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'

grande brasileira - e com um

homem dessa tempere a frente,
nada temos a temer, e não va

ciamos em lha hipotecar nosso
incondicional apoio. O Brasil

1 todo deposita sua fé e espe
� rança neste eminente Presidente
.

e convido pois aos presentes
para levantarmos as nossas ta

ças e bebermos á saude e feli
cidade de S. Excia. O Chefe di
Nação>.

-x

Reproduzimos aqui os tele ..

grammas recebidos pelo snr.....
prefeito municipal por occa

släo da Inauguração da II. Ex
postção Agro.Pecuaria :

Fpolis, 11 - Prefeito Jarail:lá
- Peço comunicar comíssão
organisadora esposição que meu
estado saude não permite viajar
e porisso secretario fazenda a

grloultura ir' representar gover-
'

no. ,Não devo contrariar preso
crição medica para poder resta
belecer-me mais r3pidamente fim
poder acolher ministro agricul
tura. Saudações, Ne. eu Ramos,
Interventor. ,.

Fpolis. 14 - Lamentando ain
da uma -qez não ter podido as·

sistir inauglfraQão, quero con�

gratular-me com a comissão ar

ganisadora da exposição Agro'
Peouaria pelo seil exito e ao

mesmo tempo agradecer toda.
homenagens me foram prestadi:ls.
Ccrdeâes Saudações, NereLi Ra'
mos, Interventor,
Timbó, 12 - Não podendo

assistir inauguração exposiQão
Agro Pecuaria agradeço honro
sO convite desejando--qos plena
exilo. Saudações corde8es. Wal
ter Mueller, Prefeito.
Fpolis, 12 - Agradeço sen·

me.ma oecasiAo foram tam menau e da capital do Estado. novembro, que os pregoeiros
. Resp?ndendo, :fez um

be.nOI
podemos furtar ao prazer de sibilisado vosso honroso convi

bem inaugurados os retfatos Diante do pavilhão de la' da opposição assignalavam co- ImprovIso o snr. dr. AltamIro publicar as palavras do digno te para 3!11sistir inaugurl!Qão se

dos Sfa. José Bauer, Walde· raguá fez-se ouvir, sand mdo mo o dia marcado para o Dr- Guimarãas. A sua palavra la- magistrado. Elias ahi vAo: gunda exposição agro pecuaria
mar Grubba e Leopoldo Ge- o sr. Interventor Fed�r81 na Nereu Ramos continuar ou cil, rica de. c011orido e enthu- cHa dois dias commemorou-se e industrial, motivos ainda,. im·
rent, que primeiro dtriglnm pessoa do é'leu Secretario da deixar o governo. Respondo siaamo, arrebatou a assisten- em todo Brasil a passagem do pedam meu comparecimento pes
Jaraguá na sua phase muni· Fa�enda e Agri.cultura, o dr. com as palavras do proprio ela que vio nelle o politico 1. aniversario do Estado Novo. ,oal, associo me entretanto jus·
nipal. i Arlsteu �uy Scb.le!l!;lr, promo'l Chefe da Nação e vos garanto da enova Qra,., ardente de fé E' é preciso, que nesta hora nos tas ategrias e homenagens se-

Usou da palavra no acto, tor publIco. da Comarca, que, em voz alta que Nereu Ramos patrioticu nos destinos da Ittmbremos desse grande brasi' rã o prestada'3 nosso grande in
() snr. Marto Tavares da Cu disse, refermdo-se ao valor' ficará á frente dos destinos grande patria. De inicio fri- leiro, a quem está entregue o terventor. SaudaQões. Cristiano
Ilha Mello, tabelião Ge notas. economico e material do cer- de Santa Cathorina. zou a sua satisfação por es- ,; destino da patria, que vigilante, Aranha, Cap, do Porlo.
A oração que proferio foi um tamon jaraguaense: Vibraram .de novo applau ta.r representando, Gm tão Ie. I sem medir sacrificios, nôs en Curityba, 12 - Commissão
Terdadeiro hymno á8 aotuaes eAqUl, aeste ambi,ente de sos. O dr. Altamiro cortou lIz opportunfdade, o Interven· caminha para um futuro glorioso. Exposição Agro Pecuaria Indus'

administrações estadoal e fest�s, vae ser passado
. 6� ent40 a fita symboUca, dando tor Ir'ederal do Estado, seu Quero me referir, meus se' trial Jaraguá, - Acuso receb!

municipal,Unteres8ando sobre revIsta o trabalho materlall- por inaugurado o certamen. grande amigo dr Nereu Ra' nhores, á S. Excia o Prt;sidente menta VOiSO convite exposição
modo pelo conceitQ e pelo sado dos nossos campos 6 Começou então a visita aos mos, quem vem aeompanhan· da Republica, Sm. Dr. Getulio se realizará nesta localidade.
111l11torico felto. das nossas off�cinas, numa stands. Tudo que Jaraguá do ha vInte annos, desde o Vargas. Agradeço gentileza sentindo nãO

O orador demorou.se recor demonst!a.ç�o VIva das g�an, .

produz estava culdadosamen começo de sua campanha pe Em 10 de No-qembro do ano poder comparecer pessoalmente
dando a vida politica des posslbilIdade� econom!Cas te arrumado aH. Os pavilhões la renovaç�o de nossos cos- passado,- tomando a si todas as no momento devido serviços
do actual Interventor Catha -

do fut�rosú mUDlcipit} que é ficaram logo á cunha. Viam- tumes politicos, quando eleito responsabilidades, promulgou a urgeNtes devo atender motivo

rinense, o seu enthuslasmo e jaragua,"
.

se 08 productos de laticinios, G�ver.nador da Estado, des nova Constituição, modificando porque pedi veterinário Diogo
li sua �ultura, o se.u deste· Ver-se.� � que se tem �e�to os tecidos e artefactos de te. r�aldo,,! a bande.ira do catha· radicalmente o sistema politico Vasconcellos residente ai me re·

mor e o seu civismo nôs- pri no. mU,niClplo, nos domInIOs cidos, velas, calçados, mo· rmenSIsmo. FOI essa campa- - ditou as novas dirätrizes a present8ise junto - essa dig ....a

m')rdios da campanha da AI-,
dl1 !l�l'Jeult_ur� como. da pe, _veis, artefactos de madeira e nha: que, ha�monizando a fa- seguir.

"

commissão. Auguro grande éx:i

li\Lça Liberal, quando o Beu cuarla.e �asrmd�strIas. U�a de borracha, bssenclas, bebi miha catharIDe�se, offereceu Apenas passado um- ano, já to e PToveiLsos resultados a

b f I 't f
. .� obra. digna destt labol'atorw das, couros artigJs de la- a. todos o enseJo, de coopera- se pode sentir o impulso qUf1 exposição bem como envio meus

ver o 11 gurao e 01 OUVI'IO e de rIquezas que é Santa Ca t' rem na grande lIbra de re· está tomando todo paiz. cumprimentos aos organisada"
acetado com o respeito que tharina paradigm.a modelar vo:r; e ;: I

-

f r d eonstrucção politica ,9 eeono. Para nosso Estado, deu nos res sociedade lavoura e prefeí·
merecia. :E ßssegu'lou: «jus. de pr;.)g'resso matel'ial em que t eda "IiSPOB çao bel·1z dOS •

d B j á S d A
_ ttfica.se desl'arte a minhaa-. ,EI an 8 10 o pu !co, e mIca o rasil. a felicidade de conservar a tren - tura aragu. au ações. nto·

,

' !iS umdades ea Federação de- prompto, conhecendo o que .

