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Importantecredito á Rêde de Viação Paraná-S. Catharina
PEj...O SR. PRESIDENTE DA. RfPUBUCA FOI ASSIONADO OECRfTO LEI.· EM DATA oe 6 "')0 CORRENTê. ABRINDO o CREDITO DE QUINZE MIL
COt'lTOS A' .ReDE oe VIAÇAO PAR�NÁ SA'ITA CATHARIN�. SENDO CINCO MIL CONTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DEZ MIL PARA O

PAOAMtNTO DO PESSOAL E COMPA�HIAS rORNECt:DORAS DA MESMA .R�D� .

-
•..

Jaraguá e um dos seusl I

•
..

. factores de.progresso· .

Um estabelecimento qu_' OAo do mesmo Estsb"leclmen IveDl preen"hendo csbalmen to' ec Domla PUbUIl8, nri
--' &e a .ua !ioBlidaele, e. coole fica Ie que ji bonifioou na "i)
q1lentemente.lmp4Jndoaea eon quelle Illpso dllJ tempo, cerca Director: HONORATO TOME[JN .�- Redaccão e Offlcinas· Avenida Getulio Vargas -:- Caixa eeltal, II

. baDO' publica. é sem duvfrhl de R!. 60:000$000 - de juros· �...
•

Cl BANCO AORICOLA E CO a08 seus depusitaDtel. Anno XIX - JARAGUÂ .:- Domingo 11 de Dezembrode 1938 -:- S. CATHAHI�A - Num. 960
MERCIAL DE BLUMENAU. Como eontríbulnte, é aprEl.

.' .

. _

DatllDdo· pOUOOI aCDUI da elsvd a .... oontrlbulolo para
na conltltuto", o referido 08 cofre. federal, e!ladoat e

Bl1oeo, '8ucce,lur da entio muolclplll, re'I"!lot'nmeDte,
Cllixa Agricola da Blumenau cujos p .. rtloloaolo atloge 8

SlA,tem rt',f.trado de uma ror Rt. 32:000$000, a••I. repre.
ma brilhante leu delenvol. spnbda:
_(meDto, ouJo facto,�4 para I•••slas Is,

.

1:10$011
... aqullatar, de modo eoa- ESla.,iI�as le.erlel Is.13:088S080
ereto' a dedloao':> e o traba· S II t I ta'OOO$lho eUloleate. doa teu. dia e

..

DS PIS lei S",. 010
aOIl AdmiDi8t!'adore� Curreio do povo qu" a- Foi hODtelll .berta a CODfe. prea.., • .ar. Corden Hall, 40. alluma delegaolo tenha parar a. D8ç15el amerlcan••

Estabelecimento crujs MatrIz oompanha 00111 vivo Jnteresle renela Pan·AIBerlcaca de LI chef. da dele'8tlo eetadaof

f;
propoBlto preconcebido d. do relto do mURdo.

flea no Impottante qluoiclpto o progretlo do nOllO muntol ma. den.e, dl••e ,ue DO eODelaTe OItUiliar quem quer que Ie Notfcla••e "uß a CODlerent

,.e lhe �á e nome, tem 8e pio. e aplautle a. resU"aç6e. Os jorua" IlntfcfllDl tlue avio ,.er deltaltldo. Importan j'l. Aceentuou que a Oonte- ela approvar' uma lodicaç4(!t

nrojeotlldo oom ·8uat Fillae. que para tanto .e razem sen dole,aolo dOI Batadol Unidos te. a...umpto. pan ..merlcaDo, renola Dio procurari. certa leruodo a qusl OI patzeIl a-

'em ,arlol mualolplol, onde tiro regl.tra enm praller a reSOlveu nlo aprelentar pro- tltpm qne •••0 qU61r. dl.er. mente e de modo algum Ie· merloano. 010 con8entlrA" a.

cp I!\,eu eoneuree vae· 6e to actuaoAo da SQocurfJ�1 do pOltas 08 logreItllei, alnlo
.

• actlvl$ladel pcUtlea8 de ea·

zendo .entlr proveltolampn· BIlnco Agrfcoll. delta o!dade, depoil d. appr«tv·olo Banq uete ao Tte. Leon Idas traD.eiro. ou grupo de e•

... ooiDo. aoontece jeom a Pi. cuJ' cOllsburaOlo, deDtro do prévia d•• mea.al, afim dE' traogelroa DO coaUneate.

U�l que ha cerca de 17 me- aho eoneeíte e dA preferen- evJtar eontratempoa oa mal C b I H b t
. A propo.lto do ponto d•

•

see let InltaUar em laraguA. ola de que goza, merece 08 entendido. DO pleDarlo.
.

a ra e r s e r delela do continente, aooel&.
,

ContaM 8e na .na Dlretn. nOl80a melhore••ppiaulol. Em 4leelaraolJe.'eltal , Im Co.forme noticiamos em ac�mpanhado por IOOos os em parte por UDI e re,eltad.
-

ila 8 a& lua AdlDlnbtraolo nossa ediçlo anterior. os presentes. por outro., "0 Olo.bo" do BIo,
·,er�l, Domea qlle pelos altos

O. d F
·

I. P bli am'lcs e admiradores do Mais uma Vtz, teve �p' ouvto o Mlnlltro Oswalde
.,vI008 preltadoa ao eomer Ia o uncclona Ismo U CO Tte. Leonidas Herbster, dis. portunidade o Tte. leonidas Aranlla, que deelarou:
mo " 8 Industria, e sobtetu •

.0 caja oapaoldade ae vem Quinta-feira, dIa cOllsagra. nur 101· entrep8, para o de. no Prefeito deste Municipio, Herbster de. aquilata� o �ráo "O !ra.1l encara com prv..

la-.elllo senUr atravez da 1'10 ao Pllncclooarlo Publico 'lIdo E'Xlme, o aDte prClJeeto promCiverltm um banquete de sympathla e soll(h.nada- denela o problema da defe..
•rlsalsaoSo perfeita do BaD· Civil, realtzuaOl 8e em Iodo dOI Estatuto. do flloectoD. em SUl hommagtm, o qud, de que desfrurla em nosso do eontlnente. E quaDto 801
00 representam uma garan· patz ma.nif�.taçõe. de AoUda' USMO Pnbllco da Uollo. coma se prr.via, teve deSde meio, merecedor que se fu, rl.co., perigo., Oll ame8''''
titi abaolum e a certeza do rIedade. H,·uve p!llseiatsl, N:lDltuma commemoraolo JA.wo O apoio e a sympathia ""1.16 .suas qualidi1des de ad- qne poaaam lurgtr. lalar4 •
*'" orescente progress'!), reoolões publioal, dlacursos, mall digna e opportuna po

""5 "'-.' o DOIIO patz "amlUa ame

Jar"guá, que conta com OUJ()8 éobos er radio Ie IDoum rtla ter sido feita ao Dia d� gerael. mlfavel hom!m publico 4
•

aMjJ, bem lostllllada suocu. rS81 bin de levar de norte a sul. Funocfoaall.mo Publico, Ie

I
Quinta ftira ulfima, reali- homenagem Singela que '.lhe ��:npaa;:a��I:U��ra:v:�:rp::

'Banosria, g�891l& 80 prügram de leste a osste da graode oAo 8Sla: - dar·lbe OI leU8 sou-se ;I noit� no Hotd Ctn. prestaram os seus. admira- prta segurança, oolaa de 4U.
ma de Iniolatlva do. Banco pstrfa �r8Bllei�. ,

Eetatutoa. - ha tanto tempo traI, a . annunciada reunilo dores e os seu amigos. DAo precisa porque foi 00.
�dco,la, e Oommercial de ,N. Rto; llp6t II inaugura· p,speradol, - onde OI aeuBI ta I W ....._

,
o auxilio de- leus filhos Qua

Blumenau •. possue, deBde ea· 9&') da· pillos em· "tonze, no direitos e.te)sm aBleguradol com
no ve alll!lellCla uuS

sampre agiu e que 8e tez e
-tlot mat9 um faotar de gran 'Auditorium., com BI eUigte" e determiDado., eatt'J'lm &aM' elementos de .mals aJta, fe· A propaganda é a alma mals V8stO palZ da Amerle.
de alcanoe para !j ampUtude d9 Presidente da Repoblica, bem OI leUI devere. pars presenfaçll') !iocial da cidade, do negocio. do, Sol".
do seu oommercio e pera o tio l\�lnI8tro da Justloa e do oom o E�tado. transcorrendo o 'gape em
Incremento dss BUas !ndus- PreSidente do Trlbu'lal. bon. I ambiente de mais -franca cor.
trial. va, no P",laoio Tiradeotel, a Processo contra Jomallsta di Ud da

.

Manlçfplo, eujl) fotercamblo sessAo Bolemne presidida pe., •
a oi ....

crommerolal com quasi todos ln Obefe da NaOlo, quando. Devera .ser Julg3�o no dia .13 De�is do laufe banqoee
OI Bstados do patz. é, Já COD'

. jdo eenente o jorn:hs!a Oondl'" te, á sobremesa, feirou o Dr.
"deravel, �om tendenola a da FonSfca, dtnunclado ... por a d· d 5'1· H
aacender c�ntfDl1a.meoto, dada

I E' bachare I haver, em artigo as�jgn!1dc, au JO a I vetra o ere·

8 variellade das 8U48 pfodu. fdto rderenehs Julgadas offen· cendo a homenagem em no-

oJes agrlcalas e B qudidade· .' siva� , memoria do duque de me dos presentes, e a seguir,
de seus producto8 fabris, te�e,1 O cap. Felintho Mueller CaxIas. agradeceu em nome do ho·
c a i stall 0110 de uma, d S O· B A �atlsfaçlio que a cidade Emm"-'ndre fj>r pua· Taub:tt�. rIR
o:: b81t�8ria: nesta oldade, RIO. - Cnll8.r�m gr8€! na Disputa da Taça Rocca menagea o o .nr.. las ar·

sentio Sóbbldo passlIdo. 80 re· 8. Paulo, afim de compl tir OI

o prtlenchlmento :de uma la. ftH:uldade de Direito de Nltbe- entre brasileiros e �eto" o. qual fOI f"hz em seu eeber o padre fid lis Tomelin, seus estudos e onde, afiD�1 foi

cuna .qtle se Inla "'f1Dtlr e ruy i�numer08 .doutorandos, argentinos unprovlso, e�altecen�o. tam- � repdio·se quarta feira de.,ta Be· ordrn-do s:.>c'rdote em 30 d•

..e em tempo já ftsslgosla jfJolmuv6 o capltAn Fdfotho
.. •

bem as quahdades CIVlcaS e mana, com a mesma vlb�ação novf'mbrQ deste 8nDO.
.

mo�.
' Muei�er, cbefe da Pullc.ta do RIO. - FIcou. definitiva � capacidade administrativa intem8 e cara, ao H�CI ber o O S' U curso, como g�r8r.

A respeito do que estamos DlstrJcto Feders,l. S�rvlU de. m"nte. assentado. que c be' a d t I P f't padre Berl11rdo Emmendre fel. mf'nte é o do� Que srgUI'm.
DOS reportando

.

daremos a parllDympho 9. i. I. o Inter fi Federaçlo ,Brasildra d� futí o nos�o �c ua H: fi o; São as�im as fmOçÕtS qu'! vida fcl ai stiea, dI sde as o dens
.- segutr 8lgllns dadoß coHlIdil8 ventor Adhemar de Buros. bol a orgaoizaçlo do onle na· �o fmallzar, O Dr. Afl5!eu nascem espt"ntaneamente cto mmores a ordmação, foi ura

Da SUCCllr8s1 do BaDe i) A. eion \1 que deveJ� enfrtntar os SChi' fler, Prorfiotor Puohco fundo dl 81m3 e �obem p�râ primado de exp�riench, em que

grlools, loc81. CUji@ cifras, Ban.ha
�'gentinos em disputa da Té.I,(l da Comarca fez breve ora- se man;f�starem. n'um grito, ou o '·espirito se f levou e forblPC811

confirmam fUI nOP!!8' �sser- Rocea. Adianta se mais que o ção � terminou levantando n'Llm gesto apenas.
' .

pelo dnutdnarn�nto .. pelos gran ..

ÇÕel. Q�adro que ,epresent�r4 o Bra.
um brinde de honra ao Che-' São' dessas emoções que per des pyntheses dos hvros. s 'erns,

Di) curto 18p80 dp, tf'mpo, riograndense para a
sll ser' O qu.e .Iev�nt r o O'lm

• duram, mudas f'mbora, porque que fo roam a moral christã.

em q\la a rf>rerida Succur�ßl t)eonato brilstlnro de fute!:J61, Ie da Nação, no que fOI
se reflc'ctem e fie ,m gravadas A sua pritn'ira miss�, Q'linta-

�ern oparando eotre lJÓ�, Já Allamanha no livro intimo das "assas ale·. feira 'ultima, ap6, á orooisao or"

101 lotermedlaria da saques g:ias e das nossas tristpsas. g�DJ.;adll pr1o� CO!lgrega 105 Ma..

c�inmeroiae8 nó tott.ll appro.
Porto Al�gre. � foram em·

,
A' ohegad J d. o, padrr E,m.men rianos, levou. ao temp�o à!gu�

.. b!'.lfCads8 pafa a Allf'manha IxlmrJIuo de ·10.000 titulos. �tiru
10.000' OaiX'l8 da 1Il.Hlh!l. dmrfer, o t&�lrlto r'· Ig�,?<;O e

mas cen!ena� de fith, - pa-
(lindo o tn ..porté globsl 8 Rs. porque não dtser dp braslhd!de ,

11 500:000$000. de Jarat!uá teve mais um en�do rentes e a�!g?� - quasi todos

.,,_ CompullAodo se.a collabort. e se patentfou claro. insop,his· deste munrciplo.

P· �. t mavel, na :tlegriJ com Que sau Ao Evarigt'lho, subi(J ao pI".

