, de hl muito odesjava. -

Casemiro Skiba, Oto HiI·

Cardeal D. Se-·
bastião Leme

PARIS, - Chegou a Paris
f} cardeal Dom Sebastião le
me, tendo co�parecid,o ao seu

desembarque o"embaixador do
Bra�i1, sr. Houza Dantas. (J C1r'

deal arcebispo do Rio de Janei'
ro fará visitas de co,tezia ás
altas autari1ildes eclesiastic2z e

.isitara os "monumentos reiigio
�.OS. -antes de emprehender aex

wrsão a Licuisl'x a Lourdes.

PREMIADO
O VALOR E A GA,

LHARDIA

O Presidente da Republica
conferIU a� cQmmandante do
14 B. C, em Flprl.anopolis, te·
aönte coronel Candido Caldas
a medalha de ouro, com pa@
Sßdeira tambem de ouro, em
razão de 30 aOnGB de bons
serviços prestados ao Exer
cito Brasileiro.

�: ,/- EI�
Agro - Pecuaria�
In�n8trial �ß
Jar�á

RECTIFICAÇAo
Em nossa edição anterior,

por engano, demos como en

carregado de receber ir.scrip;.
ções para a 2. ExposiçãO
Agro-Pe,cuaria Industrial, o sr.
Theodoro Haíger, entretanto,
trah:se do snr... Alexam::lre
Haake. Como já se achava
impresso o �nnuncio publi ..
cada em outro local, figura
ainda o nome daquelli senhor.
!'la proxima edição, pubU ..

caremos '8 relação dos expo
sitores já inscriptos. Os in·
teressado$, de accordo com
as indiçações do anuncio em

separado- e di15 notas já pu·
blicadas,_ devem procurar os

srs. encarregados, para regis·

I
trarem em livro competente
as inscripções dentro das
normas' estabelecidas.

o discurso do ."fuehrer" em Sarrebruck

O chanceler Hitler, faJl!\ndo paz mas eles governam em

terça'feira em Sllrrebruok, a· países cuja construção
bordou importantes aspect08 Interna torna possivel que
de caracter internacional, a· possam ser substituldos a ca·

taßan do em certa altura de da momento por outros que
seu discurso, a!tas pÊnsonali näo querem a paz e esses O annuncio é a alma
dades hritanicas.' O duehrer. outros existem.. .

. do negodo .

allemäo declarou: loDeixem que mister Eden,
"Desde que mencIone es· nuff Cooper ou Churchill

trangeiros que contribuiram assumam o poder na Orã
para uma soluçäo pacifica, Bretanha, ao invez do sr.
deve se ceder o primeiro lo. Chamberlaln.

�:��o :::t�Üm��IC�:j��g� Cs�r:. 8e�S:����: �::lao i�\��arde:: OS chefes do levante integralista
Benito Mussolini. ma ßflnflagraçäo. Eles näo o

.

RIO. - Na sessão de terça- 9 mezes de prisão.
Eu sei e estou certo de que ocultam, absolutamente. Isso I feira o Tribunal de S�guranQa Foi confirmada a absolvição

sabeis o que devemos a este nos força a ter sempre Naqional julgou, entre outros lei do general Flores da Cunha.
homem. em mente a d9fesa do Reich. tos, a appellação em que figu- O sr. Belmiro Valverde teve
Gostaria de mencionar Subemo� t9.mb�m que o ju ravam os elementos processados a sua condemnação elevada de

tambem aqueles dois outros deu, o inImigo lDternacional como cabeças do movimentode 8 para 10 annos e o coronel
estadistas que esforçaram por

do mundo, que encontrou Sl1a 11 de maio do corrente anno. Euclydes de 'Figueiredo reduzi-
encontrar o caminho da paz incor'poraoäo politica no bol A sentença do juiz Pereira da � sua, de 5 annos e 4 mezes,

.

e que, como o grande italitt.. chevlsmo, se encontra ainda Braga, que julgou os accusados para 4 annos e 4 mezes como

no e nós, chegaram a um 00 fundo do palco. no dia 28 do mez findo, foi mo- co réu.

8oc,:,rdo que .segurou a dez Conhecemos o poder da im· .dificada, em parte. pelo Tribu -

-------------

milhões de alemäis os seus prensa internaoional, a qual nal. A Allemanha concede um

direitos,: e paz para o mundo. prospera à custa d'� mentiras O general José Candido de credito a Turquia
. "Sinto me leHz por vêr e difamaoõ�8. Castro Junior, o tte. ceI. .Airton STAMBUL. - O dr. Funk,

'que estes milhões de alemäfs Tendo em mente o caracter Plaisant e o capitão de mar t' ministro da Economia do eReichlt
slo livres, e que nos perten, deste,ambiente e destes ta· guerra Fernando Cockrane, que conduio com o governo turco

cem, que a paz' foi presser. ctores, devemos conservar a haviam sido absolvidos, foram um accordo pelo qual a Alle:
vada. .

attitude de de!ejar a paz a sgera condemnados a 1 anno e manha concede a este um cre.

"Entret8n�0, as expetien todo momento, mas sempre dito de 150 milhões de marcos.

ci88 dos ultimos oito meze& promptos para resistir a qual. UM RETRATO DO SNR. Acredita se que o creêlito ce-

devem reforoar a nossa de quer momento.. GETULIO' VARGAS, COM dido será applicado no desen

terminaçäo de ser cuidado Por parte dos jQrnaes in 15 METROS DE ALTURA volvimentb das actividades mi"
S08 e jamais deixar de levar glezes, francezes e estaduni. litares e industriaes da Turquia.
a cabo o que deve ser lefto denses o discurso de' Hitler RIO. - Na Feira de A- -=-:--:---:-------=---

DO seotido da proteolo do fQi commentado flesfavoravel- mostras será colocado um Pianista brasileira conde-

'Reieb. mente. retrato do presidente Ge- corada

"DelrDJllando-r.l08 com es. '
.

tullo Vargas, com 15 me- A pianista brasileira Madale.
ta�i8ta8 ém< cujas" p,alavra8' .

