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Anno XIX - JARAGUA .:� Sabbado, 26 de Novembro de 1938 -:� S. CATHAHINA- Num. 958
Ainda se póde viver a im· Sf:U8 artigos mais dignos e a'

pressão que deixou a nossa se· preciaveis. Mas, ., por assim
gunda Exposição, G St'U traba dizerva valia incontesta e ccono

lho e os seus fructos, pela apre- mica, que ficou demonstrada de

sentação que nos foi dado apre- uma forma franca e positiva pa
síar do que de melhor aqui se ra nós. Ahi reside, sem som

produz na agricultura, na pe bra de duvida, o valor ímpar
coaria e nas industrias. Por isto para [araguä da sua segunda
mesmo a repercussão alcançada Exposição. Podemos contar com
é de molde a Envaidecer os me elle, - porque elle representa
nos optimistas. Aliás, isto se trabalho, quer dizer esforço, es

eonclue pelo que disse a im· tabelecendo base para futuras
prensa de f6ra do município, realizações nas especies agora
onde chegou o écho da' nossa mesmo postas em föco.
actividade producíora. Já não Damos em seguida, para que

queremqs falar da satisfação que todos saibam, o julgamento dos
causou ás 'trisitils que souberam stands, pela Commissão respe
admirar os stands, dispostos cliva, de accôrdo com a apre

como foram, totalisisndo a va- sentaçãs artlstica e original de
riada producção da Comuna nôs cada um.

• PAVILHÃO DE JARAGUÁ
1. logar Wilh�m Wet'ge & Cornp. Ud. -- Laticinios
2. - Indústrias Reunidas [araguä S. A. - Essencias
3. - Oosch Irmãos - Calçados

�AVILHÃO DE HANSA
1.. lagar - Gertrud Lauterjung
2. Léo Eschweiler

PRODÚCTOS DE LATICINIOS
Queijo tipo Parmesão

<Tabú>, fabricante Wilhelrn Weege &: Camp. Ud.

«Aguia Preta», fabricante Bernardo Orubba
«Mariposa», fabricante Breithaupt Bt Comp.

Queijo tipo Prata
<Garibaldi>, fabricante Walter Marquardt
cAguia Preta», fabricante Bernardo Grubba
-Tabú>, fabricante Wílhelm Weege & Comp. LId.
"'Mariposa", fabricante Breithaupt Bt Comp.

•• Queijo tipo Hollandez
1. lo�ar - ,Tabúll, fabricante Wilhelm Weege & Comp. Ud. Pacto de paz franco-allemão

Mantfiga
1. logar - «Tllbúll de Wilhelm Weege & Comp. Ud: PARIS. - Noticia-se offieial possa ser resGlvido pacificamen
2. «O Bom Pastor» de Bernardo Grubba mente que foi assignado um te.

PECUARIA pacto dê paz entre a Allemanha
.

3, Reeon f:cimtnto reciproco
Bovinos: Machos com mais de 24 mezee e a fran,a. O mesmo abrange das aeluael fronteiras entre os

1. logar «Tabú», propriedade da Soe. eTres Rios do Norte» os srguintel pontos: dois pllizes.
2. eHarras'. - - - • . .

� 1. Oonfirmação das actuaes 4. Desejo de ambos os go

3. "Brilhante» -. do sr. João Etrmendoerfer: b'
verno�: de colabo�3r num espiri ,

relações entre am os os palzes. to de comprehemão pacifica pe· I
Machos com menos de 24 mezes 2. Constatação de que pntre Ia solucão de todos os proble-,«Indio», propriedade do sr. Bruno Best'ke

I a França e a Allemanha não e mas que se arm:tentarem Btren- c

«Tupi», do sr. OUo Schwarz xiste nenhum assumpto que nio tualmente na Europa. I '

cCesar», do sr. Leopoldo Grubba.

I Elevada de �afbeO'orla a Bsfa..-ão
Femeas com 12 mezes

e �

:��::���ropri�dade g� ::.. ��I�s:;;S���warz Festa �e Santa Catharl'na'
de laraeuá ,

cCaetana,_, do sr. atto Schwarz.
c Por informBçlio reeebld� tli. classe a Estação de jafa·
do sr. -agente da estação fere guá. Trata.s8, conforme 80U-

femeas com 18 mezes roviaria local estamos autori- bemos, de uma das ultimai
.Moeda»' propriejad� do sr. Alexandre Hucke

Realizaram.se hODtem, em ta Catharina, padroeira do 8adoe a noticIar, que o sur. resoluções do ex 8uperint�n-
eBatania-, do sr. Willy Piske

n08S8 Egreja Catholicß, oom I Estado. superintendente. da Rêde Via-
dente da Rêde e velho e de·

«Alice», do sr. Willy Piske
O oerimonial lithurgico ade .A.'e 9 horß.� da manhã, tIve I .

dicado tec�nico ferrovfariot
FElmeas com mais de 24 mezes quado, as festividades de san-I rarn ellas inicio c':m a missa I

ção Paraná-S. Caihar1D� re- sr. engenheiro Alexandre Ou.

cAdelaidell, propriedade do sr. WilJy Piske I solemn',:;, e-ff('cluaudo se em

I
solveu eh.war á catpgorla de tlerrez.

eAmalia�, do sr. OUo Schwarz A EDIÇÃO DO NATAL seguida a translad�ção da
«Alfa», do sr. Adalberto Hafner. DE "VIDA DOMESTICA" Imagem, do Collegio S. Luiz ICavalar: Raça Ingleza de corrida . A esplendida revista brasilei para a E�reja da Parochia. A divisão territorial dos

'1. logar «Lutador», I?rcpried. do sr. Germano Ehmke filho: ra "Vida Domestica" exporá á f�)�eg�i��:.e acempanh6m(Jn
1 �stados. .

2. «.deleza», propriedade do sr. Alberto Murara venda no dia 1. de Dezembro A convite do ef. padre Al-I .

RIO. - O dec�e.to,l�1 flue

I
v� quadro terrltoflfil, r�spe·

Suinos : o seu numero comemora berto Jacobs serviram de pa. dJspõe sobr� a dIVISão terri. c�JVO. ao qual será � p�nsa 8

1. lagar - um casal tipo «Macau·, do sr. Leopoldo Biese tivo do Natal, obra volumosa drinhca autorida.d�>s fedcl'aes" torlat do plliZ es�abeleceu en �ls�rlpção sYlltematlC.a dos
2. - - mestiç_o cDuroc·JersEYJo, do sr. Bernardo Grubba. contendo cerca de 200 pági estadoaes e municiplles, com tre outras pro:Vl eneias q�e IllD�.lteß de tod�s as eIrcums-

A commisdão julgadora com ?liáf! era t1e esperar ..
Não no� �i�s, e�c��a:u�e�t�asde se���� suas .:lxmas. e�po888.

somente por leIS geraes 9um-l c!lpções distrlCtae.s e muni�

punha se dos funccionarios do 11Iu?lmOS quando, em nossa �rl-I Não ilatrerâ acrecimo qualquer Após 8 bençam ós Imagem quenaes po?erá s�r �Odlficb- Clpaes que neUe fIgurarem.
Ministerio da Agricultura srs. melra nota - pequena pela "'rIno' f

em seu 0,reço habitual de ven
(l rev. padre Fischer, !'ei

I
d� C!

t q�i8drO ter.rl�c:rI.AI,. ate
drs. Samuef Vasconcellos Li· gua do espaço então p tor do SemiOhl'Íc de Han�f!, mIDIS ra V'). e JU {CHUlO

nhares, Inspec10r em Curityba phetizamos o e�it(\ do �ertamen. d_a, motivo por que os dqU� .e; produziu uma beUa oração, qualquer uüldad-e da F<:dera.· Os implicados no levante

do Serviço de Defeza SanHaria Podemos hoje affirmar que elle tao aco_stumados éi � qUirl o allusitrB ao acto. I ção tao.to na dellmite,çao em
de 1935

- "
"

.

de mui avulsamente obte·lo ao pelo8
_ categorIa dos �eu.l'l í-)Jemento$

An;mal; João Alves Junior, Ins' fOI alem Ga espccto.llva .

mos� mesmos cinco mil réis que

I
quanto na toponymia. í Dentro dá alguns dias deve

PSeecrtordeemDeSfl�zo" FS�annl·CtaiSrcl·ao'vdeo ttarargeanoteE'''taJdaOra�UqáU�oJ.�deproduz dispendtm com outras edições. ;§IJ§.I.. :.".:'T.i�.,I;:-! <j Por decreto posterior, o go rá ser efetuado o novo julga-
v. ."" �

