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fabricação' Paiznosso
CODsfrll�ção de 'altos lornos

o

na'Capifal Federal
Rio. - o "Jornal" in- Catharina teria sido jul

forma que uma grande gado bom pelos techní
organisação siderurgica cos note-amertcanos, que
Morte-americana construi- o examinaram, para uma
rä nesta capital altos for mistura com o typo Car
nos paraproduzir annual- dif, entrando 650/0 do
mente 300.000 toneladas nosso combustível para Director-prop:ietario: HONORATO TOMEUH Jornal Independente e Noticioso Caixa Poslai, 12

'

Redactor: João Cres_
qe aço. o coke, necessario como �

O minério seria trans- reductor n?s altos fornos. ANNO XXI , JARAGUA DO SUL - Sabbado, 30 de Setembro de 1939 - S. CATHARINA I N0. 1.00'0
portado pela Central do Os capitaes para esse -' - - =-

Brasil, que receberia ap- grande emprehendimento O V t- '&. t da d T S hparelhamento para trazer seriam em parte arnerica-
..

a Icano e. o .u uro. Desem barga or avares obri n o:
de Minas para o Rio de nos e em parte brasilei- Igreja catholim na Polonta .' -

. . .

Janeiro 500.000 tonela- ros fornecidos por parti '.. . _ Co,?pletou .a 17 deste p�.ra JUIZ de DIreito �e
das de ferro. culares e por empresas CI�ade do Vat�cano. - c?m a maxurta attenção, de- mez vinte e CInCO �nnos TIJuc�s, e, pouco dt'P�IS,
O carvão de Santa para-estataes, O� círculos do Vaticano e�' dicando lhes a malo� par·, de desembargadoria, o para Igual cargo em join-

prtrnem grave preoccupaçao te de. seu tampo. Ate ago illustre dr. Francisco Ta-
M P i relativamente ao futuro da .ra, disse um eminente pre-orreu nos co�.. ress o russa con..

igreja catholica da Polonia, lado, não recebeu a Santa vares. da �unha ..
Mello

'bates de Varsovla tra a Esthonia especialmente na parte oe Sé qualquer queixa retatl Sobrinho, figura de re-

O gal.Von Fritsch d I cupada pelos Soviets. O vamente á perseguições re- conhecido relêvo no sce-
Lon res, - ntormou- Papa, que ouvio longo e ligiosas naquella paiz ocu- nario das nossas letras

Berlim .. - Um com- sdei qdue a estação �e ra- clreurnstancíado relàtorio pado, mas receia- se que os jurídicas. '. o e Moscou ahlrmÚu feito pelo Cardeal Prlmaz catholicos venham a soffrer .' .rnunicado publicado sab- ter .0 governo. �ovietico da Polonia, está acornpan serios vexames de parte.dos Vindo para? Estado
bado pelo Quartel.g�ne- enviado �m -ulttmatum- hando os acontecimentos russos. em 1895, muito moço
ral do chanceller Hitler, á Esthonía devído 8 fuga ainda, o dr. Tavares So-
diz ; �:zu�ueSl�bm�!�ra e�;�: ,��'Fugiram da Islandia aviadores brínho exerceu até hoje

I«.0 coronel-general Vo.n -gtado no poeto de Tà.llin. inglezes diversos cargos de mar-
Fritsch morreu no dia

• _ Copenhague, _ Noti- berdade condicional. Fal cada ímportancia, em que!
22 do corrente, quando A dlssoluçao do eías chegados de Rey- tando com a palavra fartamente demonst r o u I
participava de uma ba- Pàrtido Comu..

,

, k1!lvik. capital da Islan- emp{lnhad�, os aviadores OS seus invulgares dotes!talha na frente de Var- nista
�. día, dizem que fugiram Ingleses prepararam se- de espirita e de cora-

sovia. O sfuehrera preso Paris _ C f' _

de P?rto de Ranf8rh�fn, cretament� o 8ell�PJL8 ão
, .....

on mua co
os tripulantes do avíão ralho, fugindo õa. faul: çao.

_fiou nrna
. �omenagem a mo Pl íneípal t�ma do Inglez que teve de ater- Ern vísts disso, o govér. Radlcat:tdo·se em San

sua I?emona, na ordem cart�z, a disso!u�ão do risar ali na terça-feira no da Islandia eXDedlu ta Cathanna, que se tor-
d_o dIa, em todo o Exer· �::,tId�e�:n'fe����e fr��� á tarde. �m virtude de ?l'dem pota q�e sejam nou berço de quasi to- -

...

IE II F CCltO.� cretata pelo
� uma av�rla no motor. mternatlGB, doravante, dos os seus filhos exer· ville, até cêrca de 1906. stre a . ..