.

rr:na.cla d� Plan1io tros de altura. Sômente a na Tagliaferro foi pelo governo

devemos .aQ.l,'edUàr,,;,..apando ..�., �1IJ41lhã: dia: ]6, esftirá de c_abeça med�,8 .,!1'�tro8 .. A�I
de P!�"ça:condec9rada com O "-�,, ;li

nOR dlz.em ö..u�, \
..del�ja'm;- a' �lIJIijãoa �?lul.r.madà Central: J�ß,:n:€. :;er� ,l- :��r�u��t�:.grap de 9$va!�ei�_o 'da, LegiãO i.

e,.".c\
....• " ,,,. ' ..•...., .•. ,••+, .. ,.'é', _'.'.....0>' ""'. ""
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Elixir Tapajós
medicam�nto vegetal, preparado
com a -SALSA INDIOENA., plan
ta usada pelos Indios da Tribu Ta
pajós, de acção 100 vezes mais e

nergica do que qualquer outro

depurativo.
INfALIVEL NA CURA DO
RHEUMATISMO e IMPURE·

ZAS DO SANGUE
E contra Ulceras de Baurú, feridas
antigas, Ulceras Malignas, etc" use

e não sofra mais

'TAPAJOS LIQUIDO
"

.' .c;..... ,......... .

(u s.o e x t .e r no)
q'�bQra:t�i-io garanfe a �t:urà. ....::... Unica Agente ri�, Sul do Brasil

- ,>}2,äiL. RO,M'Ai'iO,WSKt - Florianópolis ...
� . ,� ..

Noyamente jlilgados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com longa pratica só na especialidade.
Chefe do Serviço de doenças ano-rectaés e do Apparelho Digestivo da

Santa Casa de Curityba.
HEMORRHOIDES sua cura radical garantida sem operação
� 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
ESTOMAOO - INTESTINOS e flOADO -- Cura da PRISÃO DE VEN
TRE HABITUAL exclusivamente por meio de regimen díetetico.. VA·

R�ZES e ULCERAS ria _perna, sua .cura radical garantida sem opera�ão.
CURITVBA -- Avenida João Pessoa 68

Carneiro RibeiroOrnar
Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

1. Andar Apartamento n. 11

CaiXa Postal, 784.

CURITYBA _._

A FACUL9ADE DE CIENCIAS ECONOMI·
CAS do -PARANÁ E ACADEMIA DE COMERCIO
representam, no Paraná, a mais lidima expressão do
ensino tecnico -profissional.

Instaladas em predio próprio, a rua Candido
Lopes 266 em Curitiba - Paraná.

Mantem os seguintes cursos :

Propedeutico - Perito contador - Superior d�

II ad,!,inistração e. tinanças - Datilografia - Estenografia.
IIC - - • >C '

- .!!!iiiii

POMAGA
E' fi pomada idenl!

Cura TODAS AS
FERIDAS, tanto hu
maDas como Je ani
mais.
NUNCA EXISTIU

IOUAL!! !
A farmáoia Cruz,

de Avaré, (S. Paulo),
éurou eom 8. c'MINAN·
cORACi 1lioero8 que
DEm o 914 conseguiu
curar!

Doa. Cal'ollna Palbar�s, de .Toinvile, curou" com

UMA sO LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havid0 centen8& de cursl!! semelhantes! ! !

.A.dotadR em muitos hospitaes, C8�as de Mmde
e clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A -\reräadeira "POMADA
MINANCORA" nunca existiu. a não ser em suas lati·

,

ohas originaíB com o emblem3 simbólico ,:acimo. Re
cusem imitaçôes! ExfjaDl 5 verdadeira MINANCORA

eU! �ua Is tinha origiodl!
REPAR::M BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios "MINANCOHACi
, de/JOINVILE.·

.

de
Outu�
bro

Varias curas

� ....... No Yic:tim8e .. de
___4•• .,._ de...-.....,
.Padm_ao ,. �vJ:.alSiu. A Ça.
fiaspirina fu, nesta caao., VeNa
deiros Jnilacrea, alliviaodô ai
dorea e reanimándo o

doente ém poucoe mi.
DutoS. Por _ 118 Ie-

DItoras devem ter Ca&.s
pirina 8eSDp1'e á mão.

contra DORES. RESFRIADOS

... a".dte • trist•••••tivo
o.w...tDl eoa...., h.oje_•• fortificar
• ClOIII o ToDiclo Ba,... Fordfioa,.......
DID• ..;.p1 ..ad" o .......

8ô... pa-ra 'otl••

Parthenôn Paranaense
(Sbb inspeçio federal peri1tärtente)
Diretor: Dr. Luiz .Anibal Calderarf,

RUA COM. ARAUJO N. 176. FÔNE 1-1-9-2

Estão em pleno funcionamento .0$. aubu
de admisslo á la:s6rie do cu so Fundam'én-ta/.
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS.

Mantem os Cursos: Pré-ginasial, Oinasial
(fundamental) e o de Madureza,

Junto ao Ginásio funcionam a Faéuldade de
Comércio � a Escola Remington Oficial do Pa
raná, com Internat) e Semi-Internato.

Curitiba Paraná

--_.....

�---------C-LI-N-IC-A--E-S-P-E-C-IA-L-IS-·A-D-A--d-O----------_· de
DR. MENDES ARAUJO

m3ß
WJiJ Hämorrhoiden gerantiert radikäl� Hei- [;iI1iJ
�� ,Jung, schmerztose Be- r!!1
�� handlung ohne Operation. ,l:iiIiJ
I:!f] KRANKHEiTEN DES MASTDARMS - Operationslose Be-lW"

r:::iiIn handjung von KRAMPFADERN und BEINGESCHWUEREN. - ��
...... HEILUNG VON KOLIK lind DIARRHOE durch direkte Be- .....

r!� handlung de. Darmwege. - Behandlung von MAOENKRANK-IW'"
E:'"1 HEITEN nach modernsten Verfahren. - KR �)'I,KHEITEN DER L..:'ILI

WI... LEBER. - Mehr als 10 jährige Praxis auf diesen Spezialgebieten • ...;i1iJ

,�� . DR. MENDES ARAIJIO Ba
�� CURITVBA Avenida João Pessoa 68��

EliXIR DE NOGUEIRA
I!mpregado com 81lçCtlHO em to_

.lnolestlas provenlenlea da .,....
e kupurezas do saniUe.