.. _ Das variadissimas sec�ões -_ - ".
verno federal prorogot:. até mento em que figuram Luiz

t I N I B ptl'St� RI'bas C' m o 'Indice da� suatll p05Slbilt· 'f '

Ige a ; e son a a ,(I .::; , • que inserirá, tociat. de alto inte· (� 1111" 31 de dezembro proximo, (I Carlos Prestes, Agildo Barata
Inspector Ohefe da I. R. do dades sobelame�te. garanhd�s resse para O público será di&"j \v rJij�lmmJJ�F r�tiHtr�© pr3Z0 c(lnc�dido dO governo e outros, implicados n'.l levan
Servo do Forn 'nto da Produc- pelo trabalho diano· da iua

Ha de nota a que intitlJla Mui ,�_"u=--=o�=-�.""'�,,�"�.,' ..=-=�, de cada Estado para fixar, te comunista de 1935. Como
ção Ani'1lal, em Ponta Grossa; gente. to em Moda com todas as Pá'l �==7°I��:;���i:-;:"':..:'i? em primeira lei quinquenal, S6 sabe, os julgados embarga
em.esio Cunha e Diogo Vas� ginas centrais inteiratnente co·

-=====--:---:-_
-

de aeoordo com as instruo � ram os julg�mento� do Supre ..

eoncellos, que SerVflTI neste loridas e fixando as mais sen· » ,t\Nii - SÀ,��;�/}, l[:li « ções baixadas pelo Conselho mo Tribunal Militar que os

unicipio e srs. Clovis Nery, Dois novos sa- sacionaís "reações da équipe Nacional do; Geogrr-fiil, o no- condenou.
UQ Berv-. de fomento da Pro' de figurinistas que trabalh'im
ducção Vegdal do Estado P. cerdotes lara- exclusivamente para o 'lfamado
Jorg€,t Wehlil1g. mag'lZine d'J lai e da', mulher.

Merece relevo, sem duvida, guaenses O Natal como ê comemorá.
o trabalho ide organisação reali- do em vari\,)') paises do mun°

zado pelo sr. dr. Nemesl0 Ou·
. �eVerã? chegar nos

do constituirá um téma de atra-
nh3 do inicio ao fim do certa- pr!meIros dIas de Desembro tivo nas páginas da edição re

me�, bastante para firmar o con' a esta cidade, li pós sua 01.'- ferida, assim como a Virgem
ceito de profissional habil e ��-1 d�naçäo no Semipario de Tau Maria, o Menino Jesus e a

ferçado, de que goza entre no:.. bate os reVIDOS. pddr€B Fide' Natividade atra:qés de varios
Valeu de mUIto tambem o am

. :
" . séculos de arte pictórica, tor'

'paro decidido do snr. tenente hs 1 cmelm e .Be. na�do Em nará valiosa a edição do Natal
l.eonidas Herbster, prefeito mu· mel1doerfer, ambos fllhOi:! de de "Vida Dome�tica", p.spnada
nkipal, que sobremodo alentou jaraguá. com a mais viva anskdade.
a. iniciativa da Soci{ldade de La·
'foura cTrss Rios do Norte�, Ie·
vando·a a realizar um trabalho
que ficará maPcante na historia
do município

.

Quçremos �"lientar <linda, s�m
favor o apeilo dos- nossos ena'

dores', dOß ROSSOS induslriaes'
dos nossos homel\:l da lavoura.

II() empsnho de todos deu o re·. ����

sultado que .st.,f�.)hsl,��<:lu..e que, .=,

ConterenciaPan.Americana
de Lima

EXPOSI�ÃO DO
ESTADO NOVO

A delegaçãQ· 'ras/leira apoiará as suggestões de
Roosçf{elt relativas á solldRriedade continental.
Q ponto de viste da Argentina.

•

Dr. Edmundo da Luz Pinto,
illustre catharinense e um

âos representanies
d6 Bmsil.

I na Conferencia de Lima a fé

!
americana da Argeutína mas Sob os auspíclos do sr. mí
declarará cetegorlcamenteque nístro da Justiça, será ínau,

: as nações do contínente oc gurada a 3 de dezembro pro.
cidental não devem se alí- xímo, a expostção do Estado
nhai ooutra a Europa. Novo, que ocouparä varíos

cOe; paizes sul americanos, pavilhões da Feira Permanen
commenta o ergam, estão lt- te de Amostras e tuneclone
gados á Europa por laços re- rá por cerca de 60 dias, O
Iígtosos e de sangu�, e nll? acto será solemue e terá 8
devem seguir a pclítíoa anti-I presença do chefe da nação,
europes de Roosevelt.»

WASHINGTON. - O sena-

dor E. Gibson Vermont repu- M
· ..

l Oblicano conservador, recenfemen I n Is r
te reeleito declarou: eApoiarei
a polítiea de defesa pan-amet l- Fernandocana de Roosevelt, na proxima
sessão do congresso, sob a eon

dição de que o governo empre- C tgue todos os meios pacificos OS a
para impedir a realização do
proposito de infiltração politica Esteve sabbado ultimo em

e ecoaomica que se.attríbue ao uoss cidade, na sua viagem
nazismo. Entretanto, devemos de retorno 80 Rio de Janeiro,
evitar toda allíança ou eompro ° snr. dr. fernundo Cesta, tl
misso com as nações do Velho tular da Pasta da Agricultura.
Mundo, na execução dos pia S. Exa. que teve recepçAo
nos do presidente. . condigna ns Capital do Esta.
O senador Vermont accrescen do, nAI) se demorou em Ja

tou: eNunea mais manda,remos rsguá, seguindo logo. par"
soldados americanos para a Eu Joinville, de onde rumou pa.
ropa, afim de participarem naa. la ti Capital da Republica.
rixas dos paizes daquelle con .

tinente. Compromettemo-nos po O annunclO é � alma
rém a proteger este hemisfério.» do negocIo

BUENOS AXRES. - O em i
baíxador do Brasil, sr. Rodri J
gues Alves, declarou q1.• e· a.!
delega ção btas.Ieíra junto á
Conterenela Pan-Americana
de Lima apoiará ínteírameate
as suggestões do presidente
Roosevelt retattvas á solida
riedade contíaental.

O embaixador recusou se I
a affirmaf especificamente se I
isso. signifilla que o Brasil
accettarä um possível convi
te dos EAlados Untdos para a

conclusão de pactos militares
centra uma eggressão extl'c1

Ieontíneutal, mas revelou que
o seu palz esta prompto 8. €S I
treltar ralações com outras

nações no continente, de ac

cordo com n espírttu do psn
amertcanísmo.

1. logar
�,
3.

LONDRES. - O correspon
dente de eLa Tribuna» ne ca

pítal briranníca diz que. o ar.

JOfié Maria Oanttllo, ehancel
ler du Argentina, reaffirmará'

1. lorar -

2.
• 3.
4.

1. logar
2.
3.

1. lorar
2.
3.

1. lorai
2.
3.

1. logar
2.
3.

Noivou uma filha do
presidente Vargas

Brasil

Elixir Tapajós
medicam�nto vegetal, preparado
I!om a -SALSA INDIOENA., plan
ta usada pelos Indios da Tribu Ta·
pajós, de aeção 100 vezes mais e.

nergiea do que qualquer outro

depurativo.
INFALIVEL NA CUR.... DO
RHEUMATISMO e IMPURE

ZAS DO SANGUE

RIO. - A nota mais distinc
ta na sociedade carioca foi a
noticia do pedido official de ca

samento da senhorita Alzira I

Vargas pelo commanóante Ama
I aI Peixoto. Tratando·�e de dua5.
jovens figur"s prestigiosas e que
ridas da liIociedade brasileira, o

noivado está smdo registrado
com a maior syr:nPãth,ia pela im
prensa, tendo a noticia desse
contrado de casamento protro

.

cado in,lmeras felicitações ao

commandante Amaral Peixoto e

senhorita Alzira Vilrgas. que ê
filha do sr. Getulio Vargas, pre
sidente da RepubHca.,

:Dr. Claudio da Silveira --1
MÉDICO 'IClinica geral. Doenças' de crianças- MolE stias do coração, .

pulmões, fígado, intestino, impaludismo. I
Poderá ,ser pro.cura�o na farma,da Central,

", Iou em sua. residencla, HOTEL CENTRAl. - '-

f: contra Ulceras de Baurú, Feridas
antigas, Ulceras Malignas, de., use

e não sofra mais

TAPAJÓS LIQUIDO
(uso externo)