.
governo. Os pilotos deram a todos os membro3 das Bd' - E J�ão se sabe amda a a· de honr8 de não tenta.r forças armadas britaDrii. ceu O �rgo I e pfomo m oinville iniciou o Retorcida

Preso pelos russos tttude q�e adotarão 08 fugir da ilba sob cuja ca8 que chegarem á Is tor publico de São José, dr. Tavares Sobrinho 'a Sabbado, 7 de Outubro:
Oprincipe polonez �om�unt lfltaEs, t ftrentte a eondiçiíLo ficaram em li landia. de onde passou. em 1898 sua carreira politica. Pos· GRADE BAILE

R d· iii \:)sse 18 o. n re an o, a t d' SOCIALa ZIW Inota regiatrad8 foi de 1iI«.«__")'�"'_._"'lBB1I1
o a prova o ynamls'

.

. que OB representantes I
.", �

I
mo de sua vontade e os abnlhanta�o por excel-

Moscou. - A Emlss�· dêsse partido não volta· , recursos de sua cultura, lente musica.
ra de Mo&cou ct0ll!-dmllm. 1'ão mais a ocupar Buas DOMINGO til 8deOutubro til DOMINGO silbio o dr Tavares So- ADiredoria.
COiulitque tiS au O.fl addes cadeiras nl) Parlamento. - brinho na �dmirat"a-o dam ares consegUIram e, I. �

ter o príncipe Radzi.will, .... ' m

\

I ran.e eS Iv a'
imp?rtante communa ca- Sellagem de stoksum !i0S maIores. lªhfun DR J fi ROCHII LOURES thannense,alcançando em .

dj�rlo8 .da �olonla. Seus MEDico ESPECIAusrA pleitos renhidos a Super' Rio. 23 - O Ministro dalatlfundlos �nha� a ex intendencia Municipal, a fazendo prorrogol' até 13tensã� de .35 mll hecta.· 01 !:ros, Ouvidos, I ,'cl
.

d'" C Ih

I
ct'" d"z'mbro do correnteres e possuiu varioB pa· Nariz e Garganta. preSl encla o onse aO I.... t. t;;

,.
Iacios.. Evjd�nt�mente Rua Princip�: Fone 334. em benefi�jo da casa parochial e novo collegio. SI

e uma cadeira:1�no Con- ��� �tt;::od�a�er�aeJ��f:,trata·se do prmc�pe Ja. JOINViLLE

;
==- ... gresso Estadoal, como reG sujeitas ao imposto de comI.nUß RadzlwiIl naSCIdo em I ·1...· .� .

t d
-

3 de Setemb;o de 1880 e
--

... , lei ao e tc:mbola de lindos trabalhos manuaes, etc. etc.

I
sumo em: v1rs �d e nao es·

I •• ... M F d tarem cone UI as as Ins-aetual leader doa con· E a Turqula'1 fJ , Churrasco, Assados, Café, Doces, Chops e Licores orreu reu tr uções previstas no para--s6lvadores polonezes.

I
' . . . grafo 2' do art. 244 do decF.Ankara. - Continuam

I
Divertimentos para creanças Boa musica

1'..0
telegrapho acaba de 739 d.e,setembro do ano

A
.
- em Moscou, onde por ho- Pl' t d b d bI" 't d

nos trazer de Londres a passdo.

S negoclarOBS ra se Beha
.

o ministro e o compareclmen o o on QSO pu lCO ]araguaense, mm o agra ece notiôia do faHecimento
_

y do Exterior du. Turquia, A commissão organisador8. n�quella capital d.o ern- Estação radio-emis ..
as negociações turco-so· dito professor Segl@mun.

tento sovl·et;cas �etica8. Ao que con�&���� d�Freud, o creador da soora��Pto.ndtaGV�OSãa,. 1 trata·se de fIrmar um pSlcho analyse. . ,.mlnIS ro a laç o
,

pacto de não-aggressão FaUeceu o pioneiro do A POLITICA Banido da Austria, sua olhclQn a� Dep�rta.mento
entre os dois paizes cinema americano *

*
* Com a guerra de· patria, apõs a Qccupação dos CorreIOS !3 Telegra·

.
- darada na Europa, tvae nazista pela. sua descen.1 phos commuGlcando tel'

Nas fabricas alle.. Nova York. - Falle· se notando já a falta do ITALIANA deneia 'judia, Freud vi sido conce�ida permis·
ceu, na Californis, na I

. sHou outras capitaeB eu, são Re. RadIO Clu� Pon-
mãl idade de 72 a[lnos, o pIo' PeEpe para a Imprensad' _Roma - As decla��. ropeae, IocR,lisando. se, tsgrossense para mstal-

Berlim. - Mais de meio Deifo do cinema, Carl om um mez apenas e çoes do �r. �uS8ohnI, enfim, em Londres, onde laf, a titulo precario, em

mm�ão de pri13ioneiros Laemmle, que foi o oro gue�ra, essa falta f�z se sobre a 8�tuaçao euro- povo e governo lhe pres- Ponta G�08sa, uma esta
de guerra pniaco9 acaba ganisador e até 1936 o sentir, embora. pOlS os péa, constitue o �hema taram as homenagens ação ra<iIO' dmusota. de
de ser empregado na la· presidente da Universal diaiÍos do paiz estão já d.e todo� os comm�nta. QU'3 tinha direito r,;pelo 250 watts de potenCIa.
voura e �nas fabricas da Pictures. reduzindo o numero de rIoS da Imprensa italIana. seu talento e peJR. sua