FERIDAS
ESPINi-1AS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PIlU
DARTHROS
FLORES BRANCAl
RHEUMATISMO •

SCROPHULAS
SYPHIUTICAS

e Ilnalm,eute_�
ai decço."",,,

loIIrca I1lgIsbà rem .... •

"AVARIA"
- Milhares de curados -

WNDE DEPURATIVO DO SANOllE

Dr. Godofredo Gui Iher
me Lutz Luca

MEDICO
Consultas das 8 ás 12 e d a8

2 As 6 hl)ras.

Clinica geral cirurgia e partos.
- IHeade a clallados a qualqlcr bUrlo
f Telephooe :N. 44.
Rua Preso Epitacio Pessoe. s/no
Tratamento antir8bico pela

vaccioa e o soro aotirßbico
dG Instituto Pioheiros§ de São
Paulo. I

Dr. Paulo Medeiros
AdVogaçio
,IOINVI·LLE

�==-_:':'====!ii!!i!iJi!iii!!!:Ié M--õiiiiiiiii'---- J( Obtidas com o maravilhoso PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE,

II:
.'

III
attestados pelos srs, Cecilio Francisco de Souza r. Joaquim da Silva Leitão.

O'U··nstl·g.e G"elegenheit II, E'-lDe grato communícar-lhe que' o seu preparado PEITORAL DE AN-
, OICO PELOTENSE, tem tido muita procura neste logsr ,

II As pessoas que têm feito uso deste "Peitoral" e com quem falo me

, Zu verkaufen: l dizem não conhecerem remedle mais efficaz e enérgico, por experiencia pro-"

- II pria, na cura de constipações.

1;: I Auto «CHEVROLET� 4 cyl 2:900$000 1 De vmcêo, er, e obro Cecilio Francisco. de Souza.

?jl,'
1 Cam!nhãos!nho «CHEVROLET» 4 cyl. 1:800$0.00 �I �:fe���z��e soffrendo minha filha Belmira, de 6 anos de idade de for-

II 1 Carninhãosinho li fORO)) 900$000 • te bronchíte, ficou curada radicalmente com o uso exclusivo do PEITORAL

L �.
.

III DE ANGICO PELOTENSE do sr. dr. Silva Pinto.'
'

.
' LOTHAR SOnNENHOHL. II Beneficos resultados temos eu e mais pessoas de minha familia obti-

•

õiiiiiiiii''iiiiiiiõiiiiö'iiiiiiiiit--'iiiiiiiiiiõ--t!!!!!i!''�''���:i!ii!iE!ii!!!li:i!ii!iE'' do com o uso do mesmo "Peitoral" no tratamento de constipações, tosses, lAI.c::::wc::rlClolCllCr'.c:.:;.t.-:::::.c;,ucn:::::. �"O:::::"·:-':.J:<':'.::::xc;n;:::tc::u::oc":::::x.::::::xc:rDI:I
pertinazes, etc., o que attesto cem prazer em reconhecimento ao seu autor e

�I
IX!

OôIJOC em bendicio da humanidade soffre dora U P I H tôIJOC Pelotas. - Joaquim da Silva Leitão.

�
-

a ace o e. Co�firmo estes attestados. Dr. E. L Ferreira de Araujo
Cálculo de qualquer Planta, execução, fis- (Fuma reconhecida) .

estrutura em con-' calização e direção Licença No. 511 de 26 de Março de 1906. O
cer�teorroarmado de obras. Dep8Sill : Laboralario Peitoral de Angico Pelotense a Pelotas· Rio ß· do SII.

O�
de M A R T J N S J A R U G A

-'t Aparelhamento com-

pleto para eonstru V e o de· s e amt o cl a p ti r t e Qua Barão do hio Branco N. 62

����rr�� a�����. em . �1IJ[iJlilllJlIJlIIlIJlIIlIJl§JIf21�III[§Jl§JlIllillillJJlI1li1l1J� O
TODOS OS QUARTOS E APPARTAMENTOS

III .

,.

III COM AGUA CCRRENTE, QUENTE E FRIA.

ltJ Ur. Placido OIympio dB. OlivaÍra ltJ � 7!ö��tv��R.DIRf,,�Ol!trii� ..I A Salas. de amostras para os Snrs . VIa/antes.
ADVOGADO M 'AtJT0MCVE:"" N ESThCÂO.

Advoga nesta e na Comarca de [olnviíle.
I Q. C u � I T Y 1;1 A _ P�RANA' - JJR.4,�/L

,

II) lIL:::rc::.::::=w�c:_c:a.c;;;::e:::::r.c;aJOlJOlXC>x::::lI::::::..::�.c;::.c::r

Besidencia: Rua OHo R. Böhm _ JOINVILLE
III

liJlBBfJlIBIlIJllíll'lll1liQ Ne.ocio !Ie oCt:aslAo
VBNDE-SB

1 Auto «Chevrolets de 4 cyl. por 2;900$000
1 Caminhãosinho «Chevrolet= de 4 cyl. por 1:800$00P
) Caminhãosinho «Ford» por 900$000

Tratar com LOTHARIO SONr�ENHOHL.

o "CONTRATOSS'E"
E' DE EFEITO SENSACIOHÁL I
N.. to"... r.b.ld.. • tr.i

,••lr.'1 n•• Itron.hite. chronlc.'1
tripe'l roquld6.'1 .scerros san

luineos, dores no plito c '!Ie.

.ostas, in.omnle•• frequcz� g._
r.I, lelt. d. .p.tit. e febre, •
CONTRATOSSE I • r.llledio"
1.lut., herolc., ..... nie f.ih ••

4)

Snrs.
Industriaes

.'

REGISTKOS DE MARCAS

C Analyses de productos no

Lab Bromatologico do Rio�
encarregà 'se pessoa esp�cia·"
Iis;ida, com correspondente
Junto ao Ministerio do Tra
balho.
Consultas á Caixa Postal

n. 2 Nesta.

Nas feridas,
mesmo de máo cara
cter, eczemas, espi-

1.I-1r+.......L..J nhar, c na hygiene
�..�� Intima dills senhoras

(contre corrimentos
flores brancas, etc.)
G'YSÁ
t Hnto remedio

DIItt. DROGARIA

SUL AMERI(ANA

"

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



POvO .- jifraraguá ríc ,pul)

AMANHÃ - Domingo, dia 16 de Outubro· EM DUAS SESSÕES· ,.Às l�b' da tarde 'P 8,�q, �9rás. da noite! ! l Domingo, .��!v1��HÃ: ., �5.