IDauguração da IXaua a axa dou o novo saeadote Qlle vem, p!to frei Erqr-sth �mmm,-tre f�r"
·

• -

d já �gora f Icanç�do o premio ele di eOl,or do Coll' go S. Antom.o.
kpOSlçao O

� � suâ vocJÇÕ�S e de seus ef-tudos, de Blumt"nau. A oração do ti·

Estado No·v·o o sau O. ar a 8u'a prim.ira missa.
. lustre s!itcerdotp, teveo �l'u �u·

U U . - res. . .
. pio fundo de verdade hlstotJca

•

.l "Exllos1çlo Nacional do Es. .Bf'rnardo Emmrndre fer � f,
e reli�iosa, cuj I imprfssllo fjca

taUo Novo, islllJlada nR Feira de Fol 88signa-do pe:?lo af. lo lho do Sr. Jacob Emmendreif�r foi obsorvar se .nÔ� ouvintet;. _

Amosrn�s na Capit�1 Federal, f\li terventor· Gor. N�reu RIt,moll, d de sua fspo�a. D... Mm! Frd Emmrnctoerfer é u ora- . ". •

honttm ab�ita .ao publi.:o. Ao l!m dpcl'eto lei estsbelecE'Ddo Bdler EI11m 'ndre fer, o é. die dor d� rfCUfSOS, qua e�tdnio,
acto de inlUguHQão comp1reoe·! em 500 reis, 8 partir de t d� tambem outro caso de vecação hab'tuados 8 ouvir.

hm o. Prl"sidc'nk da Republica. Janeiw de 1939. a taxa de re"igiosa f'ntre n6s. B ro c'd'o Ao fim di! mis8�, ouviu·se I

ministros do E�tdd., oorpo di Isaude a qlle 60 refere o 8r cOll'lprehr'ndeu elle as bell z�!. pllavra d<) p�drf' B 'rnarde" sim'
.plomalico e autoridades civis e tigo 1 da lei n. 69 t1ê 11 de do caminho Que l�v" a eterna ple�, e tiro'da como Quem co•

......... ,-----·taTés. Agosto de 19�8. . veldade. Em j,n 1'0 de .1926. mrç1, para dizer da sua alegrh

I com. 2ponas 15. anno� de .'d< d', deante' do alrar, tit'snte. de Sl UI

primeira Missa do Pe. Fidelis 800nekamp matflculnu se no Srmm91'IO ��. pae� e amigos, ao resqr a Dri·
n,or de Busque, onden deu, '�'. meÍ"a miós'l. Quando. lembrava

R, zou domingo ul'imo a sua O templo achava,se rt'pleto CIO, �os e�tudos Ih 01 g�, .s: o esforço de v( nlad ... de r�non'
psimeira miS,3 o p·d e Fideli!t de fifi�, e os cl'ntico&, I Jilhur que du�a'a 1St te . 8I1n?s.. O élh, eia e de fé Que lhe cust4ra
,omlltn. Os que 'orclm as_siso gia que se desdobrou .mareondo O TIM O, simples ' trlln,fello·se &0 S !l'!fl.ano de

eesa alegria.
lil·a de certo sentiram como ta o divino sacrificio, valeu oom!) BOM, em mistura com! HmS8, neste. muOIctp'o. para A palavra do padre Be..,.u.
zem bem It, all11a esses actos de consohdOl'as ptOmeSBa:iJ de um' Agua tonica receber o � ibllo, volando �e á do foi a nota SUaVfmE'nte to.
tocant�ct:rimonlalreligioso,quan mundo melhor rternisado para V h Congrfg:çao do S;grado �ora cante. - que todos rfc'-,Ibt'rllm
�o é possivel respirar o ar b·1 1á d.1 ilIusão temporaria díl vidit. Oeladif . ----"O-��mout ção de J�sus.. Foram. ml'l., ai

n<? fun,loßo coraç!lo. c,)m lena ..
6amie� da f� e a �onlriç�o misis São momentos cuj t le,mbran guns an!l0s .'d? fstudos. 01da brantl de sua prin'idra·misl!
hO� apP:-Qxima do céu,· p�,)õ ça .,... .parece pll�t(>gra hoda no ,

no Whisky VEZ: mais serloa e profundos, •

Suave caminho da prtC�. lA fo: coração - não se apaga tio fa I Oázosa porqua melhor V3e 8�nrio co· "Correio do Povo" que es'e-
mos tamb.:-m taur di nossa ors:-, dUrflente na. ftb'fçitante luda da, ve�lo Cock Tails nh cidll a fonte dos p incipios ve prrsente As soJêmnitladf"

, o. 8 Mvel'enC ados, co er ida. mas fioa COmO· ola UIve dogma1icos da "aUgiRO, a ori relighs8a de quinta fdr., rfl�

parçdla 4e p�o e,;:pifitual que �trav.és dos dias que se sfluem.' g m da in ini,ª yç,:dade Que ·pe to�!!mente elici o"
alimenta 8.8 ,'Imas voltadas pa favorecan-do· alvoradas de gra·· I ","" De,s. ih

.CO ., I Sacerdote, bem oomo aos se... ;.'
'ra Deus. 'l1 i

- ·(CpÚtin��na 3... p3gina)· 1.1:i;;j;;;;;;;;=IIôIIõõõõ;;;;;;;=;;;;;::====;;;;;:;;;;=;;;:;;:;;;====;;;;.,,=;;i;;;;;=�õõõIõII· EM.� t.�3S . seguio ·a,rna:d� dign�prcrJenitOl.:es.
'I; 1/. ,

--��------------------------------------�I ��.

Installa�a 'a Conferencia Pan-Americana .

Declarações de Cordell HulL - O ponto de vista do Brasil

PADRE
Bernardo Emmendörfer

A chegada. ·A alegria da cidade. Primeira Missa;
A oração de Prel Ernesto Emmendoerfer

..

-

•
"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(
,.- COR�EIO DO POvO - [aragua do Sul, 11

Inaugura-se hoje a tradi postos a preços rnais que
danai "exposição de artigos convidativos. De mals � mais
para c natal da: Casa May a exposição hoje aberta foi'
Bt Fischer, estabelecida á Ave- artisticamente organisada, me
nida Getulio Vargas. recendo já por isso por to'
Sempre cuidadosa em bem des ser visitada.

servir a sua vasta f eguezis,
a citada casa tem recebido
variados so.timentos dos rne

lhores preductos nacíonaes e

extrangeiros, que estão ex

:Pela primeira vezLloydReorganisaçã6 do
. Brasileiro

RIO . Regressou da Os dois de passageiros,
--n Europa o commandante Syl- «Brasils e cRio de Janeiro", aplicada a lei qU�1 defende a econornlc

via Borges de Souza' e Md que terão 17,000 toneladas, popu lar .
; '.

I d bi t dI' t POR'rO ALEGRE. - P. la I os crimes centra a economia po
o, o ga me e o. a rmran e são paquetes Ir odernissimos. primeira VtZ na justiça do

Bra'l pular,
a restituição de Um ob

Graça Ara.nh,aI director do desenvolvem a velocidade de sil' fui ap plicada. a lti que de- [ecto vendido a. prestações com

Lloyd Bras�lelr(�: . 18 milhas horarías e estão ft"nde a economia popular. Im reserva de dominio sem que 20

A propósito de sua viagem
.

por tante firma d- sta capital a devedor sej'l jevolvida a impor
declare u O seguinte a repor

sendo construidos em esta [uizou uma acção de restituição tancia s�perior á dt'precjação.•

tagem : «Conforme [á é do leiras italianos. A minha via de cesse, pedindo a entrega im
.

á E t
. medlata de um radio que foi

conhr ciment : publico, o Lloyd zern uropa eve por um- .

- �

...
vendido por 1:3508, cu]« com

Brasileiro está trabalhando '10 co objectivo ultimar os pre- prador d ixou de pagar as Ires

sentido de reorganisar' sua parativos technicos, uma vez ultimas prestações no valer de

"
frota mercante, já tendo en- que as condições financeiras 18o$o?(:, ,A 1 � do flue�te, o phar-
eomrnendado 6 unidades, sen- estão sendo tratadas directa- . pecldIn�o sobe o pedido o m ceutico sr [cão Lyra, es

do 2 pára i)lSsageiros e 4 mente entre o Brasil, a Ita- )JIZ ?lrdell'llo.ngQf d:spächo que tabelecido em Bananal, com
I' All h

cone ue pe o Iod, erímento 'por,memorando O 10 anniver-
para carga. Ia e a eman a. que pelo r, cente decreto leí fa " '.

<:_
---..:::_-------..,.-------------- deral n.. 869, 'tue define e pune �arto de sua nobre profls��O, I

PREfEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA' ,

o inaugura na. florescente VIlla I
Req uerlrnentos despachados B rindes" o

c' visinha,. o novo. predio que:
, o

. C b 11" f Ih' h
construio especialmente para IMês de Dezembro OIn e issrmas o In as b I'

"

018 2 dís tinguiram o »Coneto diPo O s�u e ta elecirnento.
L.458 _ Alberto Bauer _ Requer Iiceuça para construir voe: a Casa Bi yer do Rio de E de notar o esforço de I

um W. C, para SUIi 'casa - Come requer, de acordo com Jon ira e o sr. Antonio,..M .nsur, vontade que representa, ins

e Iutormaçâo. I repr�s ntame da Casa Pfaff nes- pirado no louvável anceio
1.467 Hsus Kuehntích - Requer baixa Impcstos sobre i ta Cidade. - Gratos. de ser util á sociedade em

Iaua Fl1bl'lCa de iecídos - Oorno 'requer, cujo meio vive, a construo

1.464 _ Mariana F. T(iVa��� �� Rfquer baixa impostos Regisfro Civil ção do predio em questão.
ele seu bcu-quim - Como re quer, Agradfcendo ao sr, João

Artur Müller, Escrivão e O L I b d
"

1.464 - Reruuido Rsu - Requer licença construção ins ficial do Registro Civil do yra a em rança o convne

talaçao sauuar ía é 1 W. C., e xierno - Como requer, 1. distrito da Cornarea de [ara que nos dirigio para assistir-
. 1.408 - J"ão Emmeudoerter - Requer aprovação e lí- guä, Estado de Santa Catarina. mos :ac acto inl'ugural, com

(lelJçö de Cl-Dllli'Ução uqJa fiJssa suwidoura - Coma re· Brasil. prazH de�jamos lhe todas as
qUtf, de acurào (,\iffi a, il!fJrwllção. faz sf.ber que compareceram em 'd d

..

1.469 - JlJ�é M. Muller - Requer baixa impostos sobre cartürio exibindo os documentoi exi. prosperJ a es possweH.
bOh:quun b (a.bncli dt:! CIlUüÇtlS - Como requer, gidos pela Lei dirn de se habilita,em

.

,.. DJli (; ,lara casar-se;

1.466 - Heil.lz Z!1hltr" Re'quer alvará de ;'Hablte·se" para EDITAL N°. 849
IUtI Cb.Ba, - Cvuceuli·se o �lv8rá solicitado. Fe!ix Schellt'r c Lili Becker.

1.470 - RJCtlfuO Bugmam - R ...quer alvará de ·'Habite·se"
pan� bua -Chila - CUlle�dli SC o tilVUIá f'lilicitado,

jl1tbguá, 7 de dtz�mbro de 1938 -

"

Rt- nl:!to SaDs

PUARMACIA LYRA

Exposição da. Casa
May & Fischer

Também chamamos a atten

ção dos nossos leitotes para
um anuncio da Casa May 8t
Fischer na edição de ,hoje,

ICt=NTRALHOTEL
de fR�NZ HESSEl\l\ANN

Perto da EIi'f.l'ção FI- rl'�·tt - 'I'el fone N. 1
Nahe der Eisenbahn-Station

ESTABtLECIMENTO DE ln' ORDEM
As Exmas. Farmlias e Snrs. Viajantes encontrarão

bens cornrnodos e explendida rneza.

Jaraguã do Sul -:- Santa Catharlna
............� � .

•

Grupo Escolar
Eh', soltEi o, comerciario, com "Abdon Batista" 'e Es-

vinle e stte an, S de idade, b a· cola NormalPrimario E' d Âcs LABO'R.A'rÚRIOS eMINANCQ"'A·'
silt iro. natur;,l dtste distrito, do

\-Im pro uh.! '-! ," r

micili�do e residtnte ne�te dis anexa Joinvile - S, Cat�rma.

trilO. filho It gítlnlO de ll'rancis'l Convido aos Srs. pais e
-"

)(--'---.... i'l
co SCh,tllcr, j"vr, dor. I'laturst dl intens�ados para visita ra ex·

.

�����i�:h!fdtS�c�1el��.Ih��m�:. po�ição d?s' trabaJhoSb �eá�te �§§�§E<E<§!§CI§J§�§Ê<§<�§�tica. natur;,) da HUligria, re�i
..
t'ducandano que se ,f): m B ���S��§E!1§���êSE5�E!.E':i�'"

dentes nfS te dh t ilO' 11 do corrente ás t (J horJl S' •
•

.

Ela, sel,t ira, dGmestica •. com I da ma."hã�. '. r,u.1. Die besten und garantiertesten Marken von
vinte e CInCO anos de Idade, I vutroslm ficam tamberr: UAlAU

brasi,le.h:a, naturol �este distrito, I ccnvidados pata CI festa de 6LIil
d.:mlcdlJda e rf'�Ic!ente nestE ..

" 14
.

16 rJjIJ]
distrito, filha legitima de ·Jacc.b I encerranlento, Ola , as I üillii
,.kck�r, lavrada, natural da ,. horas, qu<;ndo. :e dar á ç. en j'"

'-'

RUllSla e de sua mulher Filipi trega dos certIficados dos a· r

na Bec�er., �S)lnf'�tica, ná.tural Junos' do 4.0 ano, e a inau I
d�st� dl�trltOt reSidentes neste guração no gabinete :da Di
dlstlltO. .

,

d 'E
Jaragliá, 8-12-38. retora, do retr�to o. xmo,
E para que chegue ao conhecimen- Sm, Dr. Getulio Vargas, PFe·

to de todos passei o presente edital �idente do Brasil. Dia � 5, i
que sprá publicado pda imprensa e • 2 h I'

,

em cartorio onde será afixado durante as J oras, rea Izar se-a, no

]5 dias, salão Buhr a solenidade da
Si aTguem �aber de impedimentos t ' cl

I

d' I ""

I'Cf,lseos para fins I, gaes en rega os Ip omas aos ....

�r�ur Mue�l� lunos que terwinarllm o cut' íEscrivão Distrital � _9f1c\ll1 do registro SO Normal Primário I

Cw� ,"
Aos que se d'gnarem com· I

parecer a estas solenidades, 1
desde já muito grato fica ILeonor de SQusa leves, Diretora,

AVISO
Oe Ordtlli ue !:tr. Tte;· pre- Regula RS Inseri

leiLu Muolc1}Jal, lt>vu 110 co ções tm s�pullurtis',
bt:cimtllto Q�I:l' Elfd. comti' illt1osdêus, ,elc.
Cltiütes que poderão perma- O Tenente Leonidas Ca
Becer tobtrtê1lS, �S äUtiS CSbtlS brtd Htl bster, Prefeito Muui
comtJrdws, lioS dias uteis, ti eipal dfJ Jar8guâ, no uso de
contlir de 15 oe dtzerubro bUxS atribuições, ti tendo 'em
até ás 22 horas, de. iicoroo vista a c.ircuiar 11. 33, de 5
com U UilSplJsto .no tut 4

do

I
do correute, do DepartBmen

Deéreto.lel n. 21, de 23 Ö 38. to de AúminiJttação Munici
Prefeitura Municipöl Oe paI, e

.

Jblöguá, 8 de dtzemb. de 1938 CONSIDERANDO, que a

Renato Suns grande obra de brasilida4e
Secretário Municioal realizada pelo Estado Novo,

não prescinde de 'determina·
Pagamento da Divida pâs. das prov!àenci!1s que sAo
siva flutuante inscrita minucios de efeito significa

Uva no harmonioso pfano na

ciom.llizador;
De ordem do sr, Tte. Pra CONSIDERANDO, que nAo

le1to- Municipal;' CQllvioo aos se justifIca.' :que, em
.

cemi·
srs. CttH10rtls. co Municipio, tério8 pÚbhc�s n6cionl!lS, se·

abaixo reillcionados fi' com· jam as inSCrições dos tumu

parect::rem nebiâ r�partiçäo, 108 gravadas em linguas vi.

.i::��a�f.eg;\�1:t:���:;:!��: :::. :�,ra7e:���r.��!' De- :n'ii;:;
do, . Brim de receber seus creto·lei n, 23 de 22 de· Ju·. "_[fr":&�-�",rA
eréélilod relerentes a contas lho do corrente ane, passa, O "CONTRATOSSE"
do exercicl0 de 18ô7 não li rá 8 ser a seguinte: F DE EFEITO SENSACiONAL!
quidadas época op(Jrt�na. ' "Art. 1 - Fj.c�m termin�D_te, Nas tosses rebeldes II trai- «Marien Kalender»
Os credores que não. pro- 'mente prOibidas inscrlçoes fOeiral, nas bronchites c:hronicas «Uhles-Kalender»

CUtbfem reCtlbtlf os seus nos (Umuloß, carneiras,
- sripes, roquidões, escarros $03n:

lê I auincos, dorel no peito e lias «Rotermund Kalender�
cré(1ítos, até a�uela data,: maoso üB, ousar, cru�es costas, insomnias e fraque:a:" ge- «Blumenauer, Kalender)
perdelão o direito que ne-, ou quadrod ?OS cemitérIOS, NI, "dita de apetite. febr., o
1es tiverem.

. em llnguas VIvas extrangei- CONrRArO�SE i o rcmedio ab- lu häbfn b"i
.

ras. _luto, herolea, qu. não faU,.. LEOPOLDO REINER.