O Laboratorio garante a cura. - Uniei) Aiente no Sul do

L. ROMA�,.OWSKI - Florianopolis
.

1

:>
) I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORKEIO DO POvO -- [araguä do Sul, 26 de Novembro de 1938

·Prefeitura Municipal de laraguá

Ser datilografo é bom, nes 14, diSP.OSiC&.O perfeita da car-'Ita época eJll que fJ. maquina ta prova, média de paíavras
de escrever, em contínuo a- por minuto 25; 3°. togar, Pe
perfeíçcamento.substítue, com dro Aureo de Sousa; tempo
Incalculavel vantngem, as es 4,5 minutos, erros de oetogre
crítas á mão; IDas ser Da tí- fia 9, faltas de espaço entre

lograte Diplomado ainda é I palavras 1, disposição perteí
melhor. E longe näo está o ta da carta·prova, média de
dia em qua para este mistér palavras por minuto 23 ; sim
será tambem exigido ° DI- pJesmente: lo.'logar, Roland
ploma. Rothenberger; tempo 4,5 mi�

E� porque levo ao conhe- Dutos, erros de ortografia � ���������������������������������������������������

dmento de todos 08 res�lta cópia seguida da carta�prova, R
·

t d h d se o alvará solicitado.
dus dos exames procedidos média de �'palavr88 por mi- equeramen OS espac a os

1.443 - Walter Prochnow - Requer licença ·QonstruQioDe�ta Escola, no �ia 16 du nuto 28; 20. logar, Iracema Dia 4 um ieccadot de AJimmticios - A titulo de tolerl\ncia. como
cotrente, traoscrevendo em Muellet; tempo 4 minutos, er- 1.423 - Waldemar Doubrawa - Requer vistoria insta'la' requer.
lle"uida a Ata lavrada e as·1 ros de ortografia 17, faltas de ç!o sanitaria. - Como requer. 1.445 - Max Hoepfner - Requer Iic'nça conitruçlolIiDada pelos sors. examina

II espaço
entre palavras 2, có- 1.424 -- Carlos Mielke - Requer alvará de Habite-se pa- uma terca de arame farpado á rua E'lisa St:?in - : Requeiradotes: pia seguida da oarta·prova, ra SUl! casa. - Como requer. primei:-amente o alinhamEnto, feito o qUl:, concedo a necessa-.l ATA - � média de palavras pOl minu 1.426 -:- Heinz Zahler - Requer licença construção uma ria licença.Aos dezesei. dies do mêsl to 25; 30. lugar, Lourdes Ma· inltJlação sanitaria. - Como requer. 1.446 - Leopold<J Janssen - Requer licenc;;a para trans-

de novembro de mil no'Vecan· ria dK Silva; tempo 5 minu· 1427 - Reinoldo Rau - Requer alvará de vistoria Ha- ferir 8ua serraria para o outro lado da linha ferrea. - Como
tos e trinta e oito, nesta ci· tos, erros de ortografia 16, bite·se de sua casa li rua Domingos R. da Nova. - Como requer. requer, ·de aecordo com a informac;;ão.dade de Ja.ragua\ áo Sul, '- E. faltas de espaço entre 88 li 1.428 - Escola Particular de Hansa - Requer uma sub Dia 22
'ado de S. Cats.rina, _em mi· ohas 1, cópia seguida da car venção mensal. - Si",!, de 1:200$000 anuais, a começar de. 1939. 1.444 - Antonio Leitholdl -" Requer vistoria instalaçicnha resideocia â Rua D. Pe. ta-prova, média de ·palavras 1 431 - Artur Rlstow _- Requer c:ancebmento de licença Isanitaria. - Faça se a vistoria solicitada.
t.1ro'II, 8. n., onde dirijo a Es· pos minuto 21; 40. logar, .10- para Barbearia. - Como requer.

"
1.447 - Carlos .Jantsch - Requer baixa,. para 1989, imo.

cola Comercial filiada á As- landa Gomes SHva; tempo 5
.' 1.433 - Gustavo Gu�z - IRequer ba�xa Im.p�sto s. be I posto sobre seu neg.:Jcio. - CQms requer.lociação Educacional Ge Säo minutos, erros de ortografia bldas e fumo, da casa matrIz. -:- Dê se a baIxA solICItada. 1.448 - Ricardo Pieske -- Requer licença para construçioPaulo, instituição de Eosino 11, faItas de esp�ço entre as Ola 7 . casa de material e instalação sanitaria A rua Bruestlein. - Co-

por Correspondencia, presen· palavras 4, faltas de espaço 1.429 - Hermann Dutrichkeit - Requer tran�ferencia do mo requer.
tes o soro Alaric"O de Sá Ca- entre a8 linhas 3, cópia. se- Açoui�e. - Faça-iS a tr,msferencia solicitada. 1.449 - Max Koe! ner - Requer baixa de sua Fabrica de
valcanti, Funcionário do Mi· guida da carta prova, média Dia 11 Ofavata�. - Como requer.nistério da AgrIcultura, D. de palavras por minuto 21. ·1.434 - Teodoro Marquardt - Requer

.

isenção do· im Prefeitura Municipal de Jaraguá, 23 de Novembro de 1938.
Leonor de Sousa Neves, Di· Tendo os srs. examinadores posto s. diversões publicas para uma festa da Comunroade. -

.

RENATO SANS, Secretario Municipal.
retorn do Grupo Escolar -Ab- dado por concluídos 08 exa- Como requer.
don Batista., oomo examina- mes, lavrei a presente ata 1.435 - Carlos BoHer � Requer a transferencia. de sua

dotes fiscais, e mais quinze que vai asstnRda pelos memo bicicleta para LeUare Lombardi. - Faça SI! a transferencia SOU-I·-assistentes, oomigo, E�lblia bros da bancs, examJnadora e: citada.
Dutls Bemvenutti, Agente da por mim. I

.

Dia 14
(.

q1!ela Associaç40 nesta cida- Jaraguá do Sul, 10 de nO'1 1.436 - Max FIedler - Requer alvará de 'HabIte-se" }la
de, deu se inicio aOI exames vembro de 1938" ra lua casa á Rua Cei. Procopio GomeI - Como requer.
de Datilografia. prescritos no as.) Alarico de Sã Csvalcanti 1.437 - Walter Prochnow - Requer vistoria instalação zu haben in der TIPOGRAFIA AVENIDA von

Compendio «Método Popular Leonor de Souza Neves .anit�ria - Sim.
de Datilografia-, do anr. Pro- Eulalia Dutra Bemvenutti. 1 438 - Artur Breithaupt - Requer 'fistoria instalação
fes80r Vit'lrino Prata Castelo sanitária prédio Herdeiros Fruet - Sim.
�ranco, PresIdente da mesma 1.440 Werner Carlos Frederico Oosch - Requer licença
associação. para remodelar 8ua casa á rila BruesJein e construc;;ão instalação
D08 alunos present�s, sub unitá - Como requer.

-

metidos a exames, foram con 1.441 - Sociedade Cooperativa Queijaria Ltda. - Re-
siderados aprovad08: com dis, I quer transferencia do imposto de seu caminhão, por ter vendi·
Unção,l - Moacir Bemvenut- do o mesmo a o sr. José Koch - Faça se a trllnsferencia SO�
ti ; tempo 3 Dilnutos, erros de licitada.
ortogr�fi8 2, disposição per- Dia :18
feita da carta.provd, média 1.393 - Alberto Klug - Requer alvará de "Habite-5tH
de pabVi'as pur miDuto 34; para seu prédio á rua 9 de Outubro - Como requer. ,

pienamente; 10. logar Valde. 1.'32 - Alvino Eggert - Requer licença para construção
m�r da Costa; tempo 4 mi· um maosoléo sepultura sua esposa - Como requer, obede·
.autos, erros de orwgrafla 4, cendo as exigellcias do Decreto lei D. 23,
faltas de espaço entre pala- DIA 18 B.�CYCLETAvras 8, disposiçäo perfeita do 1.439 - JACÓ EMMENDOERFER - Requer liçença. cons
carta-prova, média - de pala. truc;;ão maosoléo na sepultura . seu filho Osvaldo

-I BRINQ' IEDOS tvras por mInuto 25; 20. logar Como r�quer, obedecendo as exigendas do Decreto-
- ..; etc· e c.