Disse da emúção que sen·- te do Poder Exeoutivo, esse go. nia Pirajá Martins, Ins. Chefe.
legrla e a em?Qäo de que V9Ul espelhar-se, para uma já produzimos e avaliando, tIa em face da revelação 6ur- vernante sem par, que é Nereu Fpolis, 12 - Amavel convite
me acho posa�Ido nest� mo- maior grandeza do nosso que- sem custo, o alcance eeono' prehendeote de certamen ja, Ramos - e para todo o Brasil inauguração exposição agro pe·

mel;.lto,'. 8ID que, conVIdado rião Brasil... mico do certamen. raguaense, onde figuravam semeou inumeros beneficios. CEaria lastimo não me ser pos-

q�� fUI pelo meu presado a· Occupou-ee em seguida do Ainda c!)ntiuuava a visita os fruetcs mais brilhantes da Não quiz, porem, o destino sivel comparecer em vista I!n-

!�lg0. o mustre tenente Leo- que representam; em 'geral; aos pavilhões, quando teve inrlustria, da lavoura e da pe. que a jornada tão promissora: contrarem se em exames finaes
DJoos Herbster, estou.desem as 'oxposições, para dizer do logar, no 8alão principal da cuaris. jaraguá, - aUh'mou ora iniciada, tivesse a sua con aluno. deste estabelecimento.
penhan :0, embora pal!damen· jubilo que jaraguá sentia pe Sociedade de Atiradores, o s. H. - é a clareira �omis tinuidade tranquila. Com meus melheres agradeci"' •

te, li mI8säo sobremaneira le. presença do illustre repre. banquete offerecido pela po SOfa do futuro da terra bar, Quando menos se esperava, mentos e muitu saudações cor- .-:->

grata, de declarar em nome sen tante do sr. Interventor pulação ao representante do rtga verde! -fAecentuou a sua mashorqueiros sem escrupulos, deae&. Belfort Guimarães, Cap.
do pJ'efelt� e do povo delJa- Federal, de Bua comitiva e Governo. A' meaR em forma alegria por ter ouvido pala· á sombra da noite, tentavam Carveta, Comte Escola Apren�
ruguä, inaugurado o retrato convidados. de M, tomaram aSltlnto cerca vraa eaptivantes de Mariu subverter a ordem publica, pa- dizes Marínheiro.
do maior governante de Santa "A presença do ExmG. sr. de 130 pessous de maior re- Tavares, Aristeu SchlaUer e ra, com ideias importadas, nôs Campo Alei're, 12 - Agra-
Catharin4·. Dr. Representante do Interven' present':ição no meio soei,,!, Arthur Mueller, que sc incor- conduzir a escravidão. deço gentilf"za para assistir inau-

Referindo�se aos ensinamen- tor Fe'ieral do Estado ,ao acto ecouomtco e administrativo parou ás. host.as renovadoras Se surpreza houve nesse gol- guração eXposição agro pecua;
tbs pregados n'aquella campa' inaugural eesta Exposição,' a de Jaraguá, o Sr. Dr. Altami para a VIctoria de 1 de maio pe, maior foi a surpreza ainda da e tomar p�.'te nas homena·

nha"pelo homenageado, adduzio: visita com que S. Excia. hon ro Guimarães e sua comitiva, de 1935. que os atacantes encontravam gens eSlie municipio prestará ao

cFundou um gloriQSO parti· ra este f10recente rincão do convidados e representantes, Como flagrante da admi- na defeza. f esse mesmo ho Ex Dr. Intervfntor Federal. Im ..

do, que foi a etapa principal nosso Estadü, vem servir de da impren�a local e de join uistração municipal apresen- mcm qUE! em Novembro de 19)5 possibilitado compacecer, fiz re-

de transicção, um partida que estimulo e de incentivo para ville. Ao champagne o sr. Ar- tava a cidade em formaçãO, se poz 'á frente das tropas pa- presentar pelo sr. Damasio Cu·

"reparou os' seus correligiona' os que, como S. Excia. o snr. thur Mueller fez o affe re ci.· em notaval centro industrial ra debelar u rebelião commu nha. Cordeaes Saudaçõ:.s. Eu·

rios para o advento da nova Interventor Nereu Ramos, se mento. Disse da actuação bri- e agricola, sem odios e sem nista, outra vez, como chefe de genio Duarte, Prefeito.

éra para, a cQmprehensão pla- emp:::nham pratioticament. pe' lhante do actual prefeito, sr. luias, tra.alhando para a familiar soube defender os seus Fpolls, 11 - Agradeço con-

plena das vantagens e dos be- Ia prosperidadade do paiz, pe tenente Leonidas Herbster. prosperidade do Estado e do e a nação brasileira. vite para assistir inauguraçã�
neficios que ao Brasil trouxe lo reerguimento da Nação! Occupou-se do trabalho dy. Brasil. Aifadecendo a home· Restabelecida a oldem, sem exposição agro"pecuaria e indus·

o gra.nde golpe e o Estatuto Fára injustiça terminar sem namico do nosso povo, cujas nagem prestada ao Interven I'ersiguições, sem fuzilamentos, trial desse município. Farme-ei

de 10 de Novembro, e de fazer uma referencia que se lições aprehendidßs vem do tor Federal, na sua pessoa todos os implicados "'ãü tendo representar pelo sm. João da

cujo programma de acção cons impõe como um ponto de alto, dos- grandes orgãos da concitou a todoe que conti· seus devidos 6lestinos. S!lva, Agente estatistica. S�uda.
tavam Imuitos do� postulados honra, Lembrar neste momento ad�ini8tração geral" -neste an· uua6sem fi trabalb.ar pela R€encetou a obra coml'çada, çoes . .1'. Carmos Flores, DIretor
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Eng nhei c.eio _ de. l'econstruç!� moral, I randeza de IJ-r��l, fort� ,(:3 cO,lltinua,_ na tarefa. gigantesc!, Estah�ltca.
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:�8teve sabbado em'}ara,u',
afim de representar o snr,
Interventor Federal, Dr. Ne
rau Ramos. Impossíbílítado
de vir por achar-se doente,
o sr. dr. Altamiro Guimarães,
.secretarlo da [Faaenda e Agr!
cultura do Estado.

S. S. que Teio acompanha
do de sua exma., senhora e

íllustre comitiva, foi recebi
do no Rio Serro pelo Dr. Ar.
no Hoeschl, Juiz ide Direito
da Comarca, Tenente Leon1

..,- dai Herbster, prefeito muní

etpaí, e autorldades federaes,
estadoaes e muntcípaes.mem
bros da cummtssão da II. Ex
posJ9ão, e do representante
�e8ta folha.
A entrada da rua Coronel

JourdaD,.achavam se em tor
ma oi sollegtos e sociedades
do munloipio, �foebendo o

sr. dr. Secretario da Fazen
da a ..saudação que lhe fez a

senllbrita Odila Borges, em

DOlDe da mulhe�aragu8en8e.
.m seguida rorQlou-se o cor

tejo que seguío até o Central
Hotel, onde novai demonstrá
,ões de estima se fizeram
sentír, sendo atiradas braça'
dai äe flores,
• Da porta do hotel apreciou
o digno representante de snr.

Intencntor Federal o destile
d� aluranos e dos membros
daI socíedades, puchados pe
la banda da muniea do L3. B.
C., recolhendo-se apo8 S. S. a
um d08 8alões do hotel, oD:le
• palestrou com OB seus amig(Hl

• de Jarllguá.
A inauguração do retrato
ti sr. dr. Nereu Ramos, pra
tlaro gestor dos destinas de
Santa Catharina integrada no

E.tado Novo, teve logar pou
ca. boras depois, no gabin,,·
te do Prefeito Municipal. �8.

Biblioteca Publica
><

_....._ - J -- -' 1 1�""""'
__"J':;';"'_._1!."""'_�""""''''

��-/teITa barriga-verde" - (Palavras do dr.lll.miro Guimarães,
no improviso ,ue fez no banquele).