EXERCICIO DE 1937 § - Unieo - AS ins\}rfçõea
.

ILeopu1<1o Mlihnke, 26!$OOO; assim e�istentes devem ser,
Wtllter Anderson, 95$OOP; .Ri

até � dIa 31 do
.
corrente, �riIlEBIlEfila1lß(iJjJj)mErla]tml'l'l'Jll'El'1'1'JmTIl'EDiiJ Icardo Vit::rgutz. 155$000; Her. v�rtIdas para a. hngua na � .

- 'ª
mann Moeller, 12$800; Luiz Clonai (,u retIradas, Bob � NA TA L �
Floi'riani, 100$000; Guilherme pena de a Prt-feitura o ta. � �
Gumz, 182$�0(!; Antunio Pe zer, além da multa de � lê:S

;drotti, 15$000; Augusto Schulz, 10(,$000. que 8erá aplica- � 'G
65$000; Henrique Bueder, da aos infratores,

� Para as festas do NATAL ofereço minha dis·
255$000; Olivio Belt'ganti Art, - 2 - Este decrelo·lel ES tinta freguezia a preço moderado, �
SÕ$OOD; ßreith(iUpt & Cta' entrará em vigu! n8 data de � §
.37$200; Alberto Eoke, 94$900; sua publlcIíÇã\), revogadas t§I Brinquedo lê:S
Le\.lnardo Klein, 106$000. as di8F?Siçõt't!! e� contrário. �

S

Ipte!eltvra Municlpöl de JIl Prefeitura MunlClpfil de' Ja ES Chocolates
tiguá, 8 de dt:zembro de 1938 raguá, 8 de dt'zembro de 1938 � Nozes, AvelãsRt>nato Sans LEONIDAS C. HERBSTER I ES

Secretário MUU:cip61 Reoato Sand � Passas, Ameixas �I fiI&lJ1
� e outros artigos mais.

.

� I hilld

� CAIU.OS MEY �IUJI
� Rua Brustlein. � I
�ltlItJjJjJmE�rmD�lmmDl1mrllEl'l'l'JI'l'JDJ!I! fIIe�������

Achtung

Dec;reto·Lei n. 42

EDITAL

�---_._..,._: -.---.-_._-�.- ....,,-.--�.�

fLRAEMITOGEI DO OB BOMMEL

�-- -� �---�---------------
-

,
.

(Sezões, Malária, Impaludismos,
Tremedeira} r.'

Cunm-se rapidamente com

, A

"CAPSULAS ANTISEZONICAS
MINANCORA"

Em �odas as bOllS Farmácias

Fa_hrraedern
Schreib. und

Nrehmt:lschinen
sowie alle Ersatzteile, auch fuer Autos FORD

und CHEVROLET, Fahrrad- und Auto-
Maentel und ·Schläuche

bekommen Sie stets f.abrikneu und am billigsten
im Fahrr,adgeschaeft Lothar Sonnenhohl, gegen·

ueber dem Café Harnack.

Fernc:r saemtlic.hes

e/ektr. Material
Elektrische Weihnachtsbaumkerzen, Haenge, und

Tischlampen, wunderbare Kronleuchter,
Plaettdsen, etc.

Modernste, den klaresten Empfang gewaehrende

Radio-Anrennen
die letzte Errungens�haft auf diesl!m Oebiet.

Die weltberuehmten
PLATINIt.RTEN BLITZABLEITER

OESCHAEFTSHAUS

Lothar Sonnenhohl
gegenueher dem Café Harndck. .

Central
AGUARDEM'

1'11mulfos Bo��a�lo
Breve:

«Cavallaria Ligeira" «Noite de Fogo:b -Cinema'- _.

HUJE - Dumingo, dict 13 de Dezembro .. EM DUAS SESSOES Às 3,30 da tarde (' 8,30 horas da noite i I J Domingo, HOJE
1. Um lindo complemento nacional. 2. Ufa-Jornal, 3. Marika Roeck na lindissima opereta da UFA

.... Cavallapllll Lla_llPa .....
·

_.

. Um film cheio de musica i explendor. -

-

•

..
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CORKEIO DO po"o - JaraguéÍ do Sul, 11 de Dezembro de 1938

I' t J V J C
I A primeira Missá do Pe. Fidelis A Loteria do Estado

mpos O ue elluas e onslgnar.ões 93 'O(:::�:';O�u:a!:g�erd.U ����gi};�!��:!V:::e:m�:: pagou a scrte gran·'! a confiança nos seus proprios uma prece "ardente e esperau de em Lages '

E
CI)

,
'

N
destinos. çosa tao trono do Altissimo. A Loteria do Estado, nasteve esta semana no Mi· presidente da Assoc'açãoCom. como vinha acontecendo. os A issão organisada oou .

d
. . c. <lo

oJ proc. pedm ,) que as mais ricas
sua ultlma pxtraçílo, realísa-nísterío da Fazenda, a directo- mercial do Rio de Janeiro e casos de transferencía exige· co depois das 9 horas subiu a b-nçãos e graças desçam sõ da a 18 de Novembro ultimo.ria da Associação Cornmer- do seu consultor jurídico, e' se o tributo adiantadamente colina para o Templo. bre vossa pessõa e tôda a vos· contemnlou a cidade de La

dai do Rio de Janeiro, a quem laborou um projecto de de- no Estado de origem, como Antes. porêm.ä porta da casa sa v'da sacerdo�al. . ges COÔJ o premio maior de
, .

t S Ctt I' ti d d
_ I I Parochial, a menina Amantina Vemos Em .vo. s o enviado do ,50,·OOOe.OOO, pelo bilhete no,o snr, rmms ro ouza os a cre o- er que mereceu a ap- garan 12 a arreca açao oca, M 11 I' d t d 'IP

I
ue er, app rca a a umna o Senhor, o ministro da Santa

111.430, e que segundo se
expoz as medidas. que havia provação de s. eX3. o snr. E' um criterio simples, log' curso normal do Collegio São 'gr�ja .

a q�e juramos amor soube havia sido vendidotomado para attender ás so presidente da República. co e que assegura � percep- �uiz, dirigiu ao moço. sacerdote e fídelidsde. i todo 'raccionado
licitações. dos industriae� e Esse trabalho satisfaz pie ção do tributo sobre a mer- jaraguaense as seguintes pala' Fidelidade a Cristo! .fidpl_ida. Ag�ra, os c�ncesSln8riG8

...
comrnerciantes sobre o Im' narnente es reclamos da elas- cadoria fabricada ou produ

vras . de á Santa Madre _lgrfJa! EIs a da conceituada Lotererta,
d das mercanti . .. .

.

=Revmo. Padre Tomelín. nossa norma de VIda. snrs, Angelo La Porta & Cia.,- posto e ven as mercantis. se cornmercial. Exclue a hy zida no territorio do Estado Ordenação sacerdotal t t Eis Ao terminar estas hurnlldes aeabam 'de pagar em seus •

Este imposto não vem sen- pothese da mercadoria pagar de origem. d.uas pa1!lvr.lls ..aparentemente palavras peço. em nome de to- guichets o premio daquelte
.d?

do cobrado .corn o criterio mais de uma vez o imposto -)I - singelas, insignificantes mesmo, dos, que vos rodeiam, que Ie bilhete á8 seguintes PE'SF,Ô811
exigido pelas classes produ- e, entretanto, pul,sa nelas em vantels as vossas mãos ungidas que foram á Capital reer be ..

cimas P. commercial, obser mundo .de llJal'avllhas, uma luz
e Cancela a valiosa benção sa lo por conta de terceiros:

vando se mesmo disparidades, E I'
,

'T
f , que se Irradl� 'W,ftvemente, um cerdotal sôbre tôda a nossa snrs, Salvador Strugo, eigen.

de estado para outro, que es- IX I r ,8 p a J o�. som harmOnt9BO que repercu- Paroquia que tem a fdici fade te da Lot�ria dq," Estado,
u te em .al� puras, em cora inaudita de dar mais um sacer- em Lages NicJlaú Buatim e

tão a merecer reparo. ções nobres, que cos.t�ma� I dote a Santa Jg'eja e a Patria, Alcides R�beUo, ambos nego-
A conferencia agora reali- ,.erguer seus" o.lhos es.p_lrltuais .

� bela Terra de Santa Cruz. eísntes na na mesma cidade.medíeamento vegetal, preparado f d d
i:I

sada no Rio trará, possível- com a .SALSA INDIOENA., plan. p�r� as U.gI as regioes a Abençoai -multo em particu S -gundo declararam essas

mente, outros moldes a arre: ta usada pelos Indios da Trlbu Ta-·
Patna eterna. lar as crianças pedindo ao Di pe88ô8s ora nomeadas, Oll

cadação do irr.posto, regulan paj6s, de acção 100 vezes mais e· Rev: lladre vino Mestre queira deitar nesta legitimos possuídores do bl-

'do,a de uma vez no interes- nergíca do que qualquer outro corremos pressurosos para fes hora sublime 8' sementa da Ihete premiado com 8. sorte

depurativo. tejar com hinos e cânticos a vocação sacerdotal em muitos grande slo 08 seguintes Ie-
se geral� f'inda a conferencia, data alviçareíra de vossa orde- coraoões [uvenis. Itsardoe; snre.: José Martins

d I
'

t n UN[D DfPunITlVt!";� INfALlVEL NA CURA DO F bi
Y

O gabinete o snr. m OIS ro \J MI' �4 RHEUMATISMO e IMPURB. nação sacerdotal. ostes rece· Peço a todos que levantem VanIla, egrioutor no di8tr1C�

Souza Costa, fez dßtribuír á IDIGntA ZAS DO SANGUE dõ, pelo divino Pastor. no nu- a sua voz num viva Cristo Rei, to de AnnUa Garibaldl, no

•·mpr.·l>nsa a ce,guinte nota: Ln mero de seus apostolos, na ro- o Sumo Sacerdotel muolcfpft) de Lages" cinco
.. ;J E contra Ulceras de Bauru, Peridas d dI' ilegiadas a V· O

.

t Re'1 J 1 L to'Os decretos.le�· expedi'. SIGA O INDIO a as a mas pnv lva rIS o I. fracQõe�; uvena UZt €'S a·
� antfgas, Ulceras Malignas, etc., use

que sua voz divina segredou bebcide com Hotel na cida.
dos pelo govern sobre o e não sofra mals docemente as palavras subli· A entrada no Templo, o rev. de de Lages, dU8S facções;
imposto de. vendas ,e consig-

_ TAP A J Ó L f QUI O O mes; Apascentai as minhas o padre Alberto Jacobs, no.orglo Manoel Chaves, lavrador no

nações suscitaram dtversas re� (n 9 o e x t e r no) velhas; �iglai as almas orv.a!ha executou trechos de mUSles sa· dislricto de OapAo Alto, no

clamações dos interessados, o laboratorio garsnte a cura. - Unk) Agente no Sul do - Brasíl ,das per meu sangue diVinO; cra, municfpio de Lages, dU8s

devl'do, .'rincipal,mente, aos L ROMA�\ OWKI Florial1o.lJJliS I sêde' mestre e amigo. áqueles E a I!'issa começou com t?do fracções, e finalmente, Jactn-
t". que caminham nos pIamos des o seu ritual solemne, evocativo. tho ldbtno. l�vrador n'i dls-

ca§os de transferencia da mer·

I
ta terra sem gui3, expostos a consolador como a promessa tricto de Bocalna no muni-

.cadoria. se perderem. fascinados pelos dogmatica da carne e do s�n- clplo de Lages, uma fracç40.
Forçoso é convir que, O Df. C I a ud I' O' ,da S l-Ive I' r a fogos fáluos dos prazeres gue, para a salvaçã? do esptrl!o. E, assim, de um 8Ó io)pe, a

t I
,.

,

mundanos! " Ao Evangelho sublo ao PUIPltO acreditada Loteria levou II.
....assump o rec amava mais rt-

É' As palavras 'de Cristo cai o sr. padre Alberto, vigario da ventura a muitos lares.
goroso exame afim de que M D I CO

/ ram num terreno bem prepara.' parochia. para dizer da sua sa-
'

se evitasse duplo pagamento Clinica geral. Doenças de criança�, Molestiae do eoraQlo, do, pois, vosso cor3ção de néo tisfaçAo em presença Jo offl
do imposto, o que provoca· pulmões, figado, intestino, impaludismo. I sacerdote arde nas chamas do ciante, - alumno que se fizéra
ria augmento exaggerado dos Poderá ser procurado na farmada Central, -II fogo divino, da sêde insaciavel Gacerdote, - agora resando a

ou em sua residencia, HOTEL CENTRAL
pt Ia salvação das almas. sua primeira mi�sa; que essa

- eopreços. R P d satisfação nao sendo só delle,
T�ndo em consideração os

A E E
e1f. � re

I' mais in era muito mais da parochla; sa-
appellos do commercio. tra- M A R, I E N -K L N D R :e':�ISj6�ií� a :�r��p�m- St sô: lientou os deveres fspirituass
zidos a este Ministerio por

' bre 3S frontes de todos que dos que se votam ao serviço de
intermedio dos respectivos

-'
vos felicitam nesta hora solene. Deus, fonte da etema verdade;

d I 'd Contemplai as criai1C}3s que e, frizando a significaç§o do
orgams e c asse, proVI en �

VOR rodeiam, ,;OB olhe-! cheioB ôcto, alongou se em doutrina.
ciei a designação de uma

zu h�ben m der TIPOGRAFIA AVENIDA von de tuz, a alrnà �fep!et� de lle- mpntos que sobremodo impres
commis�ão de funccionarios, gda !

. sionR,ram ,a mas·a de fieis que
a qual, com a assistencia do LEOPOLDO RElNER. Olhai para os adultos, vos� enchl� o Templo.

,-

Nas IeridCls,
meslllO de mão cara·

-r++t'i\'l eter, eczemas, espl.
���IQ nha., e na hy�iene
���..... Inti",. d.s senhor..

- (cont,. corrimentos
flores brancu, ele.)
GYSA
t Hnto remedlo

M. DlOGAIIA

,
SUL AMERICANA

.�,

LIIIlft de S. frD!lCim' Ril í
PELO (OIlUi{; G$uOO'

, .

.
. .

"

.�.
.

. "':;"
'

..

-

;'�",

�asa �o Espocialina�os Alimonticias ,... Offerece para as

FESTAS DE NATAL
--

tI Nozes, Atriendo"ic, Avelãs
Castanhas do PJrá

FRUrAS SECCAS: corno figos gre

gos etc., soltas e em p.lcotes
Pecegos, Tamaras, Abricots
Ameixas, Peras, Maçã cortada
Uvas passas, em pacotes de 200, 400
gramas e soltns

FRUTAS EM CALDA:
em 'latas e vidros

Pecegos, Abacaxi
Peras, Mamão
Ameixas, Figos
Abacaxi inteiros
Miscellanea (Tutti frun) I

GELEAS DE fRUTAS SORTIDAS
Marmelada, Goiabada
Bananada, Laranjada
CHOCOLATES: Soenksen e Sultana,

em Tabletes, figuras (variadíssimas)
Pralinés soltos e em caixas de fantasia
Balas e Caramelos finos, das melho'

res fabrica.
Marzipan, em bellissimas formas
Confeitos, variado sortimento
Waffel sortido
Beijos de Amor
Beijos Africanos
VINHOS: nacionais e est�angeiros,

brancos, tintos e licoroso!
Champagne e Licores

Côco ralado
-Doce de Cõco
Leite de côco natural
Aveia Purita8, Quaker Oata
Pós de Pudim
Molhos para pudim
Assucar baunilha
Fermentos: Royal, Urso, Oettker. Levy
E,nfeites para doces
'Essencias para doces
Azeites! Salada, Salazar, Oloria, Sertoll

.