Valdir Dut"6; tempQ 4 minu- lei n.23.. Tratar com Dr. }{ I C H T E R, J a r a g u á.tos, erros de ortografia 6, fal 1,442 - WALDEMAR DOUBR�WA -Requer alvará de "Ha·

�ta�s�d�e�e:sp�a�ç�o�e�n�t�r�e�p�a�l�i���r�a�s�����������������b�i�te�8�e�"�pa�r�a�se�u�p�r�eu�·w�·�á�r�u�a�B�u�e�s�t�le�in�.��C�o�n�c�ed�a�'�������������A�������������'ü

MARlEN-KALENDER

�,�iiI'
,

BA�af.2 b�n?o }�.�!S IL m
Capital e reservas • • .

.
• . -. . 362.549:329$100 :.;

Letras desc e empr�stimos em c/corrente 3.628.982:3168208
Depositos • . 4.021.395:634S400

o Banco do Brasil, agencia de Joinville, está operando Iran-
1. _ RECEITA ORDINARIAcamente em descontos dc Duplicatas âe facturas, Letrae de

§ 1. Imposto de Licençaseambio, Nota, promillorias e Emprestimos em ,jonta eor-
§ 2. » Predial Urbanorente sob caução, a taxas modicas e a prazosrazoavers. Faz em-
• :lo » Territorial Urbanopréstimos á Aglicultores e lndustriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos.
» 4. 51 os Produtos agrícolas e pastoris

Está pagando actualmente as seguintes taxas e deposítos: » 5. si lndustria e Profissão
DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:0W$QOO . . . 4./0 • 6. de Patente s! a venda de .bebidu

Deposito inicial Rs lOO$UúO, no minimo. Depositas » 7. si Diversões Publicas
subsequentes minirnos de 50$000. Retiradas minimas »8. » 51 Gado abatido
Rs, 20$000. Não rendem juros Oll salde s inferiores a § 90. MULTAS
5 $LOO e II importancia que exceder do limite e ali a) por moras <Ie pagamentos
contas enterradas antes de 60 dias b) por infrações

Nota importante. - Os chequr s desta conta § 10. Emolumentos
não estão sujeitos ao sello, � 11. Eventuais

DfPOS.TOS LIMITADOS - Limite de Ri. 50:000$000 . . 3-;' 20. RECEITA PATRIMONIAL E INDUSTRIAL
Deposito inicial Rs. 2oo$COO. Deposites subsequentes

I
§ 1. Rendas. Patrímoniais

rninimos de Rs. 100$000. Retiradasminímas R.· 50$OCO. a) Cobrança da Divida Ativa
Demais condícções ídentícas aos Depositai Populares. b) Renda üo�Cemiterio Municipal
Clv>,ques sellados. § 2, Renda IndustrPal.,DEPOSITuS COM JUROS - (Sem limite) . . «ÓÓ» • • 2'j. I a) Taxa de Afenção·de Pesos e Medidas
Deposito inicial RI. 1:000$OCO. Retíradas livres. Não 3. TAXAS DE SERVIÇOS MUNICIPA.S
rendem jurd's os saldos inferiores a Rs. 1 :000$000 § 1. Taxa si Iluminação Publica •

nem as contas liquidadas antes de decorrido. óO dias » 2. Taxa de Conservação de Estrauas Mllnicipa
da data da abertura da conta. • 3. Taxa si Fiscalisação «Empresul-

DEPOSITOS DE AVISO PREVIO Responsaveíe: Recebimento EstadoaI: .

Mediante aviso previo de 30 días . 1,5°/. SALDOS DE 1937
" " " 60 diali . 4'/. I Em Caixa :- 1. distrito

o
1:925

" " " 90 dias . 4,5'1. I
- 2 > ." 11:932

DEPOSITOS A P�>'ZO fIXO No Banco
.

18:990
De 6 mezei . . . . . , . . . 4). I TO
De t2 mezes . . . . . . . - S·I. 1 _

De 12 mezes com renda mensal 4,5'/, I Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de Outubro de 1938..
.

De 6 mezes com renda meneai 3,5'/. O Contador: Alfred. Moser O I'esoureiro : França
DEPOSITOS Banearios r; . VISTO: LEONIDAS O. HERBSTER, Prefeito.

O Banco do Brasil faz todas a. operaçOea bancarias, des- j

contos.ernprestímos em conta corrente K"rantida, cobranças, trans-

��
1-

ferencias, de fundos, eustodía de títulos e Ylilorea, etc. jTem agencia em todas as capiteas e cldades mais impor.
Itantes do paiz e correspondente� nas demals cidades, Mantem

� correspondentes em todos OI parzes do mundo. :..: .;

1II��1�1I

Quadro sintêtico da RECEITA, relativo ao mas de Outubro

EXERCICIO DE 1938

Renda
prevista

L AI�RECADAÇÃO
L anterior II do mês

T o ST u L
--- - .- --�-

5:905$200 378$000 6:283$200 3:800$oco
13:1346$700 9:127$600 22:974$200 18:500$000
2&:280$700 49$500 20:330$200 14:000$000

89:018$600 b9018$600 75.000$000
e fumo 102:680$400 1912$100 IG4:592$500 81:000$000

20:007$300 20:007$300 18:0ClO$000
4:507$300 ·522$000 5:029$800 6:000$000
17:406$000· 1:440$000 18:846iooo 18:000$000

00
-

000 6:792$900 722$200 7:515tloo 2700$(00
1:988$900 392$600 2:376$500 18-::0$000
1:309$000 10L$300 1 :411$300 500$000

31 :712$300 957$700 32:670$000 115:000$0002:255$000 769$500 3:024"$500 t.oooêooo
I

1:155$000 1:155$000 I 1400$000

is 3:li8$000 8$000 3:176$000 2:500$000
42:561$000 188$000 42:749$000 41:00l$000

$900 1:000$000 125$000 1:125$000 1:500$000

276:570$600 105:713$1.0 301:700$000
$000 -

$710 34:175$610
$000

4164595310TAL ---

2:500$0
200$

1:327

Vosgerau.

Quadro sintético da Despesa, relativo ao mas de Outubro
E X E R C I C I. O D.E 1938

I
.

O S
DESPESA

Total DespesaT I T U L
anterior do mês fixada

§1. ENCARGOS nA ADMINISTRAÇÃO I li
c 1 Administração e Fiscalisação 37:061$900 5:945$600 43:007$500 57750$000
c 2 Dívida Passiva 11:453$500 -$- 11:453$500 14:85U$000
· � Educação Popular 16:454$700 1:765$700 18:'220$400 41:336$000
c 4 HigienePublica e Assistencía 3:948$500 1:507$400 5:255$900 12:40C$000
« 5 Agricultura 1.068$100 100$000 1:168$100 8:9(J{)$000
• 6 Despzas Policiais eA�udiciariaa 3.471$800 380$600 3;852$400 5:367$200
• 7 Serviços Gerais 6,886$800 897$600 7:784$400 11:500$000
c 8 Auxílios Diversos 3:991$800 3:991$800 5:986$000
« 9 Obras Publicas 96.741$840 25'886$700 122:628$540 13'):310$800
• 10 Despeza PatrimoniaJ 1.350$000 150$000 1:500$000 1:800$000
« 11 Eventual 10.968$500

o
2:368$500 13:332$000 5:500$000

� 21 Caixa E sp cial 11:000$000
Saldo que Dassa para o mês de Outubro

43:886$360 193:392$440 38:S02$100 30 1:700:000
Em Caixa 1. distrito --

2. . 46:438$110 184264$770
No Banco 93.990$000 (--

416.459$810

,

Associação Educacional de São Paulo'
Exames de DATILOGRAFIA

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá, 31 de Outubro de 1938
O Contador .Alfredo Moser O Tesoureiro Jf'rança Vosge'l'au.

VISTO LEONIDAS O. HERBSTER, Prefeito.

...... ............" ""'$"�� ;'::i)"U,;:__.n.

i i
:. I� F",ii QUE .: LU· s H � /

.' inda tem tosse, dó' n -; I
costas 0 no pado?

Use o poderoso ton ic o

VINHO GREOSOTADO
do pharrn .. chm

mAn OA :·llVA S!LVUftA

Em�rl'gedo com. sue
cessa nas anemias e

convelcrcençss
iONier. Sl �tE!i,G
005 fUU:.f�:�

Alambique
VENDE·SE um, inclusive ea-

I pacete cano e serpentína de
cobre, em perfeito estado,
com capa-cidade para 90 li
tros, pesando tudo 53 quilos,
por 700$000.
Pretendentes queiram se

dirijir a Bento Marcol:! nesta
redação.