- Pecuarla e Industrial
/

o orador soube oonfessar em

poucos palavras:
"Quem, como o humilde o

rador, pertenceu âquella escola
de civismo, cöde hoje compre,
heuder perfeitamente o passo
a frente que é a ordem nova

que se instaurou no paiz com

a implantação do Estado No
vo, pelo grande Presidente
Vargas.
Por isso que todos os que

pertencemos ao extincto Parti
do Liberal Catharinense, esta
mos integrdos convictamente no

reglme.
Advogado dos mais brílhan- espirita ernprehendedor e IU0i- que retlecte, com absoluta ní-

tes e honestos que Santa Ca- do, a quem muito se deve, pe ttdez, o que se passa na al
tharina -tem conhecido, pautou Ia sua capacidade profissional e ma do Braaíl. -

sua vida profissional, sem o pela sua actividade, nos traba- Foi.multo feliz declarando

emprego da chicana, da advoca lhos oreparetríos da Exposição. que «no eoração do bl"asilet.
cia administrativa ou de outros Meus senhores:' ro �ó ha logar para uma pa-
recursos como .arms de defesa Ides correr os olhos por so- tría», Que nessa questso de
ou de ataque. bre as riquezas que aqui estão nacionalidade não se deve
Dahi a renutação que dentro distribuidas em numerosos transigir, para que as gera-

e fóra do Estado grangeou "stands", com ordem e com ções vindouras não nõs ao

por imposição do seu saber, belleza. cusem nela falta de ensino
do seu caracter e do seu ta- Que a vossa curiosidade ia do idioma que é tãa bello e

lento. transmude na contemplação or tão nosso, a08 nóssos patrí-
Passando a oucpar- se da vi gulhosa das coisas .10 Brasil!" cios. E terminou: cEis aqui.

da jaraguaense, lembra que a ,- A's ultimas palavras cio ora- meus senhores, o ffm desta
comuna tem umadivída de gra dor a assistencia vibrou nu- homenagem e o que a popu
tidão para com o Interventor ma demorada salva de palmas'. Iação de jaraluá me encaro

Nereu Ramos, qual seja a de Fallou, então, com o snthusias regou de vOs transmittir : a
mandar dirigir os seus desti- mo quente de sua palavra de certeza de que uma nova era
nos um soldado leal e desci moço, o Sr. Dr. Alfamiro Gui surge, não assentando base
plinado, o sr. Tenente Leonidas marães, como rerepresentante em ideologias extranhas. mas
C. Herbster. cuja actuação. do actual gestor dos destinos Iírmada na nossa blstoría, na
tem .sido sobre' modo digna de catharineses, o Sr. Dr. Nereu índole eh�ista do povo; éra
elogios.

.

Ramos. A sua brilhante oração. de um Estado Novo que se
Após 8 Inauguração dos re- agradou a todos. Sentio se lhe fortalece com trabalhos e sa'

trato�
_

seguiram tO?OS para o a sint:eridade de expressão cri:fcios, é verdado, mas flue
campu elo Germama onde to. quando, valendo·se da 'opporhi. trará, em tempo que não está
ram construidos os pavilhõed ,"idade de falar em noine do longe, a leHflldade do nosso
da II, E_xposição. A antiga governo, disse que era feliz em ,rande paiz.lI! E ievantou a
praça doe sports �ohava.se re', ,.inaugurar a exposição de Jara- Bua ta,ça a felicidade pessoal
pl�ta do que mOlS reprel;ien guá vendo nalla a expressão do Interventor Nereu Ramos,
tab.vo po�s�e Jaraguá,.no seu do progresso Catharinense. representado pelo seu secre
melO SOCIal e trabalhista, a Referindo-se depois a pessoa tario sr. Altamiro Guimarães
le� �e I'!lUitos visitantes de do interventor Ner ,u Ramos, no que foi seguido por todo�
jOIQvlli8, tie S. �ento, de B!u declarou: Depois do dia 10 de OB presentes,

não quer � repelle a prote
ção dos mal avisados, estan
do prompte para todos os

saorlttcíos pela sua liberda
de politica e e concmícs, e

integridade territorial íntan
,giveis ás mãos do mal COD

tidos e flist!:l.tçados intere�8es
e e ambiçõp.s.
As ultimas palavras do sr.

Altamiro Guimarães f(,ram de
lirantemente applaudldas. Por
fim levantou se o dr. Arno
Hoeschl, J�iz de Direito da
Comarca, para fazer o brinde
da noite ao Exmo. Sr. Presi·
dente da Republica. Não nos

Director: HONORATO TOMELlN -:- Redacção e Officinas: Avenida Getulio Vargas -:- Caixa Postal, 12
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Dr. ARNO HOESCHL

(Palavras de sr, Artur Müller, no discurso de offeredmento do baflquete).
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COR�EIO DO POVO [araguä do Sul, 19 de Novembre de 1938

o llIustrado clinico da cidade de Herval Sr. Dr. Ramon Xamuset,
depois de tel-o usado em sua vasta elinica, diz:

, Attesto que prescrevo em minha clínica o PEITORAL
-

DE ANGICO
PfLOTENSE, formula do pharmaceutíeo Domingos da Silva Pinto, prepara
do no acreditado laboratorío da pharmacía C. Siqueira, conseguindo sempre
magnificos resultados naa molestias do aparelho respiratorio. Não receio em fi I I _

aconselhal-o constantemente, por ser um excellente balsamico e sedativo nas F:
rrs CIII:Ix::::e::::::KlC>IlCiIr::::rlC:lC.c;.X:::IIIICIlCU=-"C::::X�c:.n:::::lIc:o::::::rlQilCJc:rCXIiOCIXInas multiplas formas de tosse e poder ser preferido a outros preparados ------------------- ---- CII I.XI

'::·:r�f.f::?:��;�x'i:st:�:�:�;�:.:�::·hao.t,o, xaro••BtaC#nçao. �oo Palace Hotel] <>

.
Confirmo estes attestados, Dr. B. L. Ferreira de Araujo raa�

�
_"

(Firma reconhecida)
<Licen� Ne: 511 de 26-de Margo de 1906. PARTECIPO A- MINHA DISTINTA fREOUEZIA O "de M A R TIN S J A 'R U Q A

DeplSil1 : La�lraltri. PeillrlUe_" Pelolense· Pelolas· Riu 8· do Sul. QUE JA' INICIEI, A PARTIR DE
_

O Rua, Barão do hiQ Branco N. 62

1 de Novembro até Sl de Dezembro 00 TODOS OS ,QUARTOS E APPARTAMENTOS
. COM AGUA CORRENrE, QUENTE f FRIA.

�JllllllillllllJlIJlIIlIJJIIB&Jr2JIIU§lllJlIJlIllIJ�lIIl11l11� . A
-

� � ELEVADOR. FR/aOR/F/CO,

�

Dr. P!acido A����O do Oliveira"1 GRANDE LI UIDA AO l��i��{i�����
; Advoga nesta e na Comarca de [olnville. 121 Todo o meu graude e sortido Stock de Fazendas será

li) vendido por preços que são verdadeiro assombro, pelo cus

liFi ,Residencia: Rua ouo R. Böhrà -- JOINVILLE JIJ to e abaixo do custo.
r::õiIIXlIXIIAII'XII'XII'XIl'XllÃJXIXUX11AIIXIl'XllAlfXIIXIIXIlXlOOIXIlXllAlIA Boa. .oportunid6d,� p.ara, .fa�ereU1 �8 suas compras de

AUGMENTA AS FORÇAS OEFENSIVA$ DO,".lXJIXIIX.IIXIIXIIXIIXIIXI"OOOOIlCDg.ct:llXI�lXIlXliXUXllX1lX1lX1ta1 Natal pois, C0!D pouco dínheíro se. fa. á graudes compras, ,ORGANISMO .CONTRA. AS OOENCASJOASl

�_)X(X««««C�«-')��««(�
durante 60 días, na CIlS� commereíat de :=:=�>�!,�,�.OUL�Ö���

.1: Ginásio Parthenõn Paranaense Waller Mà/ler 1E»-««((((»�)m))��._"»J.
"

(Sob inspeção federal permanente) Estrada Nova _ Esquina Francisco de Paula
Diretor: Dr: Luiz Anibal Oatâerari

.