Charutos _em caixa! e. avuhos

e muitos outros artigo. que dehramos

de mencionar nesta lista,

Vejam a exposição em nossas vitri nes J !

•

... Attende-se PEDIDOS pelo Telephone N. 53 __ Entreg� rapida á domicilio .

_ ..
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" �
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Prefeitura eMunicipel ·�e··lar�guá L

.j f

DESPEZA ORÇAMÉNTARIA
P8g0 Franeísco H. Hoch, torneo. de 3

duaías pranchões pare pontes'
.

43:836$360 Idem, Eranciscs MUller, serv conservo 5 kl.
estradu Rúdriguee, mez de aguetoe Setembro c. a.

38$400 : Idem, Orestes Gadotti, serv. de conservo am-

43:874$760 baulação e macadamlsaçãe Eßtrada ttapcou.Hansa,
mez de Outubro C. a,

Idem, Oscar Keíser, serv. conservo estrada

jarsguä, no mez de Julho e Agostô c. a.

lóO$OOO Idem, Antonío Planíuseheck, serv. conservo da
Estrada Oactlda; mez de Setembl'o C. a.

Idem. Gustavo Maas filho, serv, conservo

estrada Rio da Luz, mez de Setembro C. a.

Idem, Eurico Blosteld, torneo. 1 mola mestre
traz. é 1 ruela mestre dianteira para o caminhão, .

si nots mes outubro c. 6.

Idem, Eurico Dcubrawa, Agente Postal prov.
136$000 de 62 selos de 200 rs,

r

Movimento de Caixa
DIA 1-11-S8

Saldo do día 31-10-38
"

REOEITA ORÇAMENTARIA
Renda do día 1 rte Nor embro de 19i58

DESPEZA ORÇAMENTARIA..

Pago aus seguintes, Protessores
S,Jria P. Leuzl, ord. mez de Outubro C. a.
Palmira Lenzt, prof. subst . gratificação de

24 días mez de Outubro C. a.
.

Juliana V. Ooutínho, urdo mez de Out, O. a.

Helena Pomíunowskt, ord. mez de Out. c. 8,
Maria de L. Passos, ord. mez de Out. o.a.

Pg. Domingos Reck [ur, serv. conservo am-

baulaçäo e maeadamteaçäo estr. Itapocusinho
mez ue Outubro c. a.

Idem, [usé Lobos, serv. conservo 1 trecho
estr. Tres Rios do. Norte, mez de Out. O. a ..

•BALANÇO
Saldo. que' pass« para dla 8-11 38

DIA 3-11-38
Saldo do. día 1-11-38

RECEITA ORÇAMENTARIA
Renda do dia 3 de Novembro ae 1938 .

��II�
J� BA'NeO- DO··-EjRA-S-ltW

� . -:� Dados do balanço de 30.9.1938 �
120$000

;.�
Capital e reservas . .

. . . . . 362.549:329S700
! �

Letras. desc e empr�s1irßos em e/corrente 3.628.982:3� 6S200
118$000 f Deposilos.......,.. 4.021.395:634S400

� o Banco do Brasil, agencia de Joinville, está onerando fran-
camente em descontos dc Dupticatae de facturas Letras âe

608$500 cambio, Notas promissoria« e Emprestimos em' conta cor-

I rent� sob �a,!"çâ:0' a taxas modicas e a prazosrazoaveis. Faz em-

223$000 � préstimos a Agricultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos.

I
Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:

43$000 DEPOSITOS. Pq�l!LA.RES - Limite de 10:000$000 . . . 40/0
Deposito InlcIal.R.s 100$JUO, no mínimo. Depositos
subsequentes rmrnrnos de 50$000. Retiradas mínimas

40$000 Rs. 20$000. Não rendem juros os saldes inferiores a
5 $UOO e a importancia que exceder do limite e as
contas en- erradas antes de 60 días

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

DePOSTOS LIMITADOS - Limite de Rs. 50:000$000 .. 3/.
Deposito inicial Rs. 200$LOt/. Depósitos subsequentes
minirnos de Rs. 100$000. Retiradas minímas Rs 50$OCO.
Demais condícções identicas aos Depositos Populares.
Cheques sellados ..

DEPOSITaS COM JUROS· (Sem limite) . . . 2 I.
Deposito inicial Rs 1 :OOO$Oeo. Retiradas livres. Não
rendem juros os saldos inferiores a Rs. 1 :000$000
nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias .

da data da abertura da conta.
DEPOSITaS DE AVISO PREVIa

Mediante avise previo de 30 dias -

" " " 60 dias
" " " 90 dias

40$000
150$000
15J$000
170$000

· 3,5°/_
· . �·I·
· 4,5f,

116$000

12$000

131$000 . B�ANÇO :
. Saldo que pas�,'para día 8-11·38

42:947$760 <:'0.

4ã:874$760 DIA 8 de NtvEmbro de
Saldo do día 7 de Novembro�ile 1938

RECEITA ORÇAMENTARIA
RflQda do día 8 de novembro de 1938

34:888$660
36:169$560

1938
34:888$660

42:947$760
149$000

35:037$660393$900
43:::S41$ó60

o

DESPEZA ORÇAMENTARIA DEPOSITOS A PRAZO nxo
De 6 mezes . . 4 I.
De 12 mezes . . .

c
_ '5,/.

DI': i2 mezes com renda mensal . 4,5'/.
DI! 6 mezes com renda mensal 3,5'/.

DEPOSITaS Banearios r J·I.
2:14B$000 O Banco do Brasil faz todas as operações bancarias, des-

-

m.:
contos.,err-pres!imos em conta cerreute garantida, cobranças, trans-

��íerencías, de fundos, custodia de títulos e valores, etc.
Tem agencia em todas as capiteas e cio/!des rnais impor

tantes do paíz e correspondentes nas demals cidades Mantem
971$500 Ao. correspondentes em tc dos os paizl!s do mundo.' �

III���I�B@III

DESPi.::ZA ORÇAMENTARIA
Pg. uA Notíeía' publicação numere especial 200$000
Iuem, ao. 'I'esourerro, uespendído em 'eleg.

fonog, teíêtonemas, litte, selos 6 etc.
Iuem, Vva. .ae Btcaruo Oruenewaldt, tomee.

medicamentos si nou, C. mez

Idem, ao secretano Soe. Agrícola Tres Rio.
do Norte, sub. mez Outun, o c. a

-

Idem, WlHy bLftlhJw servo conservo e ex
tração lilactHlaru6 na eht. Nova, mez Out. ca.

Ioem, Freoerico Eug.;;imann, servo macada
mlsação 1250 mtlts. t:\ ltVöro.s ae um trecbro na

68tr, Itapocu Htlns{&, mtZJIj� -Mãio- aLé -O-ut. -êà.-
�

,1<!tl�J -tw-�õ:-btlrv. tlbtlultlção e maca
------da-mlbaçao e ft:!Jaros ain. na ßllit. lLapocu· HaL.s&
nos IlJtZt:\S MldlJ a OULubro ca. i1:431$5óo

Ia\::m, Euch Millquiirat; servo conservação e
constr. 1 botlu:o na tsu'aaa RIO aa Luz no. mez
de Outubro ca.

IOtm, Mtllluel Varg�s, servo conservação 1
trecho t:\ströOö ItupOCUtllUho nos mtzt:s Agosto
6 Setemo-ro Ctl.

IOt.;m, Ctu'los Schlleider, SUti. nota fornec. 1
chave mgltZü,
laem, .Proltl6bOra Vera Flo.rianli seu ordenado
mez oe OULubro cu.

.BALA.:\ÇO,
Saldo que pátll:l8 para. o. dia 4·U·88

Pg. Oolletoríe Estadual, 2. prestação aux.
Escola Normal primaria nesta cidade anexa ao

83$900 Grupo Escúlar, reíerente meses de Julho á
Dezembro c. a.

24$000 Idem, Coletoria Estadual, 4. prestação para
o Departamento das Municip8lidades, quota do

100$000 1. .dístnto, de acordo com o Decreto Lei 81 de
13 de Janeiro C. a.

864$000 Idem, Colletoria Estadual, 4 prestação, quota
do 2. distrito, para o Departamflnto das Municlpa.
lidades, de acordo com o Decreto Lei 3.1 de 13

1:16ó�oôo de- Ja-n-eiro de 1938 -

Idem, CoHetoria Estadual, Quota para o De
partamento tias Municipaliaades

Idem, Colletoria Estadual, auxilio. aQ Lepro·
zario do Estado

Idem, Frederico Westphal, servo conservo

217$500 ambaulaçäo e retirada de pedras estrada Jaraguá.
alto, mez de rußio C. a. 232$500 Estão em pleno funcionamento as aulas

Idem, Antonio Holler, servo conservo estrada de admissão á Ia. série do curso Fundamental.

I138$boo Garibaldl alto mez da setembro, outubro c. a.

52$5001
Nos mezes de Drz"l11bro e Janeiro aa aulas deste

Idem, Nelson Walter si dublicsta n. 1219, curso são GRATUITAS.

'i5$ooú com d€BC. àigo no valor de 1:033$600, com
-

o Mantem os Cursos: Pré-ginasial, a/nas/ai
d�8C. de Rs. ('84$800, referente a div8. concer· (fundammtaJ) e o de Madureza.

(»

15u$1I1.;0 tos- na Limousini 348$800

I
Junto ao Ginásio funcionam a Faculdade de

IIdem ao mesmo si duplicata n. 1064 D 6 Oomércio e a Escola Remington Oficial do Pa·

38:892$260 1064 E, referente 6 prestações compra Limousine 1:060$000 rand, "om Internat] e Semi-Internato.

4ii'Õ41$böO BALANÇO: Cutitíba Paraná.

Saldo que passa para o dia 9-11-38 28:838$360 I

88:892$260 35:037$ti6U I�'-"�)eJD»__»B_fim

Saldo do dia 8 11 88
DIA 9-l1-38.

28:838$360
I

i�IIJ��liilil��liIfiliit2J�H�li1I1l�f2:liHiI�liIlII�
117$000 r.EOEITA ORÇAMENTARIA fÃI

D PI
·

� OI
.

dOI'·
fi)

,j';l:uu4:J:j)JÓU
Renda do dia 9 de Novembro de 1938 29:���!��� I .

rI aCluO ymnlO B IVmra IDESPEZA ORÇAMENTARIA IX! j:J IX!

Pg. ao Prolbssor Antoniu PereIra, seu ord. � ADVOGADO III
mez Otl OULubro ca. 150$000 1

Pg. Emilio Zuehlldorf, servo du conservação !'XI IXI
trecho estrada Schubert. no mez de Set. ca. 137$0(;0 �

Ad
IXJ

l<1em, öo mesmo sua grütit. mez Out. ca.· . õ,,�uoo lei J é Th d R'b' '�voga nesta e na Comarca de Joinv.ilIe. JXI

Pg. Juã.o. Kürgtjr, Vf�V. 1 cluxão luaebre em, os e oro 1 eno, servo conserv.· 00
ca

para Augu�,o SOhIáUtll, SUti notti e. mtZ 120$000
estrada Ilha da Figueira, mez de ago.sto ca. 60$5000 � Residencia : Rua OHo R. Böhm - JOINVILLE 'm

lUtW, tiO mtSWo, 1 eülxào fuutOttl para o BALANÇO IXI �

1ndigtmte Ant0l11u J obé 1(1Cti:'UO, bua LloLa c. mez 55$000 Saldo que passß para dia 11·tl· 38 28:848$260 1:di��I�U21�����191�������It1���IIJIII�
luem, cJuau KtlJ:g·tlf, IOlUtlC. 1 tlscl'tlvuninhö, 29:U46$;;:öO

1
lAl c:;:.t::::l.t::::>IiC>iC.:ll.c:>lc:;ll.c::::;,ic:::tJC;i�c:::::A�:;;:;X�..1llC:llc;;;o::::::llCll�t::::lC:X1CX1XI

pOUrUl1ii t:bLUlöutl, iS cöUtlUV.8 e 1 porta chtlveos ca t:::!a

pöl'li o FUIUIlJ, ..Uti no.tb corrtlnte Ill\;)Z 31ú$ooo NOTA: A documentsçä(\ referente ao balancete 0 P I H t I O
Pg. EÜJVCtlbU!, lorncc. 10lÇti ao britador mez· supra., bem como üB livros estã.o a dispoelição ob a ace o e. �Ouiubl'U Cá. 4$700 de quem queira examinar. O
t'g. JoR.O Karger, for. 1 quadro 81 nota c. mez 42:j)5uo VISTO

BALA.l\Çú
.

Saldu que 1Jál:ltiti parli dia 5-11-38 38:277$060 Leon/das C. He. bster Alfredo Moser O de M A R TIN S J A R U O A O
�:jIM)U neo Prefeito Municipal Contador. O Rua Barão do kio Branco N. 62 O

""""""'=""""..,...."......,.��,.,.,.,.,.='I � TODOS OS QUARTOS. E APPARTAMENTOS O

O\J.
COM AGUA C(jRi,ENTE,· QUENTE E FRIA. �Requerimentos despachados· O ELEVADOR. FRIOORIFICO,

Dia 24
O COSINHA DE la. ORDEM.

O Salas de amostras para os Snrs. Viaiantes. �JO AUT�M�VE_ N·' ESTAÇAo. .

O C U R I TY BA - PAR.ANA' - BRASIL·
121c:rc- c:rC::ClC:ll '--c:. c::ac:rC::WC:::IJ::::I"c::n::=-x:;::.c:xJC:::l'C�O=-C:«:::O::::X Im

DIA 4-11-33
Saldo do dia 3-11-38

RECElTA OaçAMEN1'ARIA
R.enda do dia 4 de Nuv�wbro de 1938

DESPEZA ORÇAMENTARIA

DIA 5-11-38
Saldo do dia 4-1.L-ó8

REl.EU A (; kÇAME!I.TARIA

Renda do. dia 5 de NoveLUo.(o de 1938

DESPEZA ORÇAMENTARIA
Pg. Alb�r,o Entres, lor.ltl"imenlo 1 -numera.

dor bl.&L"ÜJáLlou e 1 IDtiuutll Ue Estahtluea e
�.r�.uCLt.a. (Juur. oi notu.

.
lUt:lli, áO IlltlbmO lornec, 1 volume Decretos

Ltl� U. 8, 1 Vol. ut:crt.Lus ti Leis D. 9 ti 1 vul.

lU�W D. AU, 1 tUL!JállO II. öO e 1 vo1. Etitraugtli-
lVi) 1I.u b.(uti,!, Cultl. ti. UOLü.

.

.

JUtlll, öo LOHtlO <10 Povo, publicação. expe
UltULo llit.Z Oe UULuDIO C. li.

'

.
lutlli, TU1L LVla.1UIl, öluguel do prcfiio onde

fULl.c!\Ju>:a. ;;. P!'e�lt1LUfö COl'fttip. ao m�z Out. e. a.
lut;lli, bU DUtLor ao l:iÚtipUö! S. Júsé aux,

llltZ UUL. C. ti.
.I.,u.. lll, ü Costa & Buh', torneo. de medica.

Ilt.tl
.

.iJ.L"b ti. liHUgt::ULt:ti b. UvLU C. WtZ

.lút.lll, cJúb.6 V"l •.ol1uJ, St.rv. cO[aserv. ambau
lt,çav ç lliQCátJtllliiZação EtlLr. ILöpúcu-Hansli no
14\.Z OU\. U. á..

'

lút.llI, Obsa Moelman, tornec. diversas pe.
ÇÜb t; uv.uCI:.Bo 00 bULumovt::l aa Preltlitura.

lu\.ÜJ, c.I"äu \la �l1Vá N"VtlH, impoltancia
01b!Jt.uuluú pálá gaSúili.o.á, oito e garage na via
g\.lli a t !vflunuvullti cum u sr. Preleitu a serViço
U,:;tiLt MIUllC1Vlu.

lUtlli, Fla.UZ Ht.:sselffiliuQ, Hotel Central ai.
�\. Qv t.lc,rc;ClÚO áU Exu.lI/. 151'. IULerveotor do Es
lbUv ti llu,,�r*, CoWUlva qlltiuao de passagem
pol' tloLll oUllllllle.