Nas tosse. rebeldes ti trei
toeir.., nes bronehites chronicas, •. ..,

.ripes, roquidões, escerros se n

guineos, dores no peito e ""s

c�stas, insomnies e fraque!." ga-
ral, 'falte de: apetite e febre, o

CONTRATOSSE é o remedio ab
..Iuto, hcroico, que não falh •.

LEOPOLDO REINER.

- OCCAS/Ã O

Vende.se
AUTO OPEl OlYMPIA (em optimo estad�)
MOVdS

-

AGUARDEM

TI.mulfos Bo��aclo
Breve: «Noite de Fogo»

,Caçadores de C beca de Borneo � Con/ralCinoma-

AMANHÃ - Domingo, dia 27 de Novembr:o • EM DUAS SESSÕES

iiPOliOviioki Iii· !iij>:;eoho.
Às 3,30 da tarde t' 8,30 horas da noite! I ! Domingo,

3. Annabella e Hans Albers na produção de maior attracção

"1llii(III:TI!'•
Bma grandiosa opereta da eine em a lemão cOm Ie refros em portuguez .

.
'

AMANHÃ:

•

-

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COR.KEIO DO POvO - Jaraguá do Sul, 26 de Novembro de lQ38

II, Exposição Agro Pecuaria
- e' I ndustrial

Ed ital
Lançamento do im
posto Territorial

Radio Difusora Joinvillense
Segundo fomos informados, do na sua phaze esperlmen

sera ainda este ano ínaucu- tal,
-

Os nossos votos sob que a ..
rarla, com escolhido pro neva Difusora Catharlnse al-
gramma, uma estação de ra- cance vida longo, para o

dio em Joinville. bom nome e melhor conhe-
A Radio Difusora [otnvll- cimento da nossa terra lá

lense acha se já funcíonan tora.
------------�----------------

-- Milhares de curados -

íi?JUHIE DEPURATIVO DO SANGiiE

I A HORA",
I Po:' todo este mês deverá

I circular
na Cepital do E!<ta·

do, a dtarlo A HORA, de
i propriedade .do Snr Henri
! que Lagp. Alvaro Catão, e

i Bob a orientação dos [orna- .,

i listas João de Oliveira e Os
,mar Mello.

Por �ccasHb ja Inauguração Federal, no dia 12 do corren
da Itltposiçãc Agro-Pecuana, te, Agradecendo fineza do
ás nossas autoridades foram convite, .epresento-the Cor
envíados ainda os seguintes díaís Saudações. Raulino Ta
telegrammas :

'

vora, Diretor Gera! Dep. Ad-
Ao sr, Prefeito Municipal: ministração Municipal,
Itajahy, 11 -.- .Agraäeç? fins- Ao sr, Coletor Estadoal 10-

za convite .asslstlr exp�slsão a sé Mattos:
gro �e.c�arla esse mUnIClplo,.I!11- Foolis, 12 - Deveis represenpossibilitado comparecer solicito tar esta diretoria inauguração

b ao presad�..

colega
�
r:prese�tar Ex�osiç�o �gro .Pecuaria. Oc

. me. Cordeaes sau�açoes. Irineu tavio Oliveira. Diretor.
Bornhausen, Prefeito. -x-

Indayal, 11 .- Impos�ibilitado A proposito do recente dis-
co,:,parece� _

mauguraçao �ma curso na inauguração do re
nha expostçao agro-pecuana e trato do sr. lnterventor Federal,
homenagens serão prestadas Dr. na Prefeitura, recebeu o snr .

Interventor Federal, favor re Mario 'I'avares o seguinte tele
presentar me: Saudações. Devico grama:
Hardt, Prefeito. Fpolis 16.- Uma bração fra-
Fpolís, 11 - Agradeço g�1l ternal pelas generosas palavras

tileza convite inauguraçao feira do teu b-llhante discurso. Ne
agro·pecuaria e lamento não po- reu Ramos.
der comparecer corno era meu -- _

desejo. Desejo maiores succes-

80S esse certarnen. Saudações t
eordeaes. Tte CeI. Regis, Com-
te. Géral.

•
,

Rodeio, t I - Argradeço con

vite para assistir í�a�guração
exposição Agro Pecuaria e fa
rei possível comparecer: Sauda- De ordern do sr. Diretor do
QÕes. Silvio Scoz, I?l{efelto. . Tesouro do Estado, faço pu-
João Pessoa, 11 -- Irnpossi- blico que, em cumprimento ao

bilitado cornparecér exposição decreto n. 55, de t . de Outu
Agro Pecuaria congratulo-me bro de 1931 e Decreto-Lei n.
V. Exa. ínsuguração do util 217 de 21 de outubro de 1938,
certarne. Tte. CeI· C, Caldas, se vae -proceder á revisão dos
Comte. 14 BC.', lançamentos do imposto territo-
Fpolis. 11 - Agradeço con- rial, pelo que todos os que'9ite solemnidades �e realisarão possuírem terras rurais, isto é,

dia dou. .C?mmumco a V. S; terras situadas fóra do peri.ne
Juit,_ de Dlr�lto me �epresentara: tro urbano das sédes dos mu
ato. Saudaçoes. Erlco Torres, 1 nicipios, são cünvidados a aore
Presidente Tribunal Apelação. sentaí, de 15 de n'ovembro a 31

São José, 11 -. Agradeç� de dezembro do cor'rente ano,
gentileza vosso �onvlte exp<?Sl- as d-clar�ções exigidas, pelo
,ção agro p�cuaTla. Commumc.o mesmo decreto.
vos impos.sIvel .c?mparecer . v�r Imcumbe essa obrigação:tude proxlma VISIta Snr. Mmls' I - Aos proprietarios.
tr.,. Agricultura est_e Esta.do. II Aos .foreiros.
Saudações. - Camarã M2rtms, III Aos posseiros.Chete Comissão. IV - Aos representanfes de
Paraty, 12 - Agradecendo espolios.

•

honroso convite inaug�ração V· Aos ocupantes de terras
exposiçã?Agro PeCU81'18 e na

I pertencentes a empresa queimposBlvllIdade comparecer gosarem de iserção de imposto.pessoalmente peço pre8a�? As dtclarações conterão as
�olegs representar, me relo11- seguintes informàções:do certsmen bem como ho- I _ Situação do terrena. -

menagens illustre interventor II, Área em metros quadra
Dr. �ereu Ramos. Saudações. dos
Eduardo Sprotte, Prefeito. IÚ . Valor venal do terreno,
Fpolis, 12 - Agrade\,o pe. excluido o volor de quaisquernhoradamente g�ntUeza seu �onstruções ou benfeitorias ne

convite para aSSIstir inaugu -

les existentes.
ração exposiçf1o hnje e �Ilo IV Qualidade da terra. 1IIe»:="olOlO.c:::tE::>c.�lIOr;:;:;aMotliCllO.:::::,,=*cM::"="::::::X101OC1IIpodendo -comparecer por Im- V - Nomes dos confrontantes,

I I Operioso motivo solicite! Dr. VI - Especie do titulo de a O P H teArtsteu Schiefler ob8eqUl�me quisição, com a data respecti 00 8; ace o _..�rep:r:esentar. Atenciosas Sau-
va, o cartorio que transitou e O

dac;oas: Renato Barboza. ° numero que tomou no regis
Fpohs, Lt ---: Acuso e agra· tro, geral de imoveis.

�
de M A R TIN S J A R U (j Adaço o recebImento do ate n VII - O valor atribuido pelocioso cartão, no qual.!. 8. contribuinte ás terras que pos. Rua Barão do kio Branco N. 62

convl:!a me para partICIpar suir em outras circunscrições TODOS OS QUARTOS E APPARTAMENTOSdas justas homenagens que fiscaes -

00J COM AGUA CORRENTE, QUENTE E FRIA. Na.oelo de oecaslAoeste prospero municipio pres· Caso o contribuinte não tenha _
tará amanhã ao exmo. sr., ln· elementos para prestar as in- O ELEVADOR. FRlaOR/FleO, VENDE-SBterventor Federal neste �sta· formações dos numeros V e VI, O COSINHA DE Ia. ORDEM. O .do. Lamento ser impossivel deverá declará-lo expressamen- O SIlla.S de !mostras _para, _0,s Snrs. Viaitmtes-

�.
III 1 Auto Chevrolet de 4: cyl. por 2.900$000assistir 8S festividades o �que te.