1. Um lindo <Nacional-. L. «In:Sfantaneos dêHollywoods. 3. LiH oraz e O. Schmitz em 'I'�
5 11

0')1\ ,i; .1. 'I

I\os';'Moços,' li
'�; iPtelilce ,0 J IIIl1ld(oir

(<<Wenn Du jung bist, gehoert Dir die Wdtll)" Uma lindíssima opereta 'Ha' Cine' Allianz. ,,�l, ��00'. . .-

i1' � ------�--���----=---------------------��----__-- ___

Preteitura ,Municipal
"

de �/araguá,�p E T-RI fi IN A o E C R E T o L E I N°. 31

Incorpora-se doia cemíteríos ao art. 1 .,

do Decreto lel n. 19) de 22-6-38.o Tunleu capilar pur excelencta !
Destlnase a manter uma higiene perfeita do

eouro ce beludo e !3mbelesamel'.lto dos cabelos.
.

Evita a QUE'DA DOS CABELOS e destrol a

CASPA, por mals rebelde que seja. E' um remedio
soberano centra toda e qualquér

AFECÇÃO DO COURO CABELUDO.

RESOLUQÃO Nb: 24 .

O Tenente LeônidaS::ljCabral Herbster. Preteíto Munici' ,:
pal de jaraguä, no uso de suas atribuições, _ '.

h.

.

RESOLVE:

O Tenente Leônidas Cabral ijerbstér,I)Pl'efeita Munící- .

,
EXONERAR, a pedido, Sll vlo Dias, do cargo de pro' I

pal de [araguá, no UßO de SUI\S atrfbulções; fes'sor provisorlo, da Escola Mixta de Pedra de Amolar
"

DECRETA :
distrito de Hansa.

Fixa 08 emolumentos a serem cobrados
pela Tesouraria Municipal.

O Tenente Leônldas Cabral Herbster) Prefeito Muníot-
· I' PORTARIA N. 24 pal de Jaraguá, HO uso dfl suas atribuições;

Quadro slntêtico da RECEITA, relativo ao mes de Setembro O Tenente Leônidas Cabral DECRETA:
Herbster, Prefeito Municipal Art. 1. -- Os emolumentos a serem cobrados na Te-

E X. E R C I C I O DEI 9 3 8 de Jeraguä, no uso de SUfiS souraría �unicipal de Jaraguä, são OB seguintes:
ARRECADAÇÃO Renda atríbuíções, etc. ; TABELA

II
Total .

t
. RESOLVE: «EmoJumentos»anterior do mês previs a Suspender por 24 horas, '.

1. � RECEITA ORDINARIA sem prejuízo de suas Iun- Por requerimento dirigido à Prefeitura
§ 1. Imposto de Licenças Por planta de construção
§ 2. Predial Urbano ções, O Secretario desta Pre-

AI á de a r ã d I t
• 3. Territorial Urbano feitura sr. Renato 'Sans, por

var . p OV8Ç o e p an a

» 4. sI os Produtos agrícolas e pastoris ter deixado de cumprir uma
Alvará para modificação de planta aprovada

» 5. si Industria e Profissão determínação desta autortda- Alvará de «Habíte-se lt
• 6. de Patente sI a venda de bebidas e fumo Alverá para re eonstrueção, concerto ou reforma
• 7. sI Diversões Publicas de.

ou pintura de predios
»8. » sI Gado abatido Cumpra-se.
§ 90. MULTAS PrefeitJra Municipal de Por certidões negativas

• a) por moras -íe pagamentos 2:500$000 J á 10 d O t b de Outra qualquer certidão
b) por infrações 200$030 aragu ,

. 6 U U ro
Para alinhamento de predios, muros, cercas, etc.

•

§ 10. Emqlumentos 1938.
por metro corrido

» 11. Eventuais a) LEONIDAS C. HERBSTER
20. RecEITA PATRIMONIAL E INDUSTRIAL Por termos lavrados em livros

§ 1. Rendas Patrimoniais
BdI'a I

Sobre o valor de contratos, que forem f�ítos com

a)'Cohrança da Divida Ativa a Prefeitura 10/0
b) Renda do Cemiterio Municipal De ordem do sr, Prefeito Por certidão de documentos 20$000

§ 2. Renda Industrial
a) Taxa 'de Aferição de Pesos e Medidas Municipal torno publico que Por titulo de nomeação para qualquer cargo mu-

3. TAXAS DE SERViÇOS MUNICIPAIS durante o corrente mez de nícípal remunerado
§ 1. Taxa sI Iluminação Publica

10utubro, arrecada se na Con Para funccionamento de Bombas de Gazoltnu :
• 2. Taxa dê Conservação de Estradas Municipais dadoríe da Prefeitura MUnI'. a) por bomba tíxa, anual 100""000
• 3. Taxa sI Fiscalisação «Empresul> <6 �

Responsaveís: Recebimento Estadoal: 1:327$900

I
eípal - IMPOSTO PREDIAL b) por outra especie de bomba, anual 60$000

SALDOS DE 1937 .__ 2. semestre e IMPOSTO 'I'ranstereneía de estabelecimento comercial, in-
Em Caixa = �� dis:rtto 1;����'��� SI A gp,RODUÇÃO AGRICO. rdaumstorilll, profissional ou outro qualquer

.'�

LA 50/0 r
No Banco 18:990$000 .

P b'
r TOTAL

-

Não satisffizendo o paga- or avel ação qualquer 5$000'
----------------�------- mento no referido mez fica· Por buscas até 5 enos 10$000

Çontadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 30 de Setembro dto 1938..

Irá
(} contribui'Jte auj�ito á Por buscas de 5 a JO an(;s.. .20$Oon

O Contador: AlfredfJ Moser .0 fesourelro: França Vosgerau. It d 20/ b
. Por bUscas de ma.is' de 10 'an08 30'$'00'0

\j;
• VISTO: LEONIDAS C. HERBSTER, Prefeito. mu a e ".80 re os lmpos- . .

. tuB no primeiro �mez, sendoi Por termos de vlstorla,� ,�m predios1ü"u outras . :�J;
: entäo feita a co�ra'llça judl' ;_ .

. quaesquer. 5$Oqf.

��������������������-·���������������-Iclalmente... "
: �or nlv�amen�, me�o co�ndo

_ _, l$O�!
Quadro sintético da Despesa, relativo ao mas de Setembro Se.c�et8rlll Dda ,,;�Pref.eitura . Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrario, eI(�t

IMUDlClpal
de jaragUá., 1

..
2
..

dß-! trando o presente decreto lei imediatamente em vigor. -: ..