BALANÇO.
Saldo qUt: qUG �Gb"À para o dia 7.11.38

Dia 7 de Novembro
aia 5-11-38

.
EGh A E T RI

�la 7 de Novembro de 1938 '.

Suldo du

Rendú Ú(i

225$000 �»»)_X««««CC««(<<)_((�(fii{
161$000 I Oin·ásio Prthenôn Paranaense

1'000$000 íJ (Sob inspeção federal permanente)
.

. Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari ,

RUA COM. ARAUJO N. J76. FÓNE 1-1-9-2

38:217$06U

570$4QO
i8:S470)400 1.415 - Ema Le.hmertt Renaud _,. Requer licença para rdor

formar uma sepu.ltura - A requerente prove que adquiriu por
compra o terreno, onde esta, !:ituado o maosoléo, ca o contr�
rio para obter a licença, tem que comp�ar o terreno em aprt ço.

1.448 Ricardo Pieske - Requt.r licença para construir uma

190$000 casa de morada; uma instalação sanilaria e I W. c., interno, á
Rua Bruestlt'in .- Como requer.

1.450 - João Raymundo - Requer alvará de "Habite-se'
para·sua C,sa á rua Domingos R. da Nova - Como Itquer.

92$000 I
1.451 -.Germano Has�e - -Requer baixa dos impostos so

bre boteqUIm - CI mo rfquer.
166$600 1.452.- Mey & Zahler - Requer licença para colocarem oi

to Janelmhas, no te.lhado do engt nho da arroz - Como requer,
300$000 de acordo com as mformaçõts.

Dia 26
'300$000 ·1.�53 - .Reinoldo Arndt - Requer baixa imposto sobre Ta

noaua - \...omo requer.
If)$300 Dia 28

1 455 - Max Hodner - R quer licença construir cerca de
arame f:up:::do em frtnte seu terreno, á Rua Elisa Stein - 00-

766$500 mo rt'quer .

.

1.456 - Mario Tóvares oa Cunha Mdlo - Requer licenç�
24ó$900 augmenta:, a SUl casa em ecnst, ução - Como reqlJer.

1.459 - José Koch Junior -: RequeL transferrncia de impos·
to de um automovel particular para um caminhão - Oomo
requer.

E' a pomsda ideall
Cun TOD�8. AS

FERIDAS, tanto hu.·"--.
manas como Je ant-
mais. .

NUNCA EXISTIU
IGUAL! I!

A
.

farmácia Cruz,
de Avaré, (S. Paulo),
CUfOU com a "MINAN·
CORA" úlceras que
nem o 914 conleiu1u
curar I

Dna. O loUna Palbsres, de tTofnvf)e. curou, com
UMA-SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havidf} centena. de CUfab semelhante8 III

Adotada em muitos huspftaes, C6sa8 de laude
e clfnicRS particulares. �

,

A VISO IMPORTANTE: A vflrdadelra "POMADA� �

MINANCúRA" nUDca exi.Uu a nAo aer em Bua. lati
nhas originals com o emblem!l simbólico ",chna. Re
cUlem imitaQões I Exijam a verdadeira MINANCORA

em sua latinha orJgln.l!
REPAR�M BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos taboratórJol "MINANCO\lA"
-

de JOINVIL. o

..........i X �.

POMAD-Ä MINANCORA-

69$000 29
14M Vva. AUi'usta Bol! Roquer alvará de "t I i

'para �ua casa - Indeferici, n que! entE, isto «:1, a , I

não nta enquadrada nas V;';", gens do· decrdo lei n

640$000 time se a construir imedialam. nte a fossa.
.

. Dia 30
36:061$160 14tH - Oarloa Ha'ermaon - R�quer licmça para f:lu!' uma

�8:S47$46u rampa no mei� fio em 'rrote sua casa - Como rfquel, cte a-
-......--__ cordo com 8S mform}ções. I

.
. 14,62 - Nestor Vieira - Requer baixa digo tran' 1'.' reneia '

36.061$166 dos Impostol sobr� seu oei'ocio -- Faça se a tranSfef('I1Cl \ so Ilicita a.
,

.

I
Preí�itura Municipal de Ja�gil', 1 de dezembro de 1931 •

. RENATO SANS� Sec:re�rio Mllnid!'al.

t"
)?', I

. t) In
I

. '\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COR�EIO DO POVO - Jaraguä do Sul, II de Dezembro de 1938
�--------------------"I------'"

Dr. Godofredo' GUilher-1 RESEfJHA IURID/CA
me Lutz Luce

f Vendas com reserva
I

I MEDICO r ,I d.
.•

Consultas das 8 ás 12 e dali Ue omlnlO
cIi'

'2 A� � hor�8.
t

D� accordo com o que dis-l pagas, é elle obrigado a de ..

mca gera cirurgia e par os. põe o art , 3. n 4, da lei que volvei -as, retendo em seu po-
Alte.de a chamados a qualquer .or2. define os crimes contra a e der apenas o equivalente â

Telephone N. 44. conomia popular, constitue depreciação do objecto.
Rua Pres. Epltacio Pessoa s/n, crime, ..violar' contracto de Nada mais justo, nada maís

Tratamento antirabíco pela
vendas a p�estações, fr�udan-I honesto. . , ..

vacetna e o soro antírabico do os sorteios ou deixando Todavia, esse dísposltívo

I do Instituto Plnhelrosi de Silo de entregar a coisa vendida reclama uma regulamentação
Paulo. . sem devolução das prestações sobretudo para se fixar um
----------- pagas, ou descontar destas, criterio seguro

- de apuração

A Iam b ique
nas ye.ndas com reserva de da �epreciação do objecto
domínio, quando o contracto vendido.

I vENDE·SE um, inclusive ea- for rescindido por culpa do Esta depreciação póde ser
[pacete cano e ser.penUna de comprador, quantia maior do apurada ou mediante avalia-
I cobre, em perl to estado, d t á d -'

d'
.

I di t'com cauaelda para 90 ll- que.o correspon en e e- çao lU tciar, ou me tan e con-

tros; pe- tudo 53 quilos, preclação. do ??je�to.' •
venção entre as p��tes!, eon ..

I
DQr 700$000. Este dispositive, que vrsa venção esta que pode ja con-
.Pr�tendentes .

queiram se proteger o �omprador contra star do contracto, onde se
dlrijlf 8 B�nto Ml.lfCOtf nesta a ganancia do vendedor, tem estabelecerá o coeficiente da
redação. d d

.

iti d
'- d bi t•

. a o margem a varras CTi I- esvalorizazão o o jec o, se-

I Bd i •a I cas e reclamações da parte gundo o ternpo decorrido .

, do commercio especialisado Na primeira hypothese, ca-
Lançamento do im- neste genero de transacções. S(\S havarã em que o valor

: posto Territorial No regímen vigorante até do contracto não compor!a
i

.

ha pouco, e que era o do as despezas de uma avaliação

I
De ordem do sr. Diretor do Codigo Civil. toda a vez que judicial; na segunda hypo-Tesouro do Estado, faço pu- d �

, , ,

blico que, em cumprimento ao u:n compra or, nas transa�' th�se, porem, e pr�clso muito

'decreto n. 55 de 1. de Outu- çoes com reserva de domi- CUidado para se evitar a frau ..

bro de 1931 � Decreto-Lei n. nio. deixasse de cumprir o de, pois, pode o vendedor
217 de 21 de outnbro. �e 1938, contracto, perdía não só o impor ao comprador um tal

I se vae proceder .á revisao �os objecto transaccionado, como criterio de depreciação e fará
i lançamentos do Imposto territo- t b t

-

t
-, .

t
rial, pelo que lodos os que

am e!ß as pres açoes pagas, a ransac�al) camr .no sys e-

possuírem terras rurais, isto é, MUitas vezes numa com· ma anlerior .

terras situadas fóra do peri.ne- I pra do valor de dois contos As associações de classe

tr? u.rbano_ das sé�es dos mu-i de
-

reis, havia já o compra- têm reclamado do governo
mcrpios, sao convidados a apre- dor pago 1 :800$ quando por federal a necessaria regula
sentar, de 15 de novembro a 31 deixar de pagar os restantes rnentacão da leí.
de dezembro do corrente ano, . ,.......

as d-clarações exigidas. pelo 200$ perdia tudo: -. obje Aguardamos que esta ve..

mesmo decreto.
.

cto e prestações anteriormen- nha e que traga em seu texto
Imcumbe es�a obrigação : te pagas. medidas que, sem collocar o

I Aos prop.netanos. _ Ora, isto era. um absurdo, {vendedor em situação de in.
II Aos foreiros. .d d

.

t ã \ f I' id d davi IIIII Aos posseiros.
uma ver a eira es o:s o , e ICI a e, o avia co oquem

IV Aos representantes de Ao temp? do antigo C<?I:' o co�prado� a salvo da ga�
espólios. gresso, cogitou-se de modifi- nancia daquelle.
V - Aos ocupantes de terras ear o systema . legal até en· (Diario Popular, S. Paulo.)

'1 per:encentes.
a .:mp�e.sa qtue ião vigente. Um interessante

gosarern de IS�l'çao de rmpos o, projecto sobre o assurnpto Correio do PovoAs declarações conterão as
� ,

" seguintes informações: 1 regulamentando
as vendas a

Jornal Independente e NoticiosoI • Situação do terreno. prestações, com reserva de
���������_���������__��������__������I

II - Ar� em metros quadra- dominio, andou de mesa em A��:

H
·

I S J' dolsl! V I I d t
i mesa, de cornrnissão em com- ANNUAL . . . . 12$000

t
- . a ar vena o ftreno, � �

t'
.

d'

USpl a ao use
.

Wohlschmeckend und angenehm
.

excluido o volar de quaisquer ITlISSaO, a e q,ue VtlO o ia Pagamento adiantado
zu nehemen In der�RekõnvaJê&zé� Iconstruções ou benfeitorias neo l� de n_ovemoro, trazend.o a

Redacção e. offfofnas:
:;;;::'::::;;;;;;;;:;:;;;:;;::;::;:::1 I

.
, ,. les i"'l''istentes. dlssoluçao do Poder Legisla- -

A
.

G

���üüüuHIU�uMIU,LM'ÜluEIW["'S'��Hj��[;iiMillll�TUOIiHGÜ�E;Ü�;,,! ! IV Qualidade da t!:'rra. Iivo,
vemda etulic Vargas

..

;2� U II N n _
: V .. Nomes dos confrontantes, Estava porem o governo

��:! ! & iffiiMt.l!l!t!$!§ I qur:ição�sg��ead�a:�tul�es�:c� fed:ral n'o dever' de dar so· JARAOUr\ DO SUL

____-
,

'

. i va, o cartorio que transitou e luç�o ao assumpto. S3nta Catharina

�g�I�!\o numero qu� tom�u no regis .E d�l! ago�a,atrfivez de um -x-x--

To
�

T. I tro geral de lmovel�. . diSpOSItIvo simples, claro, se- A redaccão não se responsabi·
•

I VII..,��) valor atnbUldo pelo gundo o
.

qual ao vendedor liza p.�los conceitos f'mittidos
co�ttlbumte ás terr�s que. P_?S4 é licito ·chaver a posse do em artigos assignLidos.

! sUir em outras Clrcunscnçoes .

l
.

fiscaes c bJeeto transaccionado; quan Originaes embora não public:'l'
I Cáso o oontribuinte não ten.ha to, perem, ás impórtancias ! dos não serão devolvidos.
: elemell!o s para prestar a s lU IÃ?OOIAlIX'IIXlIAIOOIAlIX1I'X1IA1IX1O 1Al1AI1XI1Xt1AI1X'l1AI1AI1XI IAI IAI r::I:II fOimaçoes dos numeras V e VI, caOOlXllXIClClXIlXIlXIlXIlXllXI1XI IXIlXIlXlcalXll:xllXllXIlXIlXIlXlCi!l

I
deverá declará·lo expressamen- �1.tJ Ha··morrhOl·den garantiert radikale Hei-12I

I
te. I � � ,Iung, schmerzlose Be- !J.

;
t Os contribuintes que não a :;-... handlung ohne Operation. • ••

+ I presentarem, dentro do prazo, O KRANKHEITEN
.

DES MASTDARMS - Operationslose Be- O
essas de(;)ar.a<;ões serão lança- :..•• h�ndlung von KRAMPfADERN und BEINGESCHWUEREN_ - •••

,
. I dos. á sua rf.>velia. pelo exator, tlO� HEILUNG VON KOLIK und DIARRHOE durch direkte Be, ·0·nn

I que, para isso. se baseará nos I
• .. handlung de, Darmwege. - Beha!1dlung von MAGENKRANK,

• •

t] d d bl'
'

.

! �
....

�
HEITEN nach modernsten Verfahren. - KRANKHEITEN DER •

'"
':3 os 'pu ICO� e parhcu are:>

·0· LEBER. - Mehr als 10 jährige Praxis auf diesen Spezialgebieten. ·0·que obhvêr, nao cabendo ao
.

;1 t contribuinte, lIeste caso, r�curso :.: DR .. MENDES ARA.UJO :.:
�

m�
contra o lançamento e rlcando "'" .

N
�

O..S �
,

ainda suj(!lo á multa de 25/� f2l12J CURITVßA., _ Ave�ida Joao Pessoa 68 �

j
EOS'S,A S S·EPTI(A��. I sobre o Imposto, n�o �endo �1§)�I21I11Ji119.1l11i1li1l§JiJOriIII!!1i1l1J��l9.1i21l1l�1II

/J'\ ri ....... ") nunca essa multa mferlor a

\�) fID�U'���I(Q) r�(�lrS(ºl �
�.:On n � ,tiV'II 1 �11'" $1) &. qo 1'6 4·� 9

m
120$000. I

��';:;;�i�"?���' 1:\ I As deolarações que. quanto I
__ .____

.' ,ao vakr, contiverem erro oon�
-- - - - -- "

I

ira O fisco superior a 20'f. se

�j)j'DJ-Si���A liEE_� « 1_1��111��1.' r.ão considerad � �raudule�t�s.
�

. fIcando o contnbumte sUjeIto
. &0 pagamento da diferença do

(An tJ·g.,o Laporta) I imposto decorrente da sonega
_ I ÇãO, e a multa de 50�/. sobre o

imposto real.
O mais majestoso edifício

I
Sa vo o caso do lançamento

::-....��".'. da Capital e o unico no per falta de declardção, dos a

��� Estado que possue ele· I tos de exator cabe recur�o pa
. �I;::'�(ij!

t \.� � ",,,). vador e teJefones em ra o Diretor do Tesourai dos

�:'";:;��
�

IH�::;;"\ III'lIJ 11_.- �ll�J:::-:.�. :::�>>- - fados os quartos. atos destê para o. Secretario
/�%ff-'.':-;;rf!"�- '1 frJIíA I--L!I- ,

f4__-----H1l'tI·,�t...... }!i '-'?:' ." da Fbztnda e Agncultura; e
"..!. �r?-ij:1f�I�)f.?rr.-l=-__ 'ff, Li-�f-.::-1 ,r.,f;' -�_i --:� :,: .' 12 éonfortaveis aparta dos atos deste para o Interven
" ," '., ,,;:.""I"·" "", rt-.- ! ... � i J >.. :;,�' I" •

-

t F d I E t'" d�;�(�'�I=l�_"'Lrli\:'''''í"!,,,�:--''''jI�� (:.,l.·--::i�;;-í-�' :'- ,:: -

- .' mentos luxuo'3amente or e era no s "'c,?, even'

':'�'r*l� -�: � � ,+-;��__
; .� �; -' -

- _.:: ,;
o_, _

-:. l.i mobiliados 80 quarto:?- do o recurso s�r mterpo.sto II ij�H-�--:I o'; 1";-: -:-'
_

- - -.