• • A _ II) 1 Caminhãosinho Chtvrolet de 4 (.yl. por 1 :800S000faço por motivo de for�a Os contribuintes que n�o a' O ,AUT.. -MCVE.i\. Ni, ESTAC Q.
II] ] Caminhãosinho Ford por 900$000 ,maior, valho-me do enBeJo presentarem, dentro do prazo, O C U R I T Y B A - PARANA' BRASIL Tratar com LOTHARIO SONt,iENHOHL.para apresentar a v. s. os essas dec..:larat;ões serão lança- 11 '

-

, 111meus respeito�os cumprime.n dos, á sua rP.velia. pelo exator, �IO-ClIC:lI'--ClIm.cIlJ::::lf�C::XC::XlCl!C:"::::"=lIiI::::l(C:::X

IIJIiIlIfl2lll1l11f1lllllllllllll1ll01il1lJ1II1II1II1II1I11111i111J1iItos. Aloir QueIroz de AraUJO. que, para isso, se baseará nos
)C õiiiiiiiõi--'" IAIInopetor recnlco Educação fi· dados 'publicos e particulares

�
---- x--- """""""'_-- 111111Hämorrhoiden garantiert r�dikale Hei: casica.

. que <?bt�ver, não cabendo ao A FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMI. � _ ,Jung, �chm ..rzlose Be
••FpolIs, 11 - Acuso em meu contribuinte, w�ste caso, recurtw I CAS DO PARANÀ E ACADEMIA PARANAENSE ·0· handJting ohne OperatIon. ·0·poder o cartão em que v. �. contra o lançamento e ficando

I P'
, KRANKHEITEN DES MASTDARMS - Operationslose Ikme convida para 1issiatir á ainda sujeito á multa de 25/. D� COMERCIO repr�sentam, .ItO ar�n�, a mais :.: h;mdlungvon KRAMPFADERN und BEINGESCHWU�REN__ :.:inatguraçäo da Segunda Ex- sobre o imposto não sendo II lidlma express.ão do ensino tecmco'proflsslOnal. O HEILUNG VON KOLIK und DIARRHOE durch direkte Be- O. •

I'
,
_. I . -.

C d'd handlung deI Darmwege. - Behandlung von MAGENKRANK-pot!Hçã& Agro.PecuarIa e ll- nunca essa multa mferlor a Instaladas em predlo propno, a rua an I o "

.•�.
HEITEN nach modernsten Verfahren. __KRANKHEITEN DER •••d�s�rial tie Jaraguá, e bem 20$000, ,

�I Lopes 266 em Curitíba - Paraná. ,
' Ö LEBER. - Mehr ais 10 jährige Praxis auf diesenSpezialgebieten. Ö'

B81m à homenagem qua. �eriá As declaraçi?es que', quanto - Ma.ntem os seguintes cursos: •
•
.. DR -ENDES AR�UIO .. . ..prestada por esse mllDlClp o ao valer, conttverem erro con- II .'. ..

S' do �
" I". l"S.

Wao Exmo. Sr. Dr. Interventor tra o fisco superior a 20'/. ,se'
. .P!,oped!_utlC.o. - Pento c��tador. - apenor

.�' liIlII CURITVßA Avenida João Pessoa 68121.J.
d E t d r.ão considerade� �raudule�t�s, III admmLStraçao e fmanças - Da-ilografia - l!.stenografi� IAlIAICIIi:IIXIIXIIXlIAIIXHXlIXIIXII'XIQIXiIXlIXII:,;IDIXIIXIIX!IXIIXlIAIIXII::I:II.:!:ó;po-tl�,...erla O s a o fIcando o contnbumte SUJeIto :Ri!iii!ii�3!i!i!!!!!:==== x_���.!!!!!!!!!!.--__ 1XIIX1lX1�IXIIXlOOlXilXlfXIlXllXI_�_iXl_!,'!t'J_'r:i!:I_Il!:I_IXI_i:Zl_IXI_IX1_lXI_lXI_1XIe-Santa Catharina �o pagamento da diferença do --� -

TEL GLOR IA• Imposto decorrente da sonega- HO (A t· L ort \.Ile!tl�ltauo dos pre�ios maiores, da
ção e a multa de 50'/. sobre o Edi fa I .

.

n Igo ap' a,-• extraçao de sexta·felra, 18 do corren- . ti'te Impos O rea.
lt430 50:000$000 Salvo o caso do lançamento
4298 4:000$000 por falta de deClaração, dos a'

152954097 2:000$000 tos de .exator cabe recurw pa- De ordem do snr. Coletor,1 :000$000
6737 11000$000 ra o DIretor do Tesouro; d<;ls faço publico que duranttl o
i998 500$000 atos deste para o Secretario corrente mez de Novembro,
4118 500$000 da Fi:tzenda e Agricultura; e arrecada.se nesta Coletoria,
���571 ���I��� dos atos deste parl:t o Interven

-

o Imposto TERRITORIAL re·

t> npmer6 11430 foi vendido na tor Federal no Esh('j�, deven- lativo ao -2. �e.mestre do vi,
cidade de Lages e o numero 4118, do O recurso ser Interposto gente exerCICIO.
na cidade de São Franciséo. dentro do prazo de 20 dias, Os que não pagarem 110

conta los do ato que o moti- praso acima, poderáo Batista
varo zer seus pagamentos durante
Nesta exatoria encontrarão o mez de Dezembro com a

os srs. contribuintes os impres- multa de 20 por. cento,
-

findo.1sos para declarações de que o qual será extrahida 8 com
trata o presente edital, que são petente certidão de devida
vendidas ao preço_ de $100 o para. 1J, cobrançs executiva.

ex��ta�a:� Fiscal de Jaraguâ, 3
Coletoria Estadoal de Jara

de novembro de 1938. gui-, 1 de Noveru�ro de 1938.

Jesé lalonio de· MaUos q EscrivA,o -

Fxator. , ..,,�, HEbEQDORQ -B@RGES,"

-;"'-.. _;':/' 'l .. :.

I "Dia e Noite"
Recebemos, sabbal'fo, a visita

da sra. Emilia Lemkuhl Macha·
do. Inspectora do serviço de
publicidade do nosso collega
«Dia e Noite» da capital do
Estado. A snra. Lemkuhl Ma
chado, que ora se acha em via
gem de serviço, ao que sabe-

, _ I mos, é a primeira rep!�senta:-tePharmacla de Plantão do sexo fragil que milita na im-

_ . , prensa catharinense. Muito a-
Amanha dia 27 estara de gradecemos a gentileza da vi-

Sociedade de plamãoa Pkarmacia Central. sita.

'z:T� • -r. 7 .I , �liIIllIiIIIIIIU�lIIl11l1JlIlrlf21�rII�l.IIlIJflH§Jill§Il9IlII�
rutraaores .taraaua [I D Pl "d OI 'd OI'· II

SABBAD8, 26 de NOVEMB'lO II r. aCl O ympl�. ß IVmra ·1GRANDE BAILE [§J ADVOGADO III

PUBLICO II Advoga nesta e na Comarca de. [olnville. I
11 Residencia : Rua OUo R Böhm, ,- JOINVILLE IIMusica: O afamado JAZ Z E L I T E de'Hansa, LXI Q!l

Para este grandioso baile convídam as exmas. familias e �i1I11Ii1I1lI2lIllI§lIll�iI[lJIIIIIJl§JIIJIIJ�lIIlI1I1iIllJlJIIJ�
o publico

VENDE-SB
-I casa com terreno, 1 dormi

torio, 1 sala de ja!itar e mobi·
lias para sàla de visitas.
G. ORGlS. Rua Elisa Stein.

BUlIg zu verkaufen
1 Wohnhaus mit Grundstück

1 Sehlafzimmer, 1 Esszimmer U.
1 Herrel\Zimmer.

"

G. ORGIS, Ru� E;1isa Stein ..

MINANCORA
E' 8 pomada ídeal t.

Cura TODAS AS
FERIDAS, tanto hu
manas cerno Je aní-
maís.
NUNCA EXISTIU

IGUAL!! !
A Farmácia Cruz,

de Avaré, (S. Paulo),
curou coro a "MINAN,
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguiu
curar!

EUX!R DE NOGUEiRA

fEFrt;3
EsrOlr,ll! LlS
ULCERAS

Doa. Ourolina Palhares, de Joinvíle, curou, com

UMA so LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes! ! !