Cálculo de qualquer Planta, execução, íls-
� RUA COM. ARAUJO N. 176. fÔNE 1-1-9-2 �iii!i!i==:f!iio.Ji:.==�===-"=="�__:__,_=-'.� estrutura em con- calização e direção

de a����s::á�����rf:;�i�::s��::d:�::::i.

I'IJ II'
Günstige Gelegen.,heit.,lll' �r���roarmado . i�a��h��ento com-

Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste] . Zu verkaufen. i�l_
pleto para construo

curso são ORATUITAS. I.... I ções de pontes em

Mantem os Cursos: Pré-ginasial, a/nasial 1;1 1 Auto «CHEVROLETl'> 4 cyl. 2:900$000 I concreto armado.

� (fundamental) e o de Madureza. '1'111 1 Cam!nhãos!nho «CHEVROLET» 4 cyl, 1:800$000\ tl

I
Junto ao Ginásio funcionam a Faculdade de 1 Caminhãosinho «fORO» 900$000 II

;:�:r���eI:te�!���aeR�::�!�=rn���ial do Pa-

�1'W.!!!e _!-�OT-���"S�..NNENHOHL.. �:: Omar
Curitíba Paraná

�.«(f.)>»»B��»»Bj)B'»»m»mB): :

��,1f<�II�iil
BA�aS?o b2n?o }�.�!S I L mCapital e reservas . . . • • _ _ 362.541:329$100
Letras desc. e empr�stimos em e/corrente 3.628.982:3668201
Depositos • . . 4.021.395:634$400

o Banco do Brasil, agencia de ]oinville, está operando fran
camente em descontos dt Duplieatas de facturas, Letras de
cambio, Notas prcmiesoria« e Emprestimos em conta cor

rente sob caução, a taxas modicas e a prazosrazoaveis. Faz em

prestimos á Aglicultorés e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos.

Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositas:
DEPOSITaS POPULARES - Limite de 10:000$000 . . • 4r;/o

Deposito inicial Rs, '1.00$000, no minimo. Deposites
subsequentes, minimos de 50$000. Retiradas mínimas
Rs, 20$000. Não rendem juros os saldos inferiores a

5f$OOO e a ímportancía que exceder do limite -e as

contas eneerradae antes de 60 dias -

Nota importante. - Os cheques desta conta
não estão sujeitos ao sello.

DEPOSITOS LIMITADOS - Limite de Rs. 50:000$000 . . 3'/.
Deposito inicial Rs. 200$000. Depositos subsequentes
minimos de Ra. 100$000. Retiradas mínimas Rs 50$000.
Demais condicções identicas aos Deposítos.Populares.
'heques sellados,

DEPOSITOS COM JUROS - (Sem limite) . . . . . . 2'/.
Deposito inicial Rs. 1:000$000. Retiradas livres. Não
rendem furos os saldos inferiores a Rs. 1 :000$000
nem as contai liquidadas antes de decorridos 60 dias _

da data da abertura da conta.
DEPOSITaS DE AVISO PREVIO

Mediante aviso previa de 30 dias
" " " 60dias
" " " 90 dias

. 3,5°i.
.4'/.

.
"

. 4,5'/.
DEPOSITaS A PRAZO fIXO

De 6 mezes . . . . . . . • . .. ..• 4'/.
De 12 mezes . • . . . . . . . . • • . . • §:/. �DI': 12 mezes com renda mensal • . . . . • . 4,5

/.�
"

De 6 mezes com renda mensal ,3,5'/.
'

DEPOSITOS Banearios 1'/.
O Banco do Brasil faz todas as operações .anearias, des-

.

contos,emprestimos em conta corrente ittrantida, coltranças, trans-

�Jíerencías , de fundos, custodia de titulas e valores, etc.
Tem agencia em todas as capiteas e cidades mais impor

tantes do paiz e correspondentes nas demais cidades: Mantem
:A: correspondentes em todos 09 paízes do mundo. :A:

til
Verdadeiramente inofensivo

V e n li e . s-e 'e m tod a p a r t e

POMADA
E' 8. pomada ídeal !

Oura TODAS AS
FERIDAS, taute hu
manas como Je aní
maís.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
A Farmácia Cruz,

do AV8,ré, (S .. Paulo),
curou com a ·'MINAN·
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguiu
curar!

Dna. C rolina Palhares, de .ToinvHe, curou, com
UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de CUl'Sb semelhantes I ! !

Adotada em muitos hospítaes, casas de saúde
€ clíníeas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira "POMADA
MINANCORA" nunca eXÍ8tiu a não ser em suas lsti·
ohas originais Ctll1J o emblem!\ simbólico acima. Re
cusem imitsçõef.! Exijam a verdadeira MINANCORA

I'UI 'lU" latinha origin.il!
REPAR�]H BEM AO COMPRAR!

E' um produ�( j{U, L)"boratórios "MINANCORA"
de JOINyILE.

Dia 24 do· Novom�ro ijuinta·foira
PAR.A -�

JI;'------1:J

4-- 2o'.
f,ISCAi

Nego�io de oeeasããe
VENDE-SE

1111
1111
rIIl

AutQ Chevrolet de 4 cyl. por 2:900$000
Caminhãosinho Chevrolet de 4 cyl . por, 1 :800$000
Caminhãosinho ford por 900$000 �

Tratar com LOTHARIO SONNENHOHL.

Carneiro Ribeiro

Edital HOTEL GLORIA (An tigo LaPOFt.a)
.

Imposto Territorial

De ordem do snr. Coletor,
faço publico que durante o
cerreute mez de Novembro, Iarrecada-se nesta Coletoria,
o imposto TERRITORIAL re
lativo ao 2. semestre do vi
gente exereíoto.
Os que não pagarem no

praso acima, poderão satisfa
zer seus pagamentos durante
o mez de Dezembro com a

multa de 20 por cento, findo
o qual será extrahid8 a com·

petente certidilo de devida
para a cobrança executiva.
Coletoria Estados} de Jara

guá. 1 de Novem!>ro dp. 1938.

O Escrivão

.JiELEODORO BOROeS.

O mais majestoso edííicio '-l
da Capital e o uníco no
Estado que possue ele
vador é telefones em

todos os quarto S.

12: confortáveis aparta-
mentes luxuosarnehte

'

n:obiliados, SO quartos
e,) 18. banheiros.

Diarias a partir de 14$000
-\ inclusive banhos quentes,

End, Tel. OLORIA - Caixa Postal,' 134
FlORIANOPOllS

fone, 1320 - Praça 15 de Novembro
- ani;a Catarina •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GUARDEM

T.lmul{CiL � Bo��a�ioBreve "V. "RI ETEE" Cinema
�-----------===- =-==========---- d-�======_==========___�__== L_ .

___= _=_=� ==I

AMANHÃ - Domingo, dia 2,.: de Novembro. EM DUAS SESSÕES· Às 3,30 da tarde r 8,30 horas da noite! ! ! Domingo, AMANHÃ:
<II 1. Novidades N..cionaes 2. Novidades lnternacionaes -- Ufa-Jornal. 3. Hilde von Stolz e Wolfgailg Liebeneier em

Um fil�sq ec;::ca�::�broso. O .lI!spla DIa olle
Um dos episódios mais sensacionaes das actividades dos espiões durante a grande guerra. Commovente e enternecedor pela suavidade do romance amoroso que encerra.

- Centrat »

.('lI>
����������II����II����������������������������������

Negocio �e occasião r
Vende-se

Dia 18 de Outubro
Saldo do dia 17-10-38

.