;-' '-, _-, -;,- - �

I
I

• dentro do prazo de 20 dIas,

��" Ip.--,.
--

(- . -

_
' _

'

-

,-. ::.: - <:. i_ 1, d! e 18 banheiros. conta los do ato que o moti· Engenheiro Civil� 1 �i :'.,...- :: �- !" __ ,".--
• t -

-I:' :.,
-

,)� � I 9. -;�"'" _·�·_···'··P�!)·I I��l����i ;--0-- ;- r·:-::f}-<::,�r.:�\�:�_:�-�����-� �l-i1-��:-:fI!:nij Diarias R partir de 14$000 fva�estä exa.tor!a enc0!1trarão I PALACIO DA CAIXA

ECONOMICA1I",� .i,M.. ,'il(':;:-- .;"- � j;-. "-;:�-:-;.�"'- ;;;(R� " --;;:-:-;:-;� -=:-r;' "!'!� inclu�l've banhos quentes os srs. contrlbUlntes os Impres' ...
.

T.-·h�t{��_:-�',l���;;:]:�;���;,T, _� :�T' l )!-'-"'0.l,/����?$':i:;j(··
�

ISOS para declarações de que I, And"''' Ap�,rtam"ntott�;'" 't'� .. -.- ,I< -lJ�t.�� r·�t:<:.t..��1"-· �'-tõ'\ "'-:-'�'\ tO'· f'1 ' ··�·fJ • _ �I f.,.;, 'v n. 11
�r:: '.,�...; -_!� -;r-·-"""-·· -,l ��:,.,-·"n,�, t"'i" >-.'I]'r,4':_·;;';_.; � ,.:' -

,o,

'I A I I d
?

• I trata (1 presente edItaI, que sao

!,.:< >":::I-(�4> -f- �-D"'<': -;�'��-i-;-*<\\i;.'-;� ,'li
- mpas sa..as e amo), 'Ivendidas ao preço de $100 o

I
C I 7

I
r -.. .' u- I It; : "d.� ��"r, ,,�,! ".- é,-,) "

'
. aíxa Posta, 84·

• 'h _ ,-: ,�,,; =�:ê.., '

..' '�n!!,-'-' �=! [,,(�':it�it: � �-'_� !�:;.,::..:;__...",...,... j.rflS para os �rs vi3Jllntes-1 exemplar.
,

,.,
�_.' _ .. _ .•._,--<" -I �'" I �-- -�. --
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-

F' I d J á 3 ...
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�: s açao Isca e aragu I
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JOINVILLE
RUA CRUZEIRO 35 Caixa Postal 52 End. Telegr.: .STEIN.

Seccos Molhados por atacado

Industrias
e

Importação Exportação
ENGENHO DE ARROZ

TORREFAÇÃO DE CAfÉ
fABRICA DE MASSAS ALIMENTICIAS

MOINHOS DE CEREAES, ASSUCAR E SAL
..

" FABRICA DE CONSERVAS DE PALMITO E CAMARÃO

AGENTES qEPOSITAR�OS DA: THE CALORIC COMPANV

• COMP.BRASILEIRADE ELECTRICIDAOESIEMENS SCHUCKERTS/A
MOINHO ��GLEZ: FARINHA DE TRIGO «BÜDA» E Q:NACIONAL

Secção de Ferragens por atacado
Rua 15 de Novemb1"o N. 533 '

. Louças ferramentas
•

Bícycletas t «OOERICKE� E ':RECORD>

Machinas de Costura: «ORITZNER�'

Artigos agrlcölas
•

STOCK COMPLETO DOS AFAMADOS A R A o OS EBERHARDT

"Javali"

..

PILIAES: JOINVILLE, Rua S. Catherina

S. FRANClSCO,MAFRA, CANOINHAS

Este HospítaJ, de 15 de
Dezembro em diante, ficará
sob a direcção' do sr. dr. Re
mto Camara, docente livre

.

da Faculdade de Medicina do
P,mmá, com longa pratica na

Univ, Frauenklinik de Berlim
e Allgern. Krankenhaus de. �
Borbe:ck, Hamburgo,

.

Formado pela Universidade �
do Rio de Janeiro, medico
óos Hospitaes de Curityba.

Especialista em doenças de
�el1horas cirurgia geral, par
tos.

Consultas no Hospital.
Fala allemão·

� 'MB. IULI.SIL I
����

�
�
'tI.
� ,

PA RA
._-----1.

4- 200
PI.SSOAS

-

GLORIAOTEL

..

'"
, .

�t)>>B):««(«i»BB»»)B�<<C)»>>�»)�
fi.. Cálculo de qualquer Plauta, execução, fis-Ifi.. estrutura em con- calização e direção ..

creto armado de obras.
�

",,->' •

e ferro Aparelhamento com'
tJIb � -:

pleto para constru -

�
ções de pontes em ,,-'
concrdo armado,

•

Omar Carneiro Ribeiro'

.. "

" -

,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTES
A1Imo'l'e' e Guanabara o gran·

de choque de amanhã .

CORKEIO 00 POvO - [araguã do Sul, 11 de Dezembro de t 938
.. __� .. � ------.� -- __ .m _

COM A CURA PROMPTA E EFFICAZ DA
CONSTIPAÇÃO, TOSSE, Etc.

Attesto em beneficio de todos que' tenho usado, e com o m'elhor te·

eultado possivel, o poderoso PEITORAL DE ANGICO PtLOTENSE, pre
parado ptlo habil pharmaceulico Dr. Domingos aa Silva Pinto, contra consti

pações,. tosses, etc:, e por estar satisfeitisslmo_ com .8 cura tão prompta por '

eSte efflcaz remedlO, façO a presente declaraçao e asslgno - Pelotas - Tar-

::�;;�ti;�d:. z:.��!�/jA�ã!N/:1�CJ..PO- ;:;·I_C«_(««<«��«_aE«(C««<<<<<<<(«<�_·"1�.�

O· PJosé Femande!l Pereira da Silva attesta que soffrendo:de uma bronchite timOs resenteseeguida de tosse pertinaz, que me impedia muitas v:!zes o trabalho, fiz uso

I'
'

.
.

do maravilhoso Peitoral de Angico Pelote" e, prep"rado pelo illustre phar-
maceulico Dr. Dommgos da ::'i1va Pinto. tic ..nao completamente curado com
o uso de alguns vidros.

Por ser verd1o�JiF!�n�:de:sen��r�!eld:sSil'lla

para o Nata' IConfirmo et.tés attestados. Dr. E, L. ferreira de Araujo

'I(Filma reconhecida)
Licença No. 511 de 26 de Março de 1906.

De.asilo : Labor�loriD Peilaral de Angico Peloleose· Pelolas - Riu G. do Sul. Prêfeitura Munic1pal de
.

'

V e fi d e - 8 8 e IB tod D. p a r t e laraguá

II-----;;��;_.;�;�;;�� EC��I�iI A��aC:�{��Çã�E�oN�rt�18 do IÀ �
lei n. ö3 de 2461937.

CAS DO PARAN E ACADEMIA PARANAENSE O (Tenente Leonidas Cabral

I
DE COMEKCIO representam, ,110 Paraná, a mais Herbster, Prefeito Municipal

. Iidima express,ão do ensino tecnico·profissional. III de Janguá, no uso de suas
.

Instaladas em predio proprio, a rua Candido W atribuições,-etc
L 266 C 't'b P

.

III DECRET A:
epes em un 1 _a· arana.

II Art. 1. A redação do art. 8

111 Mantem os segumtes cursos:

II da Lei n. 53 de- 24 de Junho I�í Propedeuiico • Perito contador - Superior dI! I de 1937, passará a spr a se

Wl administração e finanças - Datilografia· Estenografia. III guinte.
�----iiiiiiii:K--�-------�W Art, 8 Os infratores da pre----- .!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!! �.!!!!!!!!!!!--.!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!

sente lei, ficam sujeitos á

I
"

I �'âíQ' � _ ,�@ fí�!� �,1; l,m'lf.�� ,::.' multade 30$000 a 50$000, du
, ) I t���I�ti �h� l;:�. ;;il�iI�t;3��� I_ plicada fm caso de reinci
AUGMENTA AS rQRÇ�ÔÊFt��o dencid, além da indenização
ORGANISMO CONTRA AS DOENÇAS DAS de que trata o artigo 5:
� CRIANÇAS E DOS' ADULTOS- , Art. 2 - Este O ereto lei

I•

' < _,- - - _-,. -- -, -- entrará em vigor, nesta data

��D1�Dfllm)ramlDlrlimlWEmmnD&'l1lrilJE[! revog I�OS as disposições em

� � contrárto.

� iiii�i MOB I LO I L
EC P,eftitura Municipal de Iara �
I;C guá. 28 de novembro de 1938 l �

� aal LEONIDAS C. HERSTER f1
(OI�O para automoveis) I§

__ ,

Renato Bans �
MICHELIN I �Ép�5���� � -CasaReinoldoRau l

....�,t(Pneus e camêlras de ar) r§I
- .. - I ...,�

� fERIDAS •
ES ESPINHAS i'i
E:" ULCERAS

I� ECZEMAS
� MANCHAS DA PEttl

�� DARTHROS

IFLORES BRANCAS
RHEUMATISMO

� SCROPHULAS 'jES SYPHILITICAS II

,
�

� Sub· Ä���;�·':--�-�·���---����'�·�-"·��·���·-·��·���ELD. r
�ßD�nDqgDd��n��q�.

ft ,P ,

U f) � (!
\

Rio Iauassu'
Ao professor e irmãos Postât - Lagoa.

.IA senteí-me em tuas margens, ö Rio altaneiro
ii escre ver 08-.. teus encantos, grandíoso Rio

,

Junto á uma balsa, á sombra d'um pinheiro
Que parecía ergnêr ao céu um mudo desafio.

O teu forte sussun-o, alegre, Rlvi�al'eiro
o söl a se'sconder, em tépida noite d'estla
Tu li'tiBSar earaoollando, tão -trahiçoeiro
no !latejar do Iaxonlo, suave, macio.

Nas tardes ds verão, oh Pinheiral amigo
Junto a tua sombra encontrei abrigo
Quando a saudade me apertava então.

Ao ouvir o teu queixume, meigo e cattvante
Lembrava ,da amada, que'stava dístante
Sim! Eu te revejo na doce Imagtnação.

Qu� curvas stnuôzas, que leito caudaloso
Ligando pois Estüd08 em traço de uniãu
Em frente<uD Paraná, altivo e valoroso
Esta Santa Oathsríaa, meu lindo torrão

Sentimos transportados em cauto soncrose
.ÄU bater incessante do nosso coração
Antevendo a amada, em pranto dolorozo
Transbortlante de amor, míxto de pßi�äo.
Que ealor Iorte eleva-se do teu leito
Aspiro com snota, p'ra, nínbar-me o peito
Que é uma chaga á brincar em maguas ...

Ai! Quando chega o dia de eu aht voltar
Vogand,: n'um batél aJégfe a cantar.
Vogar e cantar é prazer em tuas egues.

Oh Pinheiral amigo, és o enlevo �o amante
Oh quilo di8tant� agora eu estou de tí
Quando ouvía o teu 8uréJo treseo tllebriante
lembrava da amada que em sonhos vi.

fi
•

Eu á via triste, prantos, cativante
sentia-se sozinha e ,parece que a mim
ElIa sorria, tã6 terna, tão distante . . •

Sim. Ev6co a saudàde qU5 d'ela senti.

Ai! Quantas vezes mlnh'alma me fugia
Vinha vila magnáds, que meigt;\ sorria
ao sentir me perto do seu puro amor ...

Oh! Sinto .'iudades dos teue arvorêdcs
Aquelles saudades que dizem me segredes ...
Rio Iguassú sonoro, cadencias de amor.

"R O C A M B O L E"
Hansa, 11 9 38.

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

SATISFE:.lTISSIMO

Accessorios e péças
legitimas FORD.

Wolfgang Altenburg
Agente autorisado em Joinville.

A morte do jogo do �icho
RIO. - Embarcou para Bu- ! dois mezes. De lá agual'd8rá

enos Ayres o sr, Viotor Fer· o desenrolar da campanha
nandes, eonstde rado o m�iür centre o JOIO no Brasil, don.
bsnqueíro do «jogo do bicho. de depois regressará ou se

do Brasil e p rínclpal respon gnírá directamentepara a Eu
savel pelo deseavolvímento ropa.
desía convenção em í n08SO Desse modo o «jogo do bio
país. cno-, que vem procurando re

s�gundo informações, €'sse sisUr a ac�lo policial, nestes
capitalista, que aqui tem vi. ultimos dtas com o embarque
vido exclusivamente da ex

'

.

ploração do jogo, passará nas do sr. Victor Fernandes tíea

republícas platinas o praao de rá quasi extíneto, uma vez

que, alem da rapreeaão seve-

ra existente, he, agora, a fal
ta de garantias para o paga.
mento dos premíos daquelles
que arrostam os preoslços da
lei.

O annuncio é a alma

do negocio

Casa das Casemiras
de CAMILO CUSATIS

Casa Iundada em 1925
Matcu, registrada sob e No. 25_597 - Telephone 2.140

CASEMIRAS INOLEZAS e da AURORA - cores firme;
- seriedade absoluta - um �Ó preço para todos.

Temos sortimento completo de aviamento para alfaiates.
Forn::cemos amoshas de cas(rniras a alfaiate e commer·

.ciante já freguez da casa e COlT'.O ao que pretende ser·

PRAÇA DR. GENEROSO MARQUeS, 31

Curityba - Est, do Raraná - Brasil

ESPORTE SOCIAL
Baile "Noite de A leçria"
O grande Iestival do dra 3

ultimo promovido pelo Bando .

da Aguia Branca ultrapassou
a espectativa, prolongando-se
as danças até altas horas da '

madrugada. Conttibuio muito
para o exi to do. baile o Iara
guã Jazz Bend que com um

conjunto harmonioso esteve
íncançavel, soberbo mesmo,
merecendo o aplauso e apoio
de todo jaraguense sincero.
Afinal o baile foi um dos

melhore? destes ultimos tem
pos, mesmo com a presença
indesejavel da "ba,roneza".

Os dois acerrirnos rivaes a
cima defrontar se ão amanhã
no e-ramado do Ayrnoré em

jogo amistoso. Todos dois
clubes contam com otimos ele
mentos em seu seio.
O Aymoré será integrado

por Emilio o centro atacante
endiabrado,
A preliminar será disputado

entre o Extra Aymoré e o B.
do Guanabara,

Campeonato Brasileiro
-

Os catarinenses foram do-
mingo ultimo derrotados em

Curitiba pelos paranaenses por Pharrnacla de Pia ntão
3 a O. A autuação dos catari .

nenses foi regulär destacando- HOlE dia 11 estará de
se Octávio indiscutivelmente plantão a p�q,rmacia Central.
um dos melhores arqueiros do
Sul, seguiram-lhe Rubem Yeyé
que formaram uma zaga solida,
Nhoho, Oalego foram os me,

lhores da ....anguarda.

o ANNUNCIO É A ALMA
DO NEGOCIO

c
,

VENDE.SE
por preços baratissimos o seguinte material em stock

Engenho para moer cana

Ouarapeira
Machina para fabricação de tijolos e telhas
Machina para moer café
Machins para cortar cana, marca «Vencedora»
Machina para plantar arroz

Arados
Chapas pata fogões, completas
Carroças de 50$000 até 200$000
Madeiras para carroças, baratissimas

OFFICINA MECHANICA de JOSÉ M. MUELLER
[araguä,

----------------------------------------------�

,

marca "Jaragua"
Forte e barata. - Conhecida no münicipio inteiro,

marca ,,6rifznor"

Delclelas·

De maior preferencia, devido a grande resistencia e estabilidade.