Adotada em muitos hcspítaes, caeaa � saude
e clínicas partlculareg, o·

AVISO IMPORTANTE ., A verãadeíre "POMADA
MINANCORA" nunca exlsttu a não ser em SU88 lati.
nhas originais com o embíeme simbólico acima. Re
cusem imitações! Exijam fi verdadeira MINANCORA

em sua lätíuha orígínal !
REPAR:'M BEM AO CC!JMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios "MINANCORA':
de JOINVILE.

........................1 .

O Jaíí: « Elite:& e ó Arrendatario.

Scf)uofzol1veroin
"Jaraguá

" -

Musik: JAZZ-BAND ELITE - HANSA

Es laden freundlichst ein !-)IE MUSIK u· L ER WIRT.

DA 'lA

If----.a 4- ZOO
"SSO.&.5

!'O.. I s.aVTKA,OJlS I
5'1

Imposto Territorial· o mais majestoso edii'cio
da Capital e o unico no
Estado que possue ele�
vador e telefones eOl
todos os quartos.

12 confoitâveis õparta-'
mentos luxuosamente
mobiliados, 80 quartog.
e 18 banheiros.

Diarias a partir de 14$000

.'.t"

End. Te�. OLORIA - Ot.ixa Postal, 134 - Fone, 1320 - Praça 15 de Novembro

" ".F��RI�N9f1»9l-,1� r>
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Eu não contava voltar tão Por Marcel d'Aubry.
cedo ao já debatido assumptc elles -- \)S negücios. - vão
- o trigo - na. nossa vldu se arrastaudo como é posai
econonnca e humana como vel. De resto, esse como ou

'pão de cada dia. Deí-me pur tros problemas que ínteres
satisfeito com um artigo pu- sam. a nossa economia, sem

blícado estes días no ílC<:>rreio pre sujeitos a crtses.. A cri,
da Manhã», antes de partir se é uma. doença 'e como é

d BANAN1W.Lpara Lima, pelo. sr. Costa Re- natural, quando ella appare Correspondencia e t1L

roo Com multa honra para CP, é que se procura o reme- E. C. Seleto x Rio Negrinho S. C.
mim O ponto de vísta essen. dio. O mal é chroníco, sem Domingo seguirá pelo trem da ear

cíal do mestre ídentítlca-se s-pecttíco .aínda, em que pese reíra para a aprasível vila serrana, l�io
com o meu. Isto deixou-me 8 boa vcntade dos n(iSSOS Negrinho, o Seleto desta vila.

ys.idoso. Mas eís que. mA cae doutos na meteria. Este encontro promete ser de realce
para ambos os bandos.

ao alcance dos olhos i uma Aos instttntcs e syndícetos Rio Negrinho S. C., novel clube, já
noticía qUI(, a ser conrírmada I cumpre essa tarefa patriotlca tem renome nas lides pebolistícas, mi
nos deve encner de satlsta- I e prophylaxtee, de procurar Iitando .em SUilS fileiras players como

cão. O prefeito do município OB meios de salracão- Esfor· Quito, Estanislau e outros ainda bas-
Y Y tante senhores do controle. da pelota,de Soledade, no Rio Grande çsm Re. é verdade, mas iáe Quanto ao onze local nada tenho li

do Sul, declara em alto e bom vezes a cousa torna se pesa- dizer por saber que se truta de qua

som quê a proxíma colheita da. Agora- mes,mo está sendo �� t�ds�a�tE;���cido, no esporte-rei
de trigo em sua communa se- procural�a .8. detesa dn cla� A embaixada será chefiada pelo
rá de meio milhão de saccas se madeireíra, com a O\'gSDl- sportman Aivacir Rosa. Como secre

tipo cgigllnte., sementes ob ssçäo?o s�n�ic�to respectí- tario e tesoureísa da mesma. respetíva
tidas na .. Italía e que germí voo MUHO llnde ídéu. E assim mente, seguirão J��Oss(\wski e João-

'''i: iti I f t ã sinho Maluta, e aindae o yeterano AI
nam magTiifiaamente no 8610 pos vaua, os rue 08 n o fredo Pasold, diretor de esportes. c

,aucho. deixarão de apparecer. -Mui- Os seletiuos, salvo modificações, forõ
ta gente vae achar interes- marão ..ssim : Leuschner; Rosa e Olin
saute o C8S0 da madeíea, ma- ger; Duca, Artur e Joãosinho; Alex,
d

.

Ih d f Mielke, Paulo, Juca e Bruda H.
elfa ve e. e secc!! ar ru· Reservas: Zê Pereira, Jangp e Ti-

ctOS, .. Mss tudo depende dos. moteo. o

meios para se ceßseguir o 2 x 1

remedio �ajvador. A Phenix O encontro de domingo uítimo do
.

d' Seleto e Madeirense F. C. de JOinville,resurgm as CInzas... realisado no ground dos locais, termi-
nou com a apertada contllgem de 2x1
a favor do Seleto, sendo que os ten
tos locais foram de autoria de Bruda
H. e Juca Os visitantes vieram dis-

Chronica da Semana

Isto é simplesmente provi.
dencial, na hora f em quo o

cesso. occupa quasi todos 08
cartazes e ha quem se lem
ere e diga que não podemos
procurar mercado de melhor
preço (Jorque os nOS80S vi·
einhos - que se libertaram
do nosso mate e da nossa la·
ranja - contam com o nos·
lO mercado.. embora 1J0m

prejuízo para nós.
O problema está. a merecer

a "'eflexäo dos responsaveis

����::�::��g�aoes de:�rfn���
esse bra&ileiro.

Nas ferid4s,
mesmo de máo Cdra

eter, eczemas, espi
H-p.....lb.l nhas, e na hygiene
11lt9Ç!!lI� Intim. d4S senhorJs

(contr. corrimentos
florel brancas, etc.)
GYSA
...nto remedlo

M. nOGARIA

SUl AMERI(ANA
•

'" '"

Ha mais um outro problema:
o da m.adeira. Os negocios
da madeira tem sempre an· Molbo de Cbaves • Que. ,erdeu 1
dado com 88 8U8S baixas e Entregou a esta redacção um molho
",ltas consoladoras, como 8" de chaves o snr. Antonio Arnoldo
conte\1eu com aquelles do Schmitt, encontrado no trecho da pon-
Itlste te �ob o rio Jaraguá até o cCortume

.

i d f ',JaragUá. de Àrnoldo L. Schmitt.Em espec e, apeS8r .e a-
. O dono. poderá prosural-as nesta re-

zerem os seus nouvea,u-r'/,okM, dacção.

LIII8 de S. fl8oclsco - Rio
PElO CORREIO 8S000

CLiNICA ESPECIALISADA do

DR. MENDES ARAUJO
Com longa pratica só na especialidade.

Chefe do Serviço de doenças ano-rectaes e do Appardho Digestivo da
Santa Casa de Curityba.

HEMORRHOIDES sua cura radical garantida sem operação
e sem dôr. - Doenças ANO RECTAES (rectites . fistulas -

prolap&o do r�cto - estreitamento fissuras poJip'os etc. etc.)
Diagnostico pl ecoce do CANCER DO RECTO. Tratamento
direto das COLITESULCEROSAS. Colites e diarr heas rebeldes
ESTOMAOO - INTESTINOS e FIOADO - Cura da PRISÃO DE VEN
TRE HABITUAL exclusivamente por meio de regimen dietetico. - VA·
RIZES e ULCERAS da perna, sua cura radical garantida sem operação.

CURITV8A - Avenida João Pessoa 68

Verdadeiramente in·ofensivo
O Illustrado clinico da cidade de Herval Sr. Dr. Rampn Xamuset,

depoil de tel-o usado em sua vasta clinictl, diz:
Attesto ,ue prescrevo em minha cliitica o PEITORAL DE ANGICO

PI!LOTI!NSE, 'lrmula do pharmaceutico Domingos da Silva Pinto, prepara
do no acreditado laboratorio da pharmacia C. Siqueira, conseguindo .empre
_maKnificos resultados nu molestlaa do aparelho respiratorio. Não receio em
tlconselhal-o constuntemente, por ler um excellente balsamico e sedativo nas
aal multiplas formas de tosse e poder ser preferido a outros preparadoll
coDleneres, por ler inalteravel e verdadeiramente inóffensivo.

lierval - Dr. Ramon ..ram...'.
Ao comprador, fazer com que seja o PI!LOTENSE,poill ha outrOI ·xaro·

pes de anlico etc.
.

'

Confirmo ..tes aH.t.doe. Dr. B. L. Ferreira de Araujo
(rlrma reconhecida)

.

Licença N•. 511 de:Je de Mar� de 1906.