Mosco�. - Accr�d.ita- Allemanha, alliviandü as· "

A d'
- Os Jornaes f&zem a- cultura. Moveis á vendase nos mfcu16s polItIcos sim a tensão existente A fi

pagmas. s e lçoes IS-
precia�6es ;sobre 88 pa. Com a morte de Freud

que a visita de von Rib� nes mercados de trabs' S tropas rance.. peciaes vão ser agora lavra", do cl:'\uce», se- perde til 8ciencia um dos �'yende.se lima mobili� de im·
bentr M ta t·· .

d'fi'
. "'.. U •

l'
bUla chapeada, com seis peças,

. .
op a �scou as lho do paJz por falta de zas re omam a IßI" mais I IceiS, a não ser gundo as qua8s a guer. seus m!llOres umlllares, estylo moderno. - Ver e tratarIhtlma�ente lIgada a so· braços. 'ciativa do ataque que passem a ser tiradas ra na frente oriental es. nos ultImos tempos. 110 Hotel Becker, quarto 18.

lt;,çäo fmal do problema cl
-

I tá terminada, com a in.relativo á criaçã.o de um '

Paris. _ A infantaria
em p'ap nacl.ona. .

Est:do «tampãQ» nu Po- O anuncio é a alma
francesa, avançando sob

O pat:>el n�clOnal, ��IS �:l����a: ::0 ::::i���loma. do negocio. a protsçäo da intensa I ca�o e Infenor, tem SIdo passiveI 8 reconstituição
barragem de 'artilharia, I ate agora usado por a- do Estaele polonez, den·

!!!!IIIII----------------- atacolJ. a linha Siegfried quelles a quem tem si- tro das fronteiras esta-
através a saliência for- do difficil, malgré tout. belecidas pelo tratado <te AMANHÃ 1 de Out.bro - DOMINGOmada em, Hornbach, na obter a «linha dJagua:t. paz.»

...,.- _

frente OCIdentaL Os gran. O d t 'I' Mussoli:ni convocou u - E d f
- ,

d .

des canhões alemães pro ue o naCIOna no _ uas uncçoes,. a tar e e a nOite

I responderam com um \!ntanto, embora inferior ma reunião do Conselbo
T U D O P E L O B R A S I L

fogo vivíssimo, visando. ao similar extrangeiro,
de Mbistros para hoje

Dia 15 de Outubro: Tranicional festa em 08 bosques e ravinas es I póde ser usado. Muitos
8abbado.

,

disputa do titulo de rei. carpadas ao sudeste da -

II "
Accredita·se que o ob-

PROGRAMMA cidade alemã de Zwei-
sao OS co egas que o jectivo dessa reunião é

As 8,ag horas - Desfile bruecken, ch.amada Deux empregam· q que se adoptar novas resoluções
9,30 • - !nicl0 do tÍro 60 passarinha Ponts pelos franceses, e torna necessano é o ba· fixando a politica itali�'
12 ,. - Proclamação do rei e banquete que é o objetivo imedia· rateamento, especialmen· na que foi brevemente
14 »- Tiro ao alvo. to do ataque francês te agora que se tornou esboçada no. seu di.acur·

- Disputa da. premios neste setor. 'Enquanto impossivel importar o
Sv destes ultImos diaBo

ll; ,. - Domingueira isto, f a8 forças aéreas .

20 ,. - Baile social. franoesas e alemãs tra. extrangeuo.
. . _

Durante todo o dia haverà disputa de pre· vam combates procurEm Tornada a acqulslçao,
mios no jogo de bolão, tiro at) alvo, etc. do 8 supremacIa no ar pelo preço reduzido, me·

Com excepção do baile, todos uS festejos batalhas futuras. ,Despa. nos sacrificante, augmen.
lião pubHcos, sendo hemvind08 todos que hon. chos. rranceS�8 dizem tará a producçãd e con.
rarem 8 Sociedade com sua presença. que 'seus avfoes estão . ,

Os festejos serão abrilhantados pela BANDA se portando bem (contra sequ.entemente vira a me-

MUSICAL ELITE, de Hansa. o numero superior de Jhon� d6 producto. Me·

�������������������I�a�v���e�8�a�1�e�m�ã�e��� Iho�ndo o produclo fi·

presentante de [oinville
Advogado de meríto-

ria visão jurídica, teve a
sua banca até 1919, quan..
do foi nomeado desem ..

bargador, por acto do
então governador coro

nel J�o Pinto, a 17 de
Setembro de 1914.

,

Completando agora o

seu 25°. anniversario de
Imembro da nossa alta
Côrte de Justiça, a qual
tem servido com as lu
zes do seu saber e da
sua vontade, justas as

felicitações que recebeu,
ás quaes o «Correio do
Povo l) juntá as suas, com
muita satisfação