PROÇURE·AS NA

QUE OFERECE TODA FACILIDADE �'lO FAOAMJ:NTO
"

A mesma Ca.,a tem a venda mais á preços baratissimos

2 bicicle/as para Creançase flnalmeDte em ....
.. lIIfecçOal cUIa ...

gtm sela a
,

usadas, sendo uma para meninos e outra para meninas.
..,.-�==

tiarva regla1rua

d?'."AVA'R,IA·'
-- Milhares d� ��..JC&-:'-

-
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COR�.EIO 00 IYOv'O ..;.. Jaraguä do SUI� fi de Dezembro de 1938 ,

CO n.ce re nc 'Ia sob re a Iep r'a' ''''* 'fo Em regra os no

..
ss,'os orça. 'll,graciados pelo governo

II I ,: mentes sempre apresentaram Italrano
.. . . . .

.deficit Fazia se o jogo �as con ,

pelo' scientista brasüeiro Fonseca Ribeiro J tas e rendas, nas reuniões de
I .

O Encarregado do� nego
Igpbinete, arrolando se cifras pro' ClOS da 'Hali� no_BrasIl rece-

BERLIM - Os circulas Acad�mia Germano-Ibero- iblematica�.- na receita -, mais Ibeu �o�m:niuDloaçao q118 o go-
médicos desta capital espe- Americana, que positivas, -r na despesa. ! vemo ítalíano agescrou com

ram com' vivo Interesse a O conhecido especialista Os entendidos, eram chamado�,,,! as comendas Eda. Gl'süGCruz,
_

.

.

' .•
'

'.', '

' Esperava-se ate uma sympa,thw, lOS generaes
�

UflCO. 8spar
....

conferencia sobre a lepl�, brasileiro dissertara s�bre a
como recurso extremo, para a. D�tr::, e Ooes A_1o.ntelro, . res-

que o professor Fonseca RI' lepra e os novos meros de Iastar o' espntalho que no fim I péctívamente mínístro da guerbeiro, de São Paulo, fará na cornbatel a, Pela primeira surgia pouco a pouco do fundo, ra e Che!e do �stl:'do Maior

vez na Allemanha e na Eu, I das realid�d: s indígenas, como do Exercito Braaíleíro,
Confeccionados por primeiras alfaiatarias

,

f
. aquelle sinistro abantesrna do .

r�pa, ará uma comAmunlca- «Remorso _ Vivo.:t. Não podem trabalhar Preços baratissimos verdadeiramente assombrosos!
çao sobr� o nov,? soro por A conscíencia nacional banca- . para agencias de [er- Todos os artigos da CASA_MALLMANNelle propuo fabricado, e sua va o Oscar Werner: desespera naes extrangeiros valem verdadeiramente o siu preço!efficacia, va- se, �o� cornorehender as cau-

ROMA. _ Foi dístríbuído o ...,... -,- -r-r+-r-rr-r-e:

A Academia Medica con-
sas, mas Incapaz de urna reacção seguinte communicado oUi'

,
.

'".
salvadora. E note se que o mal

cíal : 410 ministro da Cultura H
·

tiS
-

J
r

.

Sidera a conferencia do dr. v�m, de longe..
. : Popular, soro Alfieri, decidiu' . OSP I a 'ao ose·'Fonseca Ribeiro um aconte- Ja no segundo remado a cou .

que a partir de 1 de janeiro
.

.' '. .'

cimento de capital imoortan
sa era <ISS1m" a�ezar �� se bla-

de 1939 os jornalistas ítalta. Ab 15 D b t Leit
"

.

'I f
zonar .u�a frql.umtada lisura nos

'lOS nâô poderão mats traba-
,

. ezem er un er_ ei ung vón
,ela para os circu os scienti [, n"'g CIO� pub ICOS Passando a\. o

.. r
: • '.. ,lbar para agencias. de 'Dü:ti··

. DIS RENJ1lTO CJ1lMARA
'I coso Por isso mesmo, diri· Rep�bhca O- estado. econotnlCO ,cial'io a jornaes extl'angeiros. _

,. .

. •
.

na.
.

l1L, .' .

giu convi'tes especiaes fi per- c0ntmUO? o mesmo: .at�apalha. ,Spezlahst In Frauenleiden' Allgem. Chirurgie:. Geburtshilfe
sonalidades dirígente,s dos das de hm. d� exercl,clo, cal<:u· Prom'oviert an dei Univer-si ad Rio de Janeiro. - Arzt
circulos' allemães, entre ellas los problemahcos para -o ,?n- der HospitaeJer von Cur i ly'ba,

'
.

dOUlO; tanto para. a receIta, .;.,_ .

F" D '
.

f k It t' P
, .

. 0 professor Zirnan, da Aça- muito mais pllra 'à despeza. "i""""",
. re-Ier�" ozent an', der 1\.(edlz.: .

au ae v�:m _ara!la ..
demia Medica. Militar. Agora 3S cousas par;::ce que

U�FRAQUECfU-SE? (;

I Lang� Pra�{ls an der Frap�nkhmk der l,Jmv. ,Berhn und
vão ·mudar. Consegu.iram matar

� inda tem �osse; dÔ"f na�

Allgern. Krankenhilus Borbeck, Hamburg.---------.__�--.;;:...,.,.-
a hydra de sete cabeças: _ a

Gostas e !lO ,peito? .

.' .

'

ATENTE DE INVENÇÃO, despeza. O Estado Novo conta
Use c poderoso tonico I SPRICHT OEUTSCH.

REGISTROS DE MARCAS, (industriaes e Comel'clae$J realizar mais um dos seus gran VINHO GREOSOlrADD
IANALIiSES de prüductos alimenticios no D.N.S.P.,

des milagres: o equilibrio orça- cio pharm,. ehlm
• mentario. A estas horas o snr. JOAo na :,!lV� S!lYtlRA-m:ufoS'" de estabelecimento, firmas e . etc. ministro da F?zenda está proce·

nctlrrega· se de promo-ver junto ás l'eparticões competen� dendo a revisão gerà'1."
s, .ésc'riptorio technico especialieado no Rio de Janeiro, É dessa poHticíl" que o paiz
recendo. absoluta idoneidade. rapidez e mo�icid8de de precisa. Equilibradas as finan

eçqs. Dirigir se ao "Correspondente nel3te Estado, OUI· ças conseguirá o Governo de
iHERME COSTA F., Caixa Postal, 2 - Jaraguá. facto Iiber.tar, o .Brasil. . Só, de

pois de liquidadas as taes va' i
,

lhas contas, e termos no bolso i

XC:::II:C:=-c:::IC?C:IlI::::U::::lICII,PClldl!OlCU:::::lC::U:::::lIJClI.c:;IIx:::.ClIClIClr.lC:II.<.::.:.t�c,
--

W Jj14 It' 14 f
as �ossas economias, completa- Pharmacia de Plantão: � :. ' •

asa '/'1 Y7r1 n" on remos a epopéa de:a9, rJO sen- fialE dia 11 estará de pl,L··o,.rmaC1a 1\'ovaw �I ." �I j �I' jido pratico �ª liberdade_ in_te_," IIA, 1 � �
gral. ptamão a Pl],armacia Central, O

.

"

.

.

de
' --, -. -- .

erece o maior sörtimér1tó em reJojios e ,artigos de ouri·
R

.

isaall, bellos presentes de nalal par. senhores e senhoras,
' CLINICA ESPEQIALISADA do

H
" Roberto M. Horst" I

;es para .:��e,. dem�:i��s, �f!,,!,,d� �r� meninos:e ..
' DR. ���p!?",�� "e��U.J°S·.,';,' JA�AOUA' Da.SU.,L, _ ,�,.. -1. ,., ,S.an"., ta Catharina

.

"',' . Chefe do Serviço de doe;nças ano·rectaes, e .do Apparelho Digestivo da
..

• ,
' ,;, Sa-nta Casa' de Curityba. , "

HEMORRHOIDES sua cura radical garantida ..
sem operação

�
Rua ?r. Abdon' Baptistä

' ,..

,

I

. e sem dôr,' - DoençaªÂ�O �ECT�ES (r�ctitês . fistulas -

,
'

ptol�p�o 'do. recto ' e.s.treitamet,lto - fissuras ,. polipos etc. etc,) i
.'" 1 elephone N. 10

. Diagoostico' :p; ecoce .'dó CANq�R IDO RECTO.. Tra!amento " ';:

�direto das COUTESULCEROSAS. Oölites-e diarrheas rebeldes O "Stock permanente de Drogas _:: Êspecialidad�s phar•...,·�,i ESTOMAOO. INTESTINOS e flqADO -;-, Cura da PRISÃO DE VEN-
,

TRE HABITUAL excluiivamente por meio "d'e regimen dietetico.• VA· r P f' A f d t
.

. RJZES-:e -ULGE--RA§-l'ia",pernax:-sua ,cura- cradlcaL,gatantidf!_ s�m oRelllçio•.. , .. _, ��a.ceu_l�as. _

� _ �r uI11a.rIa� T� _ �! '�OS'... , �� a�!.()s. I! O
�

....
-- '_ •. _._-- --."-�-_.,_:._-- -------- - '_0 ",._

", _ _ •• :"t

CU�ITV6A .. -' !,ve:qida l().ão Pessoa 68

CAMISAS GRAVATAS
MEIAS BRINQUEDOS

PERFUMARIAS ARMARINHOS
TODOS. OS ARTIGOS PARA SENHORES.

'Ternos 'feitos

ennac
•

Panrica
.

ue Machinas rnnui�ão ue Ferro e Metal
" Caixa p'ostal, 43-'

. "

,JOINVILLE Sta. Catharina
•

•

'3

Secção:

.

Fa�rica de Machinasó)��
Secção: Ferraria B Caldeiraria

•

Bombas para todos os fins, Turbinas Francis e Pelton, Ventiladores
e Exhaustores, M'achinas furadeiras, Ma<:hinas para cortar forragem,
Prensas" lnstallações completas 'para fabricação de: gomma e fari
nha de mandioca, assucar, extracto de tanino, caseína, etc., etc,
assim como: Machinas para Olarias, fabricando até 1.000 tijolos
por hora, Moinhos para todos os fins, fERRAGENS. PARA,
PONTES e Serrarias, Guinchos de todos os tamanhos e capacidades

Caldeiras a vapor, horisontaes e. verticaes, de baixa e alta pressão,
Tanques para todos os fins, Autoclaves para banha, conservas e

xarqueadas, Installações Seccadoras para r madeirá, gomma e qual
quer outro producto, Vagões e Vagonetes, Construcções de, ferro,

Apparelhos a vacuo, etc. etc,

N. B. - Dispõe esta secção de instelíações para : SOLDA.
ELECTRICA e SOLDA AUTOOt:NIA.

Seéção: Fundição ,do Ferro e MelaI
Secção: -TECHNICA

Chapas para fogões, Orelhas, Calderões.> Panelas, Panelões para
polenta, Peças dé ferro fundido até

9
duas toneladas, para toda in

dustria, Peças de 'metal, bronze e :metaes especiaes resistentes á
ácidos, Sinos para egrejas, etc. etc.

Com a maxima satisfação attende-se quaisquer Consultas e Orça
mentos, que serão dados e feitos por

Engenheiros competentes.

II·. _._-------.- --------'--'=--------,.�===--======.•

•
'.

Casa ,mal/mann -

Rua Dr. Abdon Baptista' -- Predio Otto Wagner
. PARA 0 NATAL

" .. .

Empregado com' sue·

cesso nas anemias e

convale�cenças
10"ICO SOSfRAtlO
cos fUWd5:S__j_ .- "'i'; ..... '-.,_'_ -_

..
,-.-- .�

groe�ste Aus w a h I in U h r e n und' Goldwaren,
die l;cho·ensten·Wdhnachtsgeschenké, .'
fuer Damen und Herren

.

,.

.• Christbaumschmuck ":'

• Spielsachen fuer Knaben und Maedchen
_'c , _ .. __ .... ___1ffiIJ__\lieles allder_e.,mehr, nur_in,d�r , ,

•
.

� ��él(}W�I.�r �erfê",'
• f)

/I

.

(((-;-

.
� .

.,

-

..

,<J
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Por Marcel d'Âub"ll.

para a Cruz Vermclka allemã,

r;mal Independenle
-Je e Noticioso

� Redacção e Officinas:
-

O AVtnida Oetulio Vargas
XOlClCJ�CYc::wx:::>c:n:::::tc:::lllllOX

orrelo DynA nossa derrota em frente
t AC}' ccmblnado peraneense,
domingo ultimo, foi uma EX, beróe eatharínense Da ceie
pertencia dura de maíe para bre Jornada épica.
tiS

_ que prezam nAQ.ó o sport Vao Já, o aetual ecmman

mas. e sobretudo, o bom Dome dante da 63. Rt'gfão Milftsr,
äe Santa Cetharma. o bronze que pUpHÖIi alem
Organísado um eombtnado brança do belCJ�, Cl'J't cepa

que a proprta tmprensa da cidade de soldado .., M8IqUf'Z
Capital achou Ialho e incapaz do Herve l, Ierldo, ar-gusuad«
de realtsar a empreza que 08 tU8 berraca de eempanha,
Ie procunha, íst» é, de jogar rt'c, nhe eeu quando eíss e "se
e de veccer, pela sua fbltll pu lasllar o Exercito terá em

de homugeníedede, o resul- Fernando Möchado um se

tc1do foi o que se via. Nem gundo Osorío." RIO. - O sr. Vllldpmar Fal foram entregues a 24 de no- ,fPDLlS. - Pelo Deperta.
um puntlnho ao menos, C(JO. Não se I öde querer maíor cão, mlrlfslro do Tr balho, re- vembro ultímo, OI estudantes mel to de Arimjoistrtlç .....o'Mú
seguro marcar r eh gto pera a memoria de c -beu ha dlail, eumuntee ção eutbuetasmados e cheios de níelps l foi expedída uma eír
Ieto, Irancemente, é defa· 11m suldado, nem mais just.. de que uma er.mmtssão de gratidAo, applaudiram smpha eular a todos os ,releitof

gradavel como quê. Porque, u zAo ue OI gulho para a estuuautes alJemat'8 esteve mente o gêsto do ar. OetuUo do Estado, determlnando que
8aibtiUl quantos, não foi para gHte barrigli verde. em de orada vflHta ao n0880 Vargas, vivando o seu nome 08 mesmos baixem, sem de-
CUI'itybb o que de melhor f'scriptorio de propi g8nde e e o Dome do Brasil. mors, um decreto, profbindo
possulmos em materla de rU"I'D J F I:

xplinfio comm�rC,jKI
em Ber· exoressemeute não sö ai

tebol.
,

' r. uen ren- 1 ID. inscriçõea em Iíngua estrsn. Irão juntos a Hol ywood
08Ti��� :U�I�rn�:�á c�:::� cisco Reco lde lo���f'����:('�Pr::ttl��&��Pesc���· CO n C i I iO ne lfgressu de Buenos
rapbzeB fifi Capital, em Tu Foi empossado no elevado do escrtpcrto, e .. te teve op· de bispos brasileiros V.·cto'D k Alrf�, deverä ehegar emanhã
berão, em Bíumeusu e em cargn 06 M1L.�tJO da pflttuoidade.de " zer uma mi

"

r ee e 80 RIO de. Jlioelr(" de onde,
JOiDVillt>, .. eapasee de, lote JUi\iÇS 6ISHlmiLoo' umbém nueíosa fXp�AO i( bre a8 RrO - AonuQcia�se

.

palal N b I .
com Tyrco� P. wer, se dirigi:

arandO ulfr• ._scrocht, derrota in4erlna'meme a p'aUIi <lb� ootl�ae pC'EllSlbUi���.conG o pnxlmo 80no a reaHsllçl\p. bO a ançob dab nossa
_ Vldé" rá a H llyW(.l(jd. ß estrE:lla

r 'm d n
' ,

j b" ,.