De,asill : La�.nllril Penlral �e In,CI Pelltense· relotls • _Ril ,. da Sul.
Vsnde- •• eDl toda parte

, "" " /./ "-Ao..'" �" ......._'" .... " " "

... ,... ... T", .. r r / , " /' ".

Cálculo de qualquer
estrutcra em con-

.

ereto armado
e ferro

Plan ta. execução, fis
oalização e direçlo
de obras.
Aparelhamento com'
pldo para construo
ções de pontes em
concreto armado.

Carneiro Ribeiro.Omar
Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

1. Andar Apartamento n. 11

Caixa Postal, 784.

CURITYBA _._ PARANA
,

_---111
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orrelo ovo
Jaraguá Sabbado, 26 de Novembro de 1938 S. Cathar ina

-

postos a colher os louros da vitoria.
mas não os conseguiram. No StU con

junto figuram verdadeiros cracks como

None, Pequi, Badéco, Oaribaldi e ou

tros.

Decorreu brilhante a festa I mocidade, mocidade?
.

não, to'

do Alliança dos, solteiros, casados. até 0.8
Domingo ultimo realisou-se . ve�hos íallam do gra.nde íesti

grande festival esportivo sendo I �al do �ando da Aguia ßranc�,
neste interim disputadas tres loque nao nos surp'.t:ende, pors
partidas de futebol que tiveram :que o p!ogramma fOI �Iaborado
os seguintes resultados: Bor' pura satisfazer a todo:. ,

�
boleta F. C. (Hansa) 4, Allian: <Tempos passacoe=, «ReVI

ça 1 ; Alliança B 2, Avahy O; ven�o o carnaval de 38�, {(�o.
Extra Aymoré 1. Alliança A O. Ionalse- etc., tudo �stá mcl�ldo

.

_ _ no programma, e ainda mais a-

O Guanabara voltou invito brilhantarâ o baile um dos me-

Seguiu domingo para ltapo Ilhores conjuntos do norte do
cusinho o forte onze Rdo Oua Estado. o cJaraguá [azz Band"
nabara F. C. que ali interveio sob a regencia de Alvaro Pia'
no torneio organizado pelo Gen zera.
til F. C, daquella Ieeelidade. Calma ...�, sangue frio meus se-

O Guanabai a venceu o João nhores, o dia virá.
Pessoa f. C. pela alta conta

gem de 4 a 1. Na segunda par·
tida, já exhausto, empatou com

o Gentil pela contagtm minima.

Vae a Joinville o Guanabara
A convite do. Gu?nabar:l f. C.

de Jainville . jogará no campo
Do Correspondente. deste o poderoso conjunto do

omonimo de Tres Rios. Está
sendo organizada uma gnmde
cara�ana que acompanhará os

amadores do clube alvi·celeste
de Tres Rios. Pelo gentil con
vite com que fomos distingui·
dos para acompanhar a embai
xada. nossos agradecimentos.

Comunicação
Communicam nos da secreta

ria do Guanabara f. C. de Tre&
Rios que foi eleita a sua nova

diretoria assim constituída:-
Presidente de honra: Leopoldo
BIese; Presidl'nte Letori Lom·
bardi; Vice dito Oswaldo Mey·
�I'; 1. secretario: Leocadio SiI·
va; 2. dito Artur �osêr; 1. the
soureiro Vergilio ScheUer; 2. di·

e

� to Guilherme Hardt i diretor es
portivo Paschoal P. Silva; guar·
espor�as Juvenal Soans; capi
tio José P. Silva; conselho fis
cal Roberto Kinder. Alberto
Voigt, Alvino Binder e Bubi
funke.

Aymoré x União
Amanhã no Cilmpo d:'}-:Aymo

ré terá lugar· a terceira partida
Em disputa da taça "Affonso
Murara"; entre os quado� do
Aymoré e União de Retorcida.
Haverá ainda uma grande pre
leminar.

ESPORTE SOCIAL
Só mais uma semana ...
É dificil descréver o enthu

siasmo que reina nas rodas da

Encontro entabolado
Esté em entabolações um encontro

para o proximo dia 3 do mês vindou
ro entre o Seleto e o Tiradentes F.�C.
de Paraty. O Tiradentes F. C. é fili ,
do a SSF, onde bastante brilhou no

ultimo campeonato.
Este encontro. caso não -goure, será

no «encantado» do Seleto.

•

•

Extreou hontem O grande
Circo Ndvo Horizonte que ora

nos vísita e levantou seu pavi
lhão fi rU1� Abdon Baptista. Pos·
sue este �co um optimo elen
co de artis�as de ambos Oi 5e·

xos, afamados palhaços e elo'
wns, bem como animaes ames

trados. féras africanasj que obe'
decem ao commando do deste
mido domador Cap Pimenta.
O Circo Novo Horizonte cffe
recerá vastos e -.ariados pro
grammas. obtendo em LOda par
te os maiotes succelsos . .,f

NA SOCIEDADE
Habilitaram-se para ae casarem no

Cartorio Distrital do Rigístro Civil o

sr. Ricardo Liesenberg e sra. Tecla
Pfiffer, sr. Oottliek jork e srta. Alma
Denker e sr. Arno Heiden e srta. Anê
sia Maria Cercai. Aos novos consortes
que hoje se unem pelos laços eternos
do himineu, os nossos votos de felici
dades.
o

CircoNovoHorizonle
MaçaneirQ - Rosa

Sabado vindouro, dia 2, casarão no

Cartorio Distrihll os jovens elemenloll
de destaque da sociedade local, sr. Ata·
nasie Reynaldo de Maçaneiro e a dis
tinta srta. Adelina Rosa, dileta filha
do sr. José Justino Ro: a. Nossos cum
primentos.

Registro Social

Recebemos quarta-feira a vi.
sita dos snrs. Mario da Costa
Pereira Filho, sut-. delegadç-., de
S. Francisco, e �Willy Doering,
commerciante daquella praça,
que. viajando em automovel, no
mesmo dia tornarllm a visinha
cidade. - Agradecemos a ama

vel visita.
- Acompanhado de sua ex·

ma. esposa, esteve t� Jaraguá
o sr. Oscar .'1I baua de iouza.
residente em Curityba.
NASCIMENTOCasa das Casemiras

de CAMILO CU5ATIS Está em festas o lar do mr.

Drausio Cunha e dl" sua exma.

senhora d. Yolanda Cunha, com
o nascimento de mais um her
deiro,occorrido a 22 do corren·

te, que terá o nome de Drausio
Cunha Junior. - Paraben•.

Casa funõád6 em 1925
Marca registrada. 60b (li No. 25.597 - Telephone 2.140

CASEMIRAS INGLEZAS e da AURORA :_ cores firmes
- seriedade absoluta - um �Ó preço para todos.

Temos sortimento completo de aviamento para alfaiates.
Fornecemos amostras de casemiras a alfaiate e commer

ciante já freguez da casa e C0ft10 ao _que pretende ser.

IPRAÇA DR. GENEROSO MARQES, 31

Curl'yba - Est. do Paraná - Brasil

o anjo protetôr de seus filhos
. é a

Lombrlcuelra Mlnancora
Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

�erve para qualquer idade, conforme (l n' (t, 2, 3 ou 4)
Proteja a saude de seus filhos e a sua. própria!
Evitará muita-s doenças e poupará Ijloheiro em

remédios.

Compre hoje mesmo uma IILOMBRIGUEIRA
MINANCORA" para seu. filhinho.

E' um produto dos LABORATÓRIOS cMINANCORA»
JOINVILE

Ginásio Parthenôn Paranaense
(Sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz .Ãnibal Oalà�".ari

RUA COM. ARAUJO N. 176. FONE 1-1-9-2

'Estão em pleno lune/onamento as aU/ii.
de admissão á la. s�l'ie do curso Fundament.l.
Nos me.zei de Dt'z!'mbro e Janeiro a& aulas deite

.J

GUrso são GRATUITAS.
Mantem os Curioi: Pr6-z/nas/aJ, O/na./al

(Fundamental) e o de Madureza< '

Junto ao Ginásio funcionam a Fa.uldade fi.

IComércio 8 à Escola Remington Ofioial "" Pa
raná, eom Internat.) e Semi-Internato.

Curitíba Paraná

�..._»O) _

o Sabão l

Virgem· Especialidade
de WETZEL & elA - JOINVILLE (Malea reeistrada)

ROUPA PORQUE I.AO� FACILMeNTE!. E COM RAPIDEZ.
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