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dta 18 de Outubro de 1938

Prefeitura Municipal de laraguá

-

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. ao Secretario ord. c. mez

.
. Idem ao Contador42.602$16& ._ _ Agente de fstatistiea

4'657$700
. Fiscal OeraI

.
. Sub fiscal

47:259$860 - fiscal ajudante
• - Zelador _

47:259$860 Pg. 80 Fiscal Geral 10 p c. sob. arree.· s, gado
abatido conto talão D. 47

2:567$100 Pg. ao Fiscal Hering 8. porcento eob. s. gado aia-
.

49:826$960 tido eont, talões n. 44, 45 e 46, 10 p. e. 80b. 452$500
Pg. 80 Fiscal Hering 8. porcentagem do valor dos

49'826$960 selos de diversões arree. de 29·638 até 31'10·38
.

Pi. ao Secretario B. abono corresp. aos mezes do

3:348$200 Agosto, Setembro e Outubro c. a.

_�ojo"!"""",,, Pg. ao Contador s, abono eoeresp. acs mezes de
53:175$160 Agosto, Setembro e Outubro c. a .

j DIA 21-10-38 Pg. BO Agente de Estatistioa abono corresp. aos

I Saldo do día 20-10-38 53:175$160 mesmos mezes

para fabricação k carros. As officinas são movidas a RECEITA ORÇAMENTARIA Pg. ao Fiscal Oeral abono eorr , aos mesmos mezes

to.rça hydraulíca, tendo material sufficiente para fundição, I
Renda do dia 21 de Outubro de 103S 3:556$800 Pg, ao Sub fiscal abono corro aos mesmoa mezes

e entregam-se 30:000$000 de encornmendas. As officinas ,56:731$960 Pg. 80 Fiscal ajudante S. abono eorresp. aos mel-

existem ha [ä 28· annos, tendo sempre bastante serviço. i
• Saldo do día 2DlIA1022 2:810-38 mpos meZzels d b

Q, 56:731$960 g. ao e a or a ODO corl'esp. aos mesmos mesea

VENDE-SE mais um novo . RECEITA ORÇAMENTARIA
.

Pg. ao Ze]adur de Oemíteríe I. abono corresp. a08

Renda do dia 22 de Outubro de 1938 1;642$180 mesmos mezes ..

ra rão pa"'O Ó tr. 58:374$060 Pg. ao Carcere�ro abono eorr. a08 mesmos mezes

'-'.. I� .

• j alio DESPEZA ORÇAMENTARIA ,---= Pg. ao Careereíro s, ord, e. mez

.

Ih ri d J
' Pago JoIo Pieper s. nota referente a 3 molduras Idem ao Delegado de Policia au:xilio para atender

o Jl!310r e me or na rraç� � aragua; a 17$000 cada 51 $000 as deligentias c. mez

Tratar com o proprietario JOSE MUELLER, que Fundos Dlapontveís Idem 80 Iuspetor Escolar 8. gratif. t. mez

aos interessados tambem cornmunicarä o motivo da venda. Banco Agrieola e Oomerctat de Blumeaas t. Idem ao Tesoureiro' da Caixa Escolar Â.urolia
CODtadoria. - Deposito feito nesta data 45'000$000 Walter subvenção c. mez 20$000

BALANÇO:
.

Idem ao Zelador do Cemíteríe ord, c. mez 150$000
Saldo que passa para o dla 24-10-38 13:323$060 Idem folhas operarios o. mez .2:262$500

58'374$060 Idem folhas.operarios serv. el!lt�ad8s "urais c. ID. 538$000
. Idem. Sebastíão Fagundes servo C. 2 earros sendo

.

1 de 26 dias e outro 15 dias em .erv. dlye!sas
13:323$060 ruas no mez outubro o. a.

. Idem Joio Bailoni eer.... profis.ionais pro.tados da·
5:405$800 rante o e. mez

18:728$860 BALANCO :
Saldo que passa pala o mez NOTembro c. a.

1S:72fl$860

Movimento de Caixa 350$000
450$000
250$000
350$000
250$000
250$000
170$000

48$200

-Óe
Ó

DIA 19-10-38·
Saldo do dia 18-10-38 �.

RECEITA ORCAMENTARU.
Renda do dia 19 de Outubro de 1938

�

uma Fundição de ter
ro e metal 45$200

47$800
,

_. DIA 20--10-:18
para construeção de todas as machinas para a lavoura: Saldo do dia 19-10-.38
oarados, .machinas de plantar arro-z, milho, trigo, de cortar RECEITA ORÇAMENTARIÂ.

canna, ração, de capinar, ete-, e Renda do día 20 de Outubro de 1938

.umd Carpintaria
300$000

150$000

240$000
150$000
240$000

•

150$000
180$000

90$000
90$000

150$000

100$000
50$000

5:722$900 NOTA: A documentaeão referente ao balancete
24:461$760 supra, bem como os livros estio a dispoBlçlo

de quem queira examinar.
24:451$760 . VISTO

Leon/das C. Herbster
5:548$900 Tte. Prefeito MunicIpal
30:000$660

•

Gelegonhoit8�auf ! •

• .. DIA 24-10-38.
Saldo do dia 22 1038

"fOEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 24 de Outubro de 1938

492$000

150$000ZU VERKAUFEN ist eine gut eingerichtete
Glesserei

.

fuer alle Materialarten, und eine vollstaendige, grosse
S�blosserel

43:83é$36g,
51:550$060

DIA 25-10-38
Saldo do día 24--10-88

RECEITA ORQAMENTARIA
Renda do día 25 de Outubro de 1938

zur Herstellung auch saemtlicher landwirtschaftlichen Ma- Dia 26-10-1938schirren, Die Werkstaetten haben hydraulische Kraftein- Saldo do dia 25-10-38
riehtung, ist in genuegender Menge Oie:-smaterial vorhan- RECEITA ORÇAMENTARIA
den und werden dem Kaeufer fuer 30:000$000 Auftraege Renda do dia 26 de outubro de 1938
mit uebergeben. Die Werkstaetten bestehen seit 28 Jah
ren bei staendig viel Arbeitsauítraegen.

Ferner ist zu verkaufen ein grosses neues

Saal-Lokal
das groesste und modernste Ball-Lokal des Platzes [araguä.

Naeheres beim Eigentuemer JOSÉ MULELEl<, der I DIA 28-10-38
Interessenten auch die Oruende des verkaufe mitteilt. I

Saldo do dia 27. Je outubro de 1938
RECEITA ORÇAMENTARIA

t;i1W��"�[;jjIiJ[;jjIiJ�IWII�IWII�IiiJ�iJLjiJ��[;jjI� 'Renda do dia 28 de outubro de 1938

������r!II���r!II�������r!II�r!II���
.

DIA 29 de óllttlbro de 1938
Saldo do dia 28 de outubro de 1938

RECEITA ORÇAMENTARIA
I Rf,nda do .dia 29 de outubro de 1938

Alfredo Moser
Contador .

DIA 27-10-38
Saldo do dia 26 de outubro de 1938

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 27 de outabro 1038

30:000$660

CommnnicaçãoELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com sUCoeSIO em todal

II! mutestlas provenientes ela lIlJIbWI
• Impurezas do saneuel

4:864$200
34:864$860

, Communico aos meus constí-
FERIDA.S tuíntes em geral, que acabaIA de
ESPINHAS

Irt'gr.:ssar de Pelotas e Rio Gran-
ULCERAS R· O d
ECZEMAS

de. no Estado do 10 ran é
do Sul, os ers. Leopoldo HesseMANCHAS DA PEtI,!
e Paulo Tro.iwell, comerciante.DARTHROS

FLORES BRANCAl e proprietarios em Luiz Alves,
RHEUMATISMO Itajahy.
SCROPHULAS

- Percorreram nas regiões da"

,�!(��la��m!ç��.!!nd-..und"�an.,ge,,���,!1'......•,,:-:'.;.. 2:503$200 . SYPHILITICAS quellas cidades diversas. loealida-

[zu nehemen In",der ,Rekonvaleuénc: 40:360$560 e Ilnalmente em toclal des e tiveram occasiio de apre-

:::;;'1;;::;;:;:;:�:�:::;;;::::;::;:�I··
"

, : : DIA 1::1-10-38 ai! aflecçõ9 cuja 0Ii0 ciar e conhecer innumeras pro·
IIllnu...'"""I'm ••• II'.... rrwl st .If' ".'UI" .. " ".I.!'U! () . •

d d d
-

d CWUWUUUUtlUIIUUUIIULU 1II'"IIIl,,"n"'"'"'fllIlI "!' Saldo dr. dia 29-10-38 äarea �gislradl gem seja a : pne a es a succeclsao o o-
i.

DI<�HOM
.,... _UUUILllIlJIIUUl.IUUIIUUUII'.

v 40'360·560 ..

r _(.� ME[S�HnEMftJOGEN�.� ., RECEITA ORÇAMENTARIA
... It IIIAVA R IA·' mandador Faustino Corre0 e af-

N
_:.:.

.

Renda do dia 31-10-98 11:189Cil'500 _ Milhares de curados _ firmam a todos, aquelles senho·
-

. I'
'iP res, que a causa vae próseguin·

_______-'--_____________ 51:550$060 W�mE DEPURATIVO DOSAf�66iE do com .riterio e justiça.
CltJIXII:ZIIXIIXIIXIIXlt:iE.1IX1IX1IX1IX1QIXIIXIIXIIX'IIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXII Pagando sempre C,!mmunico tamhem que os
IXllXIcalXl�IXIIXII:!:IIXI&XI1XI1XI IXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXI

. ·refendos senhores levaram pro-
111111Hämorrhoiden garantiert radikale Hei-1iI1II1 Outro pagamento de sorte curações e documentos de mais
� ,Jung, schmerzlose Be· �

II
grande acabam de enectuar de 200 herdeiros, do Paraná e

W
.

handlung ohne Operation. • •• I

I �, "�� IJ � 'IJ'I�I��I�I�
os snrs. Ang�lo L� P,orta & Santâ Catharina, enviados pOl'

V KRANKHfITEN DES MASTDARMS - Operationslose Be- O ' I I ela., conceS81OnarlOS da a· mim e Que estes dito pelos
:.: hl.lndlungvon KRAMPfADERN und BEINGESCHWUEREN, - :.:L '1 ; iji I J ie creditada Loteria do Estado srs. �drs. Ary Lop�s Machado e

O HEILUNG VON KOLIK und DIARRHOE durch direkte Be· O - a Rainha das Loterias. Edisto Romão Paiz foram re-
- handlung dei Darmwege. - Behandlung von MAGENKRANK· Na evtracç"o realJ'sa'da .

h
.'

d: .: HflTEN nach modernsten Verfahren. - KRANKHEITEN DER ••• .... a.
• •

cor.hccl.:los erdelros a grande
f!'ti. LEBER. - Mehr als 10 jährige Praxis auf diesen Spezialgebieten. ·0· por �quel� LoterIa, na qUIns fortuna.
� �,DR MENDES �R1\lU)O •. �rooEDriY.Y.1r;Y.Y;tr.Y.Y.1r.Y.Y.V.Y.Y.lr.m.1""""""""""'lIYII1Ir.YM.1l1YMV1Wtí1i

t� feIra, dia 20 �e. outu�ro Mafra, 16 de �ovembro de 1938 .

•
•
••• .t'1L rs. • o.

I �
IWIIlllAWllWAUlUWJlllWllIAWI����� !lOdo, coube o premIO maIOr JORDAO A. DAVID.

�
. _. � � de 50 contos de reis ao bio

...�IIII CUR.
ITVBA AvenIda JOt!o Pessoa 68 111111

I <G�B. MOB I LO I L Ihete fi.

10.788,.
cujos felizes "'IA Nas feridas,

. IIIr11�Uillill§]!IIIJf§J1II1I101liIiJlIJillfilli]!2iliJliIllillll2l _..
� iii � possuidores sAo os snrs. .,' mesmo de máo cara-

..
.. .." (Oleo para automoveis) § Jacob Weineten, residente á ���,e�z::h�8�:�� ·

.,
� � rua da Relação, n. 38, e Al· Mima das senhoras

. �

I
berto Domiagos. de Souza, (contra corrimentos

I
.

IIIêS M I C H E LI N . ���i�:nt�l:adr�a doAmw�, d� IloG �nsl :.)F E B R E S
-" Janeiro, que entraram logo •••nto remedlo

(Pneus e camaras de ar) na posse dos tAo desejados Dlltr. DROGARIA

(5 M I,· I I d' M I "pacotes".ezões, a orla, mpa U Ismos, a eitas, E a acreditada e victorio-
SUl AMERICANA

Tremedeira) � sa "Rainha. das Loterias" LBr01l de S. Francisco· Rio

� Accessorios e péças continúa o seu 'cyclo glorio- PELO (ORREIO 8$000
Cun..m'se rapidamente com � legitimas FORD. so, distribuindo sortes e mais

VENDE-SB"CÁPSULAS ANTISEZÔNICAS i � S_o_l't_es_._______ 1 casa com terreno, 1 dormi-
� � torio, 1 sala de ja!1tar e mobi.

MINANCORA" /' �©l[FIlil©l o lias para sala de visitas.

rl\\ �
G. ORGIS, Rua Elisa Stein.

'V IljU�iM© r�lCllJJr�@ Billig zu verkaufen
E' um produto d03oi��J!0RA�O�;t�Jna:MINANCORA. Ig SUb.A���i� ���t� �����; C�SA �i:OS;'ELD. I §.�������, 'i'i������!�o�:

�����••��������.���I�������I »�ß·��li« 1 �����ami�S�� .

34:864$&60

2:992$500
37:857$360

37:857$360

Em todas as boas Farmácias

.
.

(, •

'.

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia lDala
Do gabinete do sr. Prefeito Municipal, recebemos o seguinte: -, «Solicito comunicar pelo vosso jornal, que o dia 25 do mes corrente é considerado feriado estadual,

data da comemoração de Santa Catharina, devendo a Industria e Comercio cessarem as suas atividades». \

I

O rre I O O
Chron ice da Semana XC:X�C)(�lOIIC::lCC;:I)I::::..::::r)C

A semana decorreu calma Por Marcel d'Aubry. � Jornal Ind��endente �sob a impressão geral de [u A A
• Je e NotiCIOSO J(

bllo que despertou a nossa dor �m poema, - .e Helne, O _ ". O
II. Exposição. Realmente o

o lyríco, �mando as �rlan-
�

Redacção e Officinas :

O
suceeaso alcançado oompen - ças e as Ilôres, escrevia OB, Avenida Getulio Vargas O10U todos os esforços para a veHrs�s do clntertmdezzo:Dt·ã u-I JelColco::::rCltc:xC';:ll:r:::::xc:cx::::lI.C::XC::X)C Jaraguá Sabbado, 19 de Novembro de 1938 � S. Catharina
�a�afuaçh. AEQo�çh o,e, como u o� m

_-.'----------------�---------------------I--------
JIlarcou um acontecimento na

dado.
* '"

nossa vidta hmuniCiPtal, e dite- O trigo voltou ao cartaz Nossos
vem a es li ora es ar mu o

dos «casoss do nosso altosatíteítos os seus prometo- commercío. A Argentina, a
res, tá Um pedido ao sr, prefeito municipal Iniciamos hoje uma difícil
A cidade foi muito visitada. postos, habilmente es ' pro- quisição, com a data respecti tarefa que virá tortaleeer
Altas autoridades aqui es- curando puehar brasa á sua Do Serviço de Fomento da

l
mente com os produtores de va, o cartorio que transitou e ainda maís o esporte jara·

tiveram e viram como se tra- serdlnha. Esclarece,se' a sí- Produção VEgetal o sr. prefeito artigos de exportação nesse rnu- o numero que=tomou no regis guaense. Já ha muito alme
balha, como se produz nas tuaçäo, dizem os [omaes, com municipal n:,ceb�u o seguinte: nicipio, no sentido de serem eu- tro geral de imoveis. [amos ter em nosso jornal
roças e nos campos, no ínte- o proposíto dos Estados Uni, cAfim de ser amndJdo um pe ',viados á esta Diretoria, até o VII - O valor atribuido pelo uma seção esportiva e para
rior das oniclnas e das fa. dosdenãosubsídíarem a venda dido .do Sr. Presidénée do Ins proximo dia 1 de Dezembro um contribuinte ás terras que pos Isze-Ia realidade não poupa-
brícas. do produeto. tituto Nacional do ,Café,· 'diri moslruario de prodútos que in- suir em outras circunscrições mos esforços. Seremos im.
Os diversos atands do cer- Baelarece-se.é um modo de gido ao Exmo. Sr. Dr. Irrterven- teressam ao mercado norte ame, fiscaes parciais em nossas notas, er-

tamen organísado pela habí- escrever. 'Esclarecido ficaria tor Federal, sotícitorvos, com rfcano, e destinados a Exposi· Caso o contribuinte não tenha tigos e, orttícas, mas francos
Iídade profissional de Neme- se não dependessemos ... Mas grande empenho, um entendi- ção Mundial de São Francisco elementos para prestar as in- Em todas 8S edições proxí-
sío Cunha, justificam de 'uma a nossa producção é minima da California.» formações dos numeros V e VI, mas pois, estaremos. ahi pa-
maneira posItiva,�a setístação ainda. Não dá para o con. Realstro Civil Sabemos que o snr. prefeito deverá declarä-lo expressamen- ra dar noticias de jogos a

_ da Cidade, que deve ser de sumo. E emqusnto estiver- CI municipal já providenciou afim te. realizarem-se ou realizados,
todo o munícípíe. mos na dependenc!a dos. ou' Artur Müller, Escrivão e O· de atender ,o pedido da reparo Os contribuintes que não a competições esportivas', bai.
Porque realmente a�alegria tros, queiram ou não, a sí. ficial do Registro Civil do tição estadual acima referida. presentarem, dentro do prazo, les ou escurções de socíeda-

pelo triumpho alcançado de- tuação continua 8 mesma. 1. distrito da Comarca de Iara- essas declarações serão lança- oes esporttras loeaes, avísos
ve ser de todos... de todos A'Jora, n�dhYPtO�bese dBa A' gBuã, 'IEstado de Santa Catarina.

Ed
·

t I
dos, á sua revetía, pelo exator, para treinos etc .....

'lue 8 queiram compartilhar merica ven er ngo ao ra- rast . -

I a que, para isso, se baseará nos Pedimos aos diretores da8
com a mesma elevação de sil, provavelmente maís ba faz saber que compareceram em

-

. dados publicos e particulares agremiações, esportivas qlle
espirita, os olhes postos no rato pois que já o faz aos cartorio exibindo os documentos exi-

que obtiver, não cabendo ao os aVI'SOB da [ogos etc. se.
íd

.

I gídos pela Lei afim de se habilitarem L t d
· ....

futura da comuna que é lima consum ores lOg ezes, - os ançamen O O Im- contribuinte, neste caso, recurso [am remetidos até as 17
Ó visinhos reduztram o valor para casar-se:

ti . EDITAL No. 845 t T lt
•

I contra o lançamento e ficando horas de cada terça feira
Infelizmente, por aohar-se do peso. José Fodi e Alvíne Líesen pOS O errl orla ainda sujeito ã multa de 25'/. para o seguinte endereço:

enfermo, não tivemos a pre- Os nossos altos círculos berg. De ordem do sr. Diretor do sobre o imposto, não sendo Redator esportivo de cCor.
sença do sr. Interventor Ie. oommercíaea precísam agir Ele, solteiro, lavrador, com Tesouro do Estado, faço pu. nunca essa multa inferior a reio do Povo», Geraldo Mar-
deral, dr. Nereu Ramos, a i· com in.telligencia me smo c�m vinte sete anos de idade', blico que, em cumprimento ao 20$000. quadt, Jaraguá.
nauguraçäo do certamen.· patriotIsmo. O�de se adqUIre brasileiro, natural deste dis- decreto n. 55, de 1. de Outu. As declarações que, quanto
Grato seria a Jaraguá mos o producto mals.barato é que trito residente neste distrito bro de 1931 e Decreto.Lei n. ao valer, contiverem erro con· O Fluminense F. C. de

trar ao actual administrador nös convêm. Na Europa, por a estrada Ribeirão da Mo· 217 de 21 de outnbro de 1938, tra o fisco superior a 20'/. se· Pommerode viró lnau
do Estado o que representa lexe�plo, a procura do trigo lha filho legitimo de Q-eorge se' vae proceder á revisão dos r.ão consid,eradas. f.raudulen.ta.s, gurar O campo do rAI-

sf r'd t balho o é hOle em dia. a metade do f d'· f I id t I d .. f d t b t to e o ço e seu ra .'
,

d
o I, a ec o, na ura a lançamentos do Imposto ternto. lcan o o con ri UI� e SUJeI o lionça,ue ja cooseguio no terreno que ers antes a guerra, - Austria e de -Maria franke rial, pelo que todos os que ao pagamento da dIferença do

da pecuaria, da agricultura, ao PSdSO que a producçAo fodi, domestica, natural da possuírem terras rurais isto é imposto decorrente da sonega' Domingo proximo o AlU,

d� .industria de lacticinios, de mundial ARugmelnta de �anei: Austria, residente neste

diS., terras situadas f6ra do'
perin,}e�

ção e a multa de 50·/. sobre

o,
anç� receberá o. poderoso

teCidos, de artefactos de t�ci· ra consillerave ., Isto
nao po trUo a estrada Ribeirao Mo tro urbano das sédes dos mu- imposto real. cODJunto do FlumJDense do.

dos, de calçados, de essen' de nem deve escapar aos lha. nicipios são c('Jl1vidados a apre':. Sa 'vo o caso do lançamento Pommerode e, naturalmente,
cia8, de madeira, etc. nossos observadores compe· Ela, solteira, domestica, I sentar de 15 de novembro a 31 por falta de declaração dos a·1 de acordo com as credencl.

Entretanto, todo isto en· tentes. eom vinte e tres an08 de i-! de de�embro do corrente anol"' tos de exator cabe rec�no pa- ais dos visitantes, está 1A�
cheu os olhôs do seu illus- dade, brasileira natural . des. I as dfclaraçôes exigidas, pel� ra o Djn�tor do Tesouro; dc;>S obrigação de offerecer a sua

tre representante, (l dr. Alta: Grupo Escolar te distrito, domiciliada 11 re-, mesmo decreto. atos de�té para o Secretano melhor exibiçäo aos seus

JIliro Guimarães, secretario eidente ne�te distrito, a es- l Imcumbe essa obrigação: da F&zenda e Agricultura; e adeptos. .

da Fazenda e Agricultura. ABDON BAPTISTA e trada RibelrAo Molha, filha I I. Aos propriefarios. dos atos deste parI:! o Interven· O aivi rubro do lado es-

fIle, de oerto, com o enthu· Escola Normal Primaria legiti "'8 de Alberto Liesen I II. Aos foreiros. tor Federal no Est.,äo, deven- querdo do Itupocú estrearA
. .