E X E R C· I C IOD E 1 9 3 8 I JOutub"f<.l de 1938: ,;! '.: •

j, -

__

-,-,, ._-... �-'----. . ."'.,,,, 'RJ::N'Ä'T'O sXNs . PrefeItura Munlcipa� de jaraguá, .. 7 de_ outubro de 1938l' •

DESPESA II Total II Despesa II Secretário Municipal.
'

a.) LEÓNIDAs. d. HERBSTER .:. Jl!lt
anteri�r II do mês fixada Renato Sane.

.

I � _ __ __ __ ':

J.' j Cr..úa� �b�,. :';_qa!�, ,D E C R E TO· tE· t:·'it�':$ ê, 'W" !�.

f
,(

.. O Tenen.te Leonidas Cabral Herbster, - Preteito Mll-ni�.·
, c�al de J'araguli, no uso de suas ßtribuições; .

_

.1 '"
_ ":\, . DECRETA:

Jornal Independente . e Noticioso
Assignaturas :

ANNUAL . . . . 12$000 "'IIIJ!II!I""""'!�"""��....-

Pagamehto adiantado

Redacção e officinas:
Avanida Getulic. Vargas

A redaccão não se responsabi
Amplas salas de àriloS- Iiza pelos conceítos emittidos

:::;;;;;;;;;...--" tras para os srs_ viajantes. ,

em artigos assignados:
_ ,

. j Originaes embora não public?-
134 '�.' Fône, �1320 Pr�ç3 .1� de' Novembro

,.
dos, não suMI d[vol�idós

�

:..,.�."';
""""-'! ��ioE;"�.,,,� ,"San'a Gatarma �.

- »»J»)))))D)J)BBBB ��;l!iI!IIiiIii�l'IIii, _��

Art. UNICO. - FIcam mcorporados ao artig') 1, t:io
Decreto.leí n, 19, de 22-6""-58, os cemíteríos da Estrada ,.

Isabel, no distrito ue Hansa 8 da Estrada Itapoeuslnho, no

11.
distritt ; revogando-se 8S dtsposíções em contrarío .

Prefeitura Mun!cipal de Jiiraguá, 15 de setembro de 1938.

a.) LEONIDAS C. HERBSTER.

.... ..�_______________ Alfredo M.:;st3�..
r

Em todas SB Farmaeíar, Drogarias e Perfumarlas,

•

Produto des LABORATORlOS 'MINANCORA"
Joinvílle S. Catartna.

I T U L O ST

T O sT I

32:'275$500 4:786$400 37:061$900 ' 57.750$ooJ'
11:453$500 -$- 11:453$500 14:850$000
14:510$700 1:944$000 16:454$700 41:336$000
3:558$700 889$800 3:948$500 12:40C$00b>
952$100 116$000 l:n68$100 8:900$oõt>

3:141$200 330$600 3;471$800 5:367$200
6:044$700 842$100 6:886$800 11:500$000
2:795$300 1:196$300 3:991$800 5:986$000
86:6ô5$340 16'076$500 96:741$840 13):310$800
1:200$000 150$000 ]:350$000 1:800$600
7:449$800 3:514$200 10:963$500 5:500$000

'. 11:000$000

:86�$O60 170:,�46$340 23:346$100 301 :700:000
--- -

:503$710 1117353$770 "

.990$000 --,I310:746$210 ..

. .

r'
,

I
I

§1. ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO
c 1 Administração e Fiscalisação
c 2 Oivid'l Passiva
c 3 Educação Popular
c 4: HigienePublica e Assistencía
c 5 Agricultura
c 6 Despzas Policiais e Judiciarias
c 7 Serviços Gerais
c 8 Auxilios Diversos
c 9 <Jbras Publicas
c 10 :Bespeza Patrimonial
»11 Eventual
• 12 Caixa Esp�cial

Saldo qu e oassa para o mês de Outubro

Em Caixa k d.is.trito
No Banco

.,

42
25
48

JARAGUÁ DO SUL
} Santa Catharina

-x-x--

Ganhe 12$000 diarios
Em sua propria casa, nas ho

ras vagas, na mais rendosa, ori·
gil'lal e artistica industria domes·
tica. Fadl para ambos os sexos.

Informa'se gratis. Desejando se

'amóstrai:;"e catalogos i1Iu�trados
do trabatho�a- executar, remetta
3$ me.smo em stIlos, a F. Mari·
nelli - Rua 15 de Novembro,

-:------------------: 312· Caixa Postal, 2436 S.Paulo.

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaragua, 30 de Setemoro de 1938
O Contador Alfredo Moser O Tesoureiro França Vosgerau

• VISTO LEONIDAS C HERBSTER, Prefeito.

2a. Exposição Agro Pecuaria:lndustrial promovida pela Sociedàde de Lavoura
TRES RIOS DO NORTE - Sob patrocinio da Prefeitura Municipal
Os Snrs. Industriaes, Commerciantes, Criadores e Lavradores deste Municipio que desejarem reservar

espaços no cstanà» principal ou para con&trucção de «stands» prop:ios, podem inscrever-se com os encarregados
pela Commissão Organisadora srs. Osorio Saraiva e Theodoro Harger.

) 'NÓTA : - As inscripções serão acceitas improrrogavelmente até o dia 31 do corrente, para facilitar o
trabalho de construcções .

•

-HOTEL GLORIA (An tigo Laporta) ".(OB)B"«(C(UC
Correro do PovoO mais majestoso edifiêio

da Capital e o unico no
Estado que 'possue ele
vador e telefones em
todos os quartos.

• 12 confortaveis aparta·
mentos luxu"o'3amente
mobiliados, 80 quartos
e 18 banheiros.

Diarias a partir de 14$000
inclu�ive banhos quentes.

, !

t \.

.. :

Publique-se.
Prefeitura Municipal de [araguá, 1

J de outubro !;de 1938�'

8a.J LEONIDAS C. HERBSTER

D E C R E TO· L E I N. 34

2$000
2$000
5$000
10$000
10$000.

10$000
5$000
5$000

1$000'"
5$000'

15'$000

Art. 1. - Os contribuintes, responsaveisl ou fiadores!
que n�o tivel'.e� solvidod os saus debitos para. com a Te

'

�

SOiUraru..\ MUDlclpal.' uma vez esgotados os prazos por lei,·�f
não p<?de!ão tram5lgir, de forma alguma, com as repartições..

muniCIpaIs.
Art. 2. - Este decreto lei entrará. em. vigor Da data de

sua publicação, revogadas as disposições em co'ntrario.
Prefeitura Mllnicipal de Jal'aguá; 7 de outubro de 1938.