t It I d li UI ana e su ur an�, nao Annt'bell� o qua ro. 'j!l>mlDgo ven Rt-Ibções Exteriores da visi Im C88, -81, re aI nllssas mate: nes a �ap 8. e um conCI o

I d fr 'I b .
� I I

ü.

eedor ma8 que dia. butes bJ lIba Rfl ública tio P",fflgUI v :11l8 primos Ie 8(,bre (iII nOld dos bISpos bras.leirl's.
I ICI o Sí.'rvar sc: o� v .. OIes

_

"uLl.(r'a It, "B it' '" "

'd t léf O t· t' Ao d pessoau que continuam no
'

'''S "ti em ren e ao r 8
° t,r ,Ir JUHn frbOCJSCO RH 608 pr(J ue 1)', CLmo ca 8 acoo eClmen u BerA 08 th' d dIliö", que !lão é o melhor da caid�" Ii-éllicu que clinicl U bu,va mate e madeir8.�

,

D,\llje auspiciosos �8r8 todo íqlY ��o a!;�t'n t en_te e pr�'grrsso H tI' B kCapiUsl paransenS8. Da C:pilbl de Sàu Pbulo ou Au se nfprlr o sr. Gae1zl'r o cl(>)O 08clon81 e importar! i s�e ,

e CH o temPdoa eds é PfH'k, o e B c' BPSum"ote a falta de qupm rante lasrg. I BnliS. A e�cúlb6 Netto 80 fACIO de t�r I) gu. tes ddjb{'r"çõ'�8 develão ser
vem acef� L�8J1 o. e Olms,

'

�
eOl.íhecendo futebul Boubesse retbida t�bre tSfle Cl.lJbttli v rno bruilt'iro (JUnt8do 2 tomadas para m8iol des€nvel. ! 9u,e. �ao (m�"pa la menos op, l
tbmbt>m que ê ;>(ecjso zeJt\f do clinico veio encoDuá 10 mil ,ssccall de care á CrlJz vtmento da t'grflJ,l calhoUca llmlS as. (

pe I,! bem 1J0llte catbuinena8, prutaudo serviçus pr' 'liltiio, VNmf lha AIlt>mA. a8 quaeti no Bresfl. Entre t'SSfB �1I1ol"es destaca-
"buo n.algem a' mb1, e�se Dtlil! á pl,pUltÇii.O dl' S PIlU

�'
V�e. a pf'HonalJdade mrçl de

Establ!leclmento de la.desastre. 10 ondts 8tmllre dU'ruit u oe U .�.
Ictor O ek�, Rtrfnte d� Stcur.

Uma ('xperieDcia dura,de g;bndes slmpblias.
1

Dl orme UninO �a. Rfgistro Social s�.1 do B nco Ag icola lC)�er' ordem.
malS, sem duv�da. NI} pHis bmlgo o dr jua'l LJ chll de- Blumenilu, n,f'!'ota �Idade fI

• ., früncitwo Recbwe é fj ura V
.

�,ão somenle pela fidalgUia C:!O

p8�:a:!e d�c�����:o����onl'í: �:I!:b:�rtig�:S!lg�O ��:
K

�J�'I ra to JOS OS "'01°. Dfu n���t�x�������t: honra �:'ja t::!��ir�a;�r �u�o������� Proximo, ar ;:r�P::: ferna d�

iurdtJs • xist('m plJr bhi 'gl'ö' U LJ [j
_
de Sua visita, O distiDClo �aCtr !lI Ia Mat IZ, desurp' nha n SI U

me a&�t guta de m8neirü in

1
. .

y.

Ilél. EXleltm porque é ne- btJfibmfívt1 umft bÇaO toh It
•

n"
dote, revmo. sr· padre' Luiz Ocn· cargo consfguJndo Imprimir

J;tll5a"10 aQ ·'tcd..," da vjda o g.�nte e pr(Jllcua lia g�bta" gioS O pOlS
z ga Sttiner. d. d: co,djLlll;r da aos n�go�i(ls da tilial um� oli Rua CeI. Emillo Jrwnd8D.

tquHlbrio entre o bb�urdo t áUB duas ptlDcipals Vbsta61 a pdlcchia de j"rag�á. 'dto cargo enlaça0 d,",na o convI mente,

o bliO ·seJ1tiC'. tU a rbzl1o, àt.qutl� g(Jvêrßv, btm CUlD', que v,moccupmdo d,sdt ad-ia VI tor D_tk� f z annos a 8
cD

como qúizerem. "
7 do corr�llte mfZ. O er. padre do corrrnte.' Corrtio do Pt VO" O annuncio é a ( alma

V j 1
dtlXll "l;.ltVt-f UW grbLdt RIO. - Confirma Ile uma l' G S i f

• ,

I i.m isto, por fXf'mp o dUtnvulvlmento OhR I1uUbl!
lIll I Dzaga ,II mr OI. du mUIlO cordi.lm, nte o f, licita.

O dllSlricto de BfiDabbl,· t:m '

' • DfllJcla que ha tt'mpcs vi- tante 12 annos coll ga de es com vo os de: prosperidé.des. do nrgccio (.

bora, pl1tle iott'graote de relbçõt:t; Clim ü vlbillha relU llhtt t'hculsndo nll8 bulld-:-- ttidos do sr.' 'padre Tomelin,
Juinville sempre c..,nbU!uio bl�c,., oDde, bllás, til brbel I ru dli ndnjJltt>rJo da Elluca -ttnd-o. PÜ:lS aUloridadt8 t ceIe ,

Z(jDa da COlltClOrla' f�dtrül ���o:l�:&lSbm <l� 6CtD1Ut.011b

I çãl: v8i st'r dflcrt.'tatfa 8 a 8ia�tjcas, ogora sldo 110mtado
de J�rllguá, et:thbt-I(-cióa nl'

p .

,

,(lI çãu de um tipo uoico de para o Cmd,jlJlorsdO Ia parOChi�'r�EC�-���S;:C��8ctv dllcil11 que cre(Ju a te· ,',' i UDlr"rmes pllra tod(;8 oa co- dI> tena n;,l. J do mt�mo. - Ao �_E5������
partição. t:allecpu o com. Sabado

11églOS do pHis. Br., padre QonlBga' � It iner ",8 I '

" _

Ehhlvam bem servidos o
D Angdo, grande p,ot"ti°t' Ena medida, com Ie i!lbe, SOB �g.adt�imento� pd .. vi�itéf, ',1'.1'.1 As mtJhores e mais garantidas marcas de

eommercio e a industria dí dos delIpol lOS naclona s 're. UItColU das fft'quent�1!! Dflt, Com que UtS honrou. • IIIWI '

,

Banaoal, locaJisadoH a menos RIO. - Oll ve!-p. rtin(l� IlicäR de cértu8 utbbf'}e�i E t d t
fldj)

.

de dUbi horas da têde da re, pubhcam longL8 D' crd, ghlllimfDtO! de emlno, principal. .

.5 U on es LW o

p&rtlçAo. do CLmpOObtjor Sb blldo D' I
IDfDte es 6ecund8rjo�, que RE'gresfbram, t-m gOJO de m

'

U&ltIlt8ment� �nt�nder8m dEI Angelo. foltcido em S, Ptulo •. Umbr�v8m em emitar fom rérJ61:', 80S It- U8 Ibres uta fie

p8sb8r ° didrJcto para uma re(Jtnllnbmente� Oll J\JrDbis, 8PUS uoUj·rmes a linda das (mI.iDlt: de j04�Vll1t'1 onde cur

döS Cullectprlss de JoloviUe. tderindo.se á vidfi duse In- ClaS8t'1 armadas, o (que deu Sbm o IIl&tltUIO BIlD JflU8,

,or que? Que ° dIgam. 08 dun6lrial fi,8Dtrüpo, desta motivo, Bté a um dielo d,0..,8 e8�udaDle8 Aot, pio furt'l
.abtu., da Eticrlptura, cbm, ..... brerudo, a Eua BulíCI••mjuiett'rl6 dfl Querra ao tftu fe, Luiz C8rlrs Wr hht'r Cres I

, A!ten!em na cOD.equencia lude e o seu zt:lo p�!as cOj.,'18r da EduGbÇätJ. P'>, HIiDS e Oe.tb BreithBupt;
da EepartçAo. &81 el!portiv8s sendo cons! Com a medida de sgór8, de BlumeD811: Uurval Mil)'

p c(Jmm�rcjtl,08Indultrla6l, <lerado Dle6m� o maior bene- dei8parece'ilo todos 08 ioco. cano, lI)umno do CuHfgio S.

1)8 colon08 de Banaoal ficam merlto do esrórte nac10nal venltnte@l ,de tais pr8tiv81, Antonio; e da CöpU8l 8& f,.
a BP kiJlmetros de Juinvihe prlociplilmellte o 8utomt'bil1s, sendo, além dildO, beneficia nn8 A_rbc'1 MUt'Uer e Uk>.l

"0 a 9, apenas, de jar8guá. mo e o luu�bbl, que tiDhlim, da a IlIópria mdoria dos Ra11, dlpll mandas dO C",Ue

Os colonos da E..lrada néle um amigo sempre pron I colégiM', que ficarAo, com O ,lO ·S8grado Con çAolil.
Scbroeder tem de percorrer lo a a.mparlir üB CBU8öB JUllU. I

IIpo pa�rAo, Jivru da coo- Bêbé
-1 kilomelros pBra satl6löze. ,curreDCla de cérto. c(JI�glofSiii

d'f I i Na madrug, da de ssbblldo 8
fem Impoet(Js em jolnv1!le, e e unI Ormf'8 car 88 mOl.

Asso"';ar;;o B aSl'ILJ;'a ,I,. cf'8'onha eh aóu d� su,p, t za BQ
apeoaa 10 para 'virem a Ja .... ,..w

'

I' , ... ,., 1150 It> -

f81:s�tlv8mente, aqul o Utod..,"
Eszudo$ itaüanos n oroçamento gorai ��:"°a s��,'l1��:� 1I��,v��e!ot�:d' f 1 d RIO - Seorá In8ugurada 80 U (J da coma eil, e de sua exma. es

eslquiUbrou se pela a la e
posa d. D"a S� bino

,

da Cunha
bom !:tenso lennemcnle a AS80f!JhÇAo Bra-

, •

••• :��"J:d:eCO�:���r:a I :��:��� JaRepuJ,II·ca para39 �l���c�: caU�� ���:t�t�r��o!ee
o catboUci8mo é veJhe. A

por brasileiros 4! dutfoada a U U rosad,; como essas que faz m

bister!" dOB povos que Já nAo p:oceder a E'l&tudol ß(jbre a
o orgulho da industria esplcia

fxilitem, {'stt cbeia delle. Sol clvilllaçl10 que vem floresceu RIO. - Pelo n. Souza C08 Ii,�da de Nun mbc:rg,
Ireu 8 sua remoddaçlo, por d i I j li d d ta, mioistro da Ft>zeod8, loi A bonequinha, r c bida por
8ssi01 dizer, com advento do

o Da pen Ul! U a 1ti ca, eH e
pntrp�ue ao prelideote de f ntre btij09 pt lo casd Cunh 1

Cbristlanbmo, - CGmo se
OS tempos ,remoto. da Repu Republica ° orçltmt>nlo geral M lia, va.: S·I' b1plis�da Clm o

trbbtllha, para melhorai (i, um bl�aA�S:�h!��,�r!�j:eU���I�' da Republica para 1939. lindo n::,mt de Valéda.
diömanle retlrädo da lavra. \'0 UDico é conlnbuir para
Agora ch. gam-nos -notJcias o desenv(l)vtmento da cultu

de t:bcançÕI.'& pro,çedldal �m ra nacional, vj�to ,er uma 80
Pompeia, Dbl pr, xlmicadt8 cledade de brt\llilelrol parade Nöpolel, onde furam en br8llilelrol, lelá fostllJlilda no

e�:!r,lidO' veaUgfo8 de uma dia J:' do Qorrep.te? com uma
"', -

-

. u Ile8640 qUe teti\ á ptéieOQ81Chliibado ö profeslo_r lUa da8 81t&8 8utorldadu do pllj�
lurl declarot;l q�e o ,Jg"�81 db e ae vt'rlflcarlÍ no 1181Ao di. Sn"s ConstTudou!:

, ����il�': q��e�����eO ae :::- Escola Nacional de MUblc8. FORRO PAULISTA,' typo Standard. largos e cstrr:fos.
tt �H de qU6 em 79, quando Ci C 4 I

TABOAS appardhadas para paredes internas e txternas,
a �idade foi deatrulda pelo nema en.ra com macho e ftmes, junta seca. etc.

:r�e8::l�' J:n �ot;:p���lhO era
O eine Centrei n88 duas T.boas para soalho apparelhadas, mfcho e fuuea em Para, Raios Platinados-

sesliões de b, J� Clffelt'chá. ,qualql�u espessura e largura. I que offerecem toda sfgunmça.
um expleDdido proJlramma. kODA-PÉ5. Mata Juntas e sarrafos para melduras .

constando como prjncfpal TELHAS F R'A N' C 'E Z AS F.TC kl,
h· S

'

film 8 nper·produç40 da Ufa,
. •• '.

,

" • :
• W] Lo t ar Io o n n e n hoh I

·Cavtallarfa L gafr,.», grJinQlO Mateual de pnmelra e preços v,ant. J,OSOS,
sem conCllrr::nCla.

'L;
"

,

so fUm opeft.'lö, que ltlm 8eu:
-

,

I D(fronte ao Ctfé Harnack .

�nredo, 8U8S m.iSlC8F, e�otoll D�poslto , Avenida Getulio Vngas.
-

,

6sf'ut-xplendur um Utl1ClIiD-, -, ;:..�gc��=-�I����do tOtib8 a8 rI tbs. 1!!j1!!l[!!l�!lL!�"�!lC!!ll!!J[!!lr!'-JL!�[!1!] -

-:��SE!E���GII::!lDi

Jaraguá Domingo, 11 de Dezembro de -1938 s. Catharina
.......................................! ..

Café brasileiro

��������������J����������

JOÃO EMMENDORFER
Deposito de madeiros e telhas em geral

•
• •

O gener81 Mlinoel R'tbellc
._.'Ht ve�Da capital do E_lado.

-

Quiseram os flido. que eUe
. lá ehUvea8e á pal!Sbgfm da
,d .. la em Que, ba Betenta sn

huS. tomb',u Oli flltidica ponte
do ltoru,ó. a figura do mtllor

.............................._ I ma � ��

Exijam o Sabão

Prühl�inas as inscripções •
c

em linguti Extrangeira nas campas e mau!oléos

geíra, nes campas e msueu.
leos 'd{ls eemítertos, como
tambem determtnando que
Ef jim eetíradas todos 88

que presentemente exístírem
em taís eoudleõee.

Bycicletas
Machinas de es-

Orrerece mais seu vasto stock de
'

crever eMachi
nllS de costura

bem como todos os accessOtios, tambem para
automoveis fORO e CHEYROLET, Camara!
de ar e Pneumaticos ,para automoveis e bydclefas
tÓ na usa Lothario Sonnenhohl, que continua

'

a manter seus preços baratissimos.

,ma/orial%e/rico
V,-Ias elt"ctricas para arvore de natal, Abafjours,

Lampadas de mesa, Ferros de engemar,
Fogareiros, etc.
RADIOS

American.Bosch
Al'!1ENAS

modernissimas, a ultima palavra na radio tecnica,
gauntindo a mais nitida recepção.

"

(Malca rrgistrada)

Virgem Especial idad e
de WETZEL & elA - JOINVILLE s�'ôÃ2 'fIRetL.'

••• '7

ESPECIALIDADE
POIS CONSERVA E DESINfECTA A SUA ROUPA ..

.. '
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