I I d' .

t t seu novo fardamento e farãBlasmo com que ouvimo o no anexa berg, natural de Blume�au e III. Aos posseiros. o o recurso ser 10 erpos o

banquete, saberá dizer' no
De conformidade com o art. 227 do I de Ana Orlowitsch LIesen. IV: Aos representantes de dentro do prazo de 20 d·ias, a inauguraçAo do seu cam·

palacio do Ooverno de fio· Regimento Interho dos Grupos escoo berg, natural deste. distrito, espohos.· conta !os do ato que o moti- po remodelado.

rianopolis O que loi a II. Ex' lares, comunico aos srs. pais. e inte· residentes D.este distrito Il V, Aos ocupantes de terras varo A equipe do Allian(ja 8;.posiçAo Agro·pecuarla e ln· ressados .que os exames orais n�ste estrada RibeIrão Molha. pertencentes a empresa que Nesta exatoria encontrarão rã integrada por Julio Ma-

dustrtal de Jaraguá. ���ae�le�:�n:�icige�:c�r��r!s�egumte Jaraguá, 16-11-38. . I.-osarem de isel"ção de imposto. os srs. contribuintes os impres· fezzolli do AymoIé e MoreU
'"
*
'" '

DI'as' 22 _ 4e ano ml'xto E para que cheg.ue ao conhecime,n. As dtclarações conte.rão as sos para declarações de que do Brasil. Occup&rá o arco

d á 1
-

d I t t d' I
- dos alliancistas Ar' o Muel-O commercio an a s vO.· »23 - 3e.. to de to_do's pa�sel o pres�nte e Ita seguintes informações: ra a o presente e lta, que· sao

tas com a difliculdade de » 24 - 2- • masculino que sera pubhcado pda Imprensa e
I S't

-

d t vendidas ao preço de $100 . o ler o arqueiro r�velaçlo.
troco. Continua faltando moe. » 26 - �- • feminino I em �rtorio onde sera afixado durante -! uaçao O erreno.

exemplar. O flumineúse por sua vez
« 28 - 1· • masculino I 15dIas., I II - Area em metros quadra á 3 é um onze respa1tado nadas... E, assim, loi levado a
» 29 _ I_ • feminino.' 1

Si alguem �ber de impedimentos dos. Eetação Fiscal de Jaragu ,

instituir o valle. O valle é Os exames escritos da Escola Nor· IIcuseos para fms legaes ) III. Valor venal do terreno de novembro de 1938. �mbajxada da serra.

um recurso que nAo deixa mal.Pril1!.aria tiveram inicio dia 16 e
. • �r�ur Mile_ll.er . I excluido O volor de quaisque; J8sé Anlonio de Mallos ESPORTE SOCIAL

d t t m termina rao a 24. I Escnvao Distrital e Oficml do registro -

b f·
. Ee er a sua von agem co

", A Diretora: Leonor de Souz'a Neves Civil. aonstr�çoes ou en elton8i ne xator.
mercial: volta á gaveta de les eXIstentes. Ph. P

O grande baile do
onde sahio, como filho prodi- • IV . Qualidade da terra. arm�cl� de

,

lantão Bando do Aguio
10. Vive um tanto ámargem, V - Nomes dos confrontantes. Amanha dIa 20 estará de Branco
do interesse fiscal e, as ve·

O ,C CAS/ AIW O VI . Espeeie do titulo de a- pzamãoa P!Z!lrmacia Nova. No amplo salão Buhr terá
zes, contraria o Interesse de

_

quem o _recebeu, poia com loi -

S.
·

m m m
ugar no dia 3 de Dezem,

nickeis equivalentes talvez 0/9.n ',., 'n 'n ro o grande baile "Noite'

attendesse melhor a Bua con, .
". "'I W '" '" de Alegria", organizado pelo

..
�- If � 'Z7�."J'.. fi

.I fomoso Bando da l'Aguia
CeÖH��:!:�no acaaa agora de yenUe"Se I "lrOuOrOs, aranua' Branca". Pelo entusiasmo

8utorlsar a cunhagem de :::r reina'nte é de prever o mai-

10.000 contos 6 mais 1.500 AUTO OPEL-OLYMPIA (em optimoestado) SJ\BBADO, 26 de NOVEMBRO
or sucesso.Quanto desvaneio,

contos de moedas de nickel quanto sonho multicolor a

de 100, :200, 300 e 400 réis. MOVEIS aRI A 'A'DE BA Ir'E
embalar o anseio mal conti-

São, 8ssim, 11.500 cootos de n J -y,j
,

L do, no esp�t8tiv8 do deslum-.

peqnenas moedas que servi· BiCYCLETA brante espetaculo, da trept·
rão de muUo a regula·rissção P' TDL/CO dante parada "Revivendo o

UV carnaval de 38" "Saudades"das transsções, se nAo forem BRINQUEDOS etc. etc· "Tempos pass;"d08"escondidas no fundo dos ba' ii. •

Tratar
Musica: O afamado JAZ Z E:-L I T E de Hansa. As suas propofQões de belehus velhos, das gavetas ou com O r. R I C H T E R, J a r a g u á .

T
•

dos pés de meias. Isto é que Para este grandioso baile convidam as exmas. famílias e za e arte esoederão tudo

o governo precisa olhar. Co< '._••••__ o publico
' quanto sa 'possa imagililar

mo desapparecem da circu· O Jazz «Elite» e o Arrendatario. de grandioso.
laçA0 as moedlnh8s... r/9f)u"�znnv'n"n;n

- Nn proxima ediçAo dare-
* * "',-,j �I.. �I �. "'.

mos o programma completo
Os judeus co�tinuam viven. CLINICA ESPECIALISADA do deste sensacional baile.

do a sua tragedia. A trage'
•• 7a"''''nua� " DR. MENDES ARAUJO DECLARAÇÃOdia da raça. Párias condem· ,�I. • W:::r Com longa pratica s6 na especialidade.

-

O· abaixo ilssignado tornIl publko,
'Dados a correr o mundo,sem Chefe do Serviço de doenças ano·rectaes e do Apparelho Digestivo da que as declarações por elle feitatl 11

tecto e sem direitos, lá vão SONNABEND d 26 N b
Santa Casa de Curityba.· respeito da sra- viu'la Past, são ·intei-.....

alles renovando a lenda de ' en . ovem er HEMORRHOIDES sua cura radical garantida sem operação ramente falsas por elle inventadao.

Ashverus. As medidas toma· ß f�
,

tIl h B III'
e Bem dôr. - Doenças ANO RECTAES (rectites . fistulas ' �io SeroÉ�Ml�d�cHROED;::� •

dos cóntra elles por alguns rosso'r 00 on Ie or a 'I
prolapso do recto· estreitamento, fissuras' polipos etc.etc,) EHREN-ERKL'AERUNOo At" ei nAo lhes Diagnostico pl ecoce do CANCER DO RECTO. Tratamento

Pdaãlzes, s tOI errlV s,
direto das COUTESULCEROSAS. Colites e diarrheas rebeldes Unterzeichneter erklaert hieidurch,O quar e . dass dl'e von l·hm. ueber frau Wwe.

T h é ESTOMAOO - INTESTINOS e FIGADO --- Cura da PRISÃO DE VEN- .

empo ouve, pot m, na > Past gemachten AusSai n auf Un-
louragermanfs,que umGoethe" Mus.ik f JAZZ·BAND ELITE - HANSA I' TRE HABITUAL exclusiv.amente por meio de regimen dietetico, - VA- wahrheit beruhen.RIZES e ULCERAS na perna, sua cura radical garantida sem operação.
O poeta phdosopho costuma. Rio Serro, 8 November 1938

va dizer que cfaz da tua i Es Jaden freundIichst ein OIE MUSIK u, CER WIRT., C_U_R_I_T_V_B_A A_v_e_n_id_a_Jo_ã_o_P_e_s_s_oa_68__--= Hermann Schroeder.

.
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o Sabão

Virgem Especialidade
de WETZEL & elA, - JOINVILLE (Man�a registrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