.

a.) LEONIDAS "Ú. HERBSTER �"

Renato Sans. ii

RESOLUÇÃO No. 25
O Ten-ente Leoni4ss Cabral Herbster, Prefeito Mu nici

paI de jaraguá, no uso de suas ötribuições; l

RESOL VE:
NOMEAR, interio8monte,' CGndaIDir da Costa, para

flxerc :>,r o. cargo de professor provisorio, na Escola Mixta.;
de Pedra de Amolar, distrito de Hausa, percebendo OB ven<t
cimentos consignad.os em Lei.

.

Comunique.se.
Pr.efeitura Municipal de Jaraguá, 7 de outubro de 1938.

"

aa.) LEONIDAS C. HERBSTER

Rectificação
O abaixo assignado propriefario do

BAR !,VENIDA, declara' e torna publico,
que somente tem á venda bilhetes da-

Loteria de Santa Catharina
. e da Loteria' Federal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_DIreIO
Chronico da Semana Ix�x;:*on::::c:u::::'X:::llcxx

w

PIA' l d' A b g, Jornal Independente. g
or lUaroe .dU, ry. J� e Noticioso �

lo - arnericanisados ao extre

l�
. -" ". O

mo, ÔC"S de qualquer propríe- I Redacção e Oíficinas :

Odade '!teraria, �p�nas induzindo Avenida Getulio Vargas 'O�tlft����a�ê�erf�lt�I�:�'teEq�� �:.x••c:..cx_c:::J_CXJC:IC__�_.cx_:c::::e_&:::::8CX__lJC
....J.a.r.a.g.u.á S�bado, 15 de Outubro de 1938 - S, Cath�r-ina

parecer. '. e apparecem, infeliz
mente.

oDias cinzentos os desta sema

na. Uma impressão desagrada
vel de peso, de cansaço, de aba
tim-entoo
Os dias em que o sol não

IIpparece, são dias perdidos pa
ra a gente: «que não vive só de
pão», - pois que mesmo nem
&6 de pão se p6de - viver hoje.
Aquieta-se o espirita; a visão •

*

*-. Registro Social
perece limitada aos morros pro-

Houve um tempo por estes" Desejando um cha-
ximos ,. a sensibllidade como Brasis, propicio ás inspectorias . péo que reuna qua' b f" d ESCO A

..

h S A
'

c

d t d 61 r M't Nasctmento em ene ICIO a L sa na ígreiln a de t. ntonío,
que se attenua em face da infi- e povoarnen o o so. UI a I'd I

"

t disnô t b Ih Está em festas o lar do snr I ade, e egancia e MIXTA MUNICIPAL DE POÇO do mesmo lugar, diversas re·
nita tristeza dos horizontes cõr gen e se ISpOZ a ra a ar pe'. .

.

lo povoamento do s610 sentado lgnacis Tomazelh e exma. senha distinção. D' ANTA. preseutações pelos alumnos da
de cinza...

n'uma confortavel poltrona de ra, d. Maria M. Tomazelli, re districto de [araguä, para a qual escola regida pela proíessora
Pela janella aberia não entra

couro Era um serviço comple _ sldentes na Estrada Schroeder, EXIJA sempre um remos o prazer de convidar - as d, Juliana K. Veiga Coutinho.
um rumôr ela rua .aburguesada .

, ,.

d J' '11 I t id d d J á
xo. Entretanto elle teve a sua mumcipio e cmvi e, pe o na- . I exmas. au on a es e aragu e Continuacão com GRANDE

e parda, .

t de mais um g J te

C·· U fi Y·
Hansa, os srs. pacs dos alum ....

.

Abro um parenthesis na mo- acção garantida, senão pela pra sCI�en o
...

a an

,

_

..

I
CHURRASCADA bebidas ca

.

d'
.. menmo Oolncidindo a data do nos e o publico em geral. � _" ,-

notonia que me rodeia... O ra- tíca, pelo menos por ísposítí .

f- d LEJLAO t d�...
.

nascimento a 1° do corrent Começo ás 9,30 horas da manhã. e, oces,
.

e ou ras I-

dl'o l., Mas na-o resisto a en- vos rogulares. .
. '. : .

e,

H
.

d t t com a primeira visita do actual A festa constará de uma mis vertimentos.
ehurrada dos reclarnes.i. oJe taes epar amen os pa .

I >

,* rece que cahiram da moda. Pelo chefe de governo, sr. dr. Nereu PREfEITURA MUNICIPAL DE JARAOUA'
V h' M' *. t

.

I menos não sei da exístencia de Ramos, á Estrada Schroeder, •

'U edm a I LO. mAIS r_?, genera
i nenhum aqui por' perto quiz o casal homenagear como

ID 14 L (In 32p.Len �nç� Icma. pos o denwr- Mas ü povoamento do s610 bem tornar na memoria, bapti Os chapéos CURY -nrMn � nl
-

1

ramfien. o 0d on�rtelSsdo pe ná·· está sendo feito L. _ talvez com sando o herdeiro com o nome são conhecidos co- ",'''-'' '" 4 V- '" I •
gen euos, a capí a o arana.t>:

d . E 'de Nereu Ih
.

S. S. rumará para o nosso Es- me,nos espeza. senão v�]am:. mo os me ores Cria -se o ÍTpostO de Iíeença para colocação de
tado pela rêde de viação Para- e� 1935, se��l1do. o boletlm',re Da. Anesla W,' Crespo, � porque são os me-

I
placas, reclames, etc.

nä+S. Catharina, cuja situação cénte do tAmlsterIO �o Exterior, lhores conhecidos. O Tenente Leónidas Cabral Herbster Prefeito Munici-
pretende inspeccionar, devendo a população do. palz era. de A ;16 do �orrent� �ralJscorterá � pal de .Tarsguá, no uso de suas atribuições;
em seguida inspecc.iona.r tarn 21.000.ooode habitantes.subin

..

do I o..

am�e�sano natalicío da ;s.n�a. Só na CASA DECRETA:
bem os trabalhos dos portos de a. 45.000.000 em 1938, com uma d: AnésiaWalter Crespo, d..g�lIs

I
Art. L - Fica creado o imposto de lícençes para co-

ltajahy, S. Francisco e Paraná- d)tfere�ça de 24,0.00.0<;>0 em 23 sima c?nsorte do nosso distinto MAV & locação de placas, reclames, etc.
guã. E' uma viagem der serviço &nl1os,' .

.
_.;.. .' colab?lFldOr, sr. João Crespo, e '-. Art. 2. - A este imposto estão 81Jjeitos os anuneíos,

que S, S. pretende realizar nos
. AS�I� é que se pçvna o s610. comp{:'lent� pr�fes�ora da Es" FISCHER svísos, cartazes, embleml,lB, inscrições, letreiros, painés,

dois E::hdos. E de' facto. ha E para
...tantp .de� se apenas �sta c_01a Normal Pnmamt anex� ao placas, reclames. e (aboletas, fixos ou volantes, luminosos

muita cousa por ahi que S. S. c�>u.sa tao sImble� !Ia appare� O�upo Escol?r «AbdoD Baptista», ca � � l!Il � rxI ou não feitG por qualquer modo engenho u processo U8

precl'sa vêr. A II'nha e::tá ahl', cla.
- cada brasileIro cumpr�u A �niv�rsanllnt..e, ,que por certo. �••(�&_ca "

\

1 cl
. , 'li (j. '1' � •

"
.

_ _ pensos ou �o oca os em paredes, muros, pIlares, agE'i:los,
f com ella as Eslações, o mate- o seu dever... rrcebera as malS lustas def!lons· passeios, calçamento, pústes de madeira,1381a de espera de
rial' rodante, os tral-alhadores... t�ações de .apreço e de slmp,a I casas de diversões e outros �tÓ8, que tenham face na via
}Ao apurado espirito de obser· D HANSA tia, <i:Corr.elO do Povo» as�ocla· ENFRAQUECEU-SE? e p�bltaa, OU desta façam p�� Bobpena de �multa de 6'0$000
vação de S. S. nãc escapaz:ão

e se antecIPIl�amente!. envIando
Ainda tem to.se, dOr nas (et,ncoenta mil réis) a08 transgresElores qqe previamente

detalhes ... ror minimos que se·. Festa escolar
suas e:l_<presslVas feliCitações. •••t••• no peito? . nã-o s-e., IDU:nirem, da competente licença, multa que será co·

jam. O panorama �a nosS'à �er Realizou se dO{tlingo. ultimo, Reslsfro Civil U.e o poderoso tonlco brada."em dobro ;Das reincidencias.
ra, desdobrado pelos vales a· na Estrada Isabel, uma animada - lIIHO CRB080T!DO '§"Unico;' ..... A redação dos anuncios, cartazes, etc. d�-
lentos - onde as turmás mou festa escolar que teve o compa. EDITAL N. 838 I verá: ser. SUbIlJ.�tida. li considNlição da Prefeitura·· em re·

rêjain ao sol c ás chuvas -;:_ 9 recimento de quasi toda a po- Jacob Alfredo Emmendoerfer, no�
•• porm•• chim. querlmeóto, sem o qur. não será Pçrmitida ti sua fixação.

as casinhas brancas d'JS �Qlo' plJlação cJaquella estrada, em be. :meado por Portaria n. 28} desta .d�ta JoItDA SILVA SILVEIRA Art. 3. - Quand", pRl8. flfixação �e anuncios, houver
o,os dão uma nota de vida e neficio' da caíxa escolar da Es- data e do M. M. Dr

.. JUIZ de DIf.el�o - necessidade, por parte dos ínteref3sadoB, de serem uttlisados
bem estar., impressiona mais 'qu-e· I

"

di· l'd d 'd
da Comarca para aervlr como escnvao .Empregado com _-' 08 muros' e paredes doe; p'redks, d�'Verlío eles cODliJeguir doa

.
. co a mixta � oca I a. e, regi, a ad hoc, por estar impedido o serven- cesse DI' Inemi•••

essesl films naturaes' ieilos de pela professora d. Marta Pomla. tuario vitalício, faz saber que lhe foram convlleSCIIIÇlS proprietarios a permissão pS.l'a tal' fim.
córtes diversos, ,escolhidas pdr nowsky. , aprese�tados o�. document!l� exigidos TONICO SOBERANO Art. 4. - Os reclames ruidúsú8 só serão permitidOB
entre a,' balbuidia. cosmopolita Os festejos prolongaram-se pela lei e es.tao. se !ta�lhtand? para DOS PULMOES pelo prefeito MuniCipal mediante retribuição a convencionar"
do'" studi'os O MI'nI'stro Me" .

-
... . casar·se no primeiro distrIto e sede da ·Art 5 SI' no mesmo predl'o houver· mal's de uma:O"" •..

. li' ate a_�olte, t�rmmando com um c�marca de Jaraguá, Estado de Santa
. .

-

, ,
'

.

qonça Lima vae ter muito que grandiOSO balle, Catarina:
. placa ou letreiro com dizeres iguais, ficarão 8uJeftos ao

admirar... Alvaro Tancredo Díppold e Alice . �'� '?J '

I impostei todas as placas. .
-

-

* *. Dr: Fautó Brasil Piaz�ra, " �©W>lllí.l�@) �. �ft. 6. - O Ptereito Municipal poderá mandar apreen�
O caso d0s dois menints qué Acompanhado de sua exma. Ele, solteiro, tipograto, com vide e der o� objet.os de reclames, ou proiljjr meios de propagan-

resolveram um dia destes aba·· h b t
um anos de idade, natu�al d� joinvil, © ���.

.

da que ofen'dam os bons co"'tumes e qu"ndo nRo estel'a pa.sen orlil, em arcou es a samana, Ie neste Estado residente e domicilia· IH 1'i1f\Íilr1\\ r,1»,?rli!r'0?�
".... a

lar de ,casa, enchendo de affli- com pestino a S, Paulo, o snr. d� em Sãô Fra�cisco dó Sul, sendo fi- I!!I 1I1111�1W ��1!iJ 4?)� go O imposto devido.

ção o· córaçáo dos paes,. é typi· dr. Fausto Brasil, illustre clinico lho de �naDippold, residente naquela �.
§ Unico. - Este imposto será cobrado no mez de ja,

co nos dias qUe correm. aqui residente, que teve embar.1 mesma clda��. . .

neIro.

E' phraze corrente, feita meso que bastante concorrido. Ela, so�telra, �omestlca, com vmte ! Si A li Art. 7, - Os anuncios, placas, tabôletás {lU ��lhan'
mo: a evolução' é- um facto! A'...a· t' t ·t·· t I

anos de Idade.dlgo ..:omdezanove anos » ANTI- ARNl\ ELL « tes, em I1ngua estr8.Dgel·ra, n RO s·<>rão permt'tidcs, em by.no.o .IIS mc o 1 meran e a me ne idade domicilíad> e residente na
Q " I"

Evoluímos. não ha duvida. Mas jamos boa viagem e breve re cidade-d� Jaraguá, de onde é natural; tbese alguma.
quanto de,scalabro, quanto ab' gressso, sendo filha legitima de Emilio Piazera Art, 8, - Revogam se aB dieposições em contrario;,
lurdo, qlJâfila extdiVag�tlcia de

'-

e de Elísa'Doubrawa Piazera, residen· Opportunt·dade Prefeitura Municipal de Jaraguá; 26 de setembro d6 1'J38.
costumes, - li conta dessa eva· Nascimento tes e domiciliados em jaragui, a�.l LEONIDAS C. HERBSTER
Ju'n:to I,'

- O lar do sr. Oswaldo Sá e
E para que chegue ao conhecimentó � b I d t

'

-d It... de todos passei o presente edital que para Ia r cas e eCI os, de ' - - A redo Mese!'.
Antigamente, - poderão con'" exma. esposa acha' se enrique· será publicado pela imprensá e em sabonetes, pharmaclas etc. ' TABELA· .

tra':atacar -� tal11bem se davam eido com o nascimento de seu cartorio, sendo remetida copia parao.
, (Anexa ao Decreto le·j ;n.1 32 de' 26--9.....;38)

ca�'ls Id.�ticos. A parabol? do primogenita, a. j do corrente, �:�!a�:�;��ir�: :!vi�i:oFr:���:� :� Vende·se uma machma para I. - Cartazes. letreiros, painés ou inscrições
filfih prodigo.. , que na pia baptismal receberá Sul, devendo ser afixado por quinze cartonagens (fabricação de com auuncios ou reclames, em predios, muros, ,te.

-

Reparem, porém, como hoje o nome de Alexandre. Ac, novel dias, . caixas de cartão de diversos IhadoB, pilares e outros lugares visiveis do p.ubl1co :

lae$ casos revestem circumst&l1" casal, embora tardiamente, envia - Si algúm souber de impedimento tamanhos e forma_'), em per. Ocupando superfieie 'até um_me_tro quadra-
" "",., fit' f I' 't -e acuse·o para fins legRes, d I 10$000(Ias es..eclaes, re e em o melO, mos nossas e ICI aço s, jaraguá, J I de outubro de !938. f "t t d O - anua '

a vida de complexos caracteris Hansa, 13-1038. Jacob Alfredo Emmendoerfer
el O e� a o, e uma·

.. , De mais de um metro - anuai 15$000
tkos que vivemos... O cinema (Do Correspondente.) t:scrivão aa hoc. Machma,

,
typo estancla, U. - Idem, jg-e�.não fixos com anUncios de

• tido como escola, Escola on para fabricação de caso cinema, circos "�,;_-,)i�tll:as ca88S de diversões,
de nem· tudo, porêm, é bom. e cos de pharmacia anualmente ':\:,,���'�;::. .

uma escola onde' nem tudo é t d t t 111. - Idem, Idem"OOm anuncias ou re"lames
bom, - não se recommenda. co�. o_ os es .I?er enc�n es, ::;or circulação nos logradouros publicos, por sno
De reato, a fiscalispção sobre os movida 11 electricidade.' cadl um .

films que são apresentados ás
.

Preços baratissimos. IV. - Idem, idem com anuncios em portas e

crianças, é falha.
, Q I

'

f - vidraças externas, cada um - 8nual
Por outro lado exi�tt;m certas ,

.

ua quer In or�açao os V. - Taboletss colocadas:
leitura!:!... livros de aventuras, ."""" "'cit&eftt7 $. 3 ?Te ..�.."... mteressa�os poderao obter a) Paralelamente ás paredes ou sacadas:
.- genera ultimamenfe explor�-_ na reclaçao desta folha. Até um metro de comprimento 10$000

����������I���·����f�II��·����·�������·������� Dem�de�m�o ffi�O
���������������I � Pe�entic��men� ás paredes ou sacadas:

:.; Até um metro de comprimento 15$000
De mais de um metro 20$000

VI. -- Placas ou letreiros, Das parf'des ou

portaladas. com firmas profissionais ou denomina.
ção de estabelecimf:mtoB, até um metro quadrado,
anuaJmente

De mais de um metro
VII. - Idem, idem de seguros quaisquer ou

empresa de sorleios 15$000
VIII. - Anuncios «Liquidação finah, «Grande

queima» e semelhantes, quando paralelos ás pare.
des ou atravessando Das ruas e Qutros logradou.
ros publicos, por mês j 251JOO

IX. - Anuncios e seus semelhantes, coloca,'
dos em locais f6ra dos logradouros publicos, mas
d�les visiveis, cobraveis de qt:.êm aproveitar a

propaganda. . 20$000
X. - Idem, pintados em bancos de jardins

publicos, cada banco anualmente
XI. -" Reclames e semelhantes no interior de

cinemas' ba.rs, hoteis, etc. - por todos
. 15$000

Preleitura Municipal de jaraguá, 26 de setembro de 1938.
68.) LEONIDAS C. HERBSTER -

Alfredo' :Moser
NB, - Reproduzido por ter sUdo com incorreções,

20$000

8$000'

Emmen d�örfe r �$OOO
10'000

DEPOSITO DE MADEIRAS B TELHAS EM! 6ERAL
,

Aos srs. cOl'7lstructores I - Material pa�a construcçõesl
fORRQ PAULlSTA� typo Standard. largos e estreitos.

TABOAS apparelhadas para parede� internas e externas, com macho e femea, junta seca,
T;;bO<lS para soalho apparelhadas, macho e fell1ea em qualquer espessura 'e largura,

KODA-PÉS, Mata· juntas e" sarrafos para molduras e me-acana, etc. etc.

T E L fi. A S f R A N C E Z AS, ETC. - Material de primeira e _preços vantajosos,

etc,

1(1$000·

1------

Exijam o Sabão l

"Virgem E spec ia I idad e"
de WETZEL & CIA - JOINVILLE (Marca registrada)

..O IDEAL Pj:\RA co�tNHA, LAVANDERIA -E L�VADEIRA,•

.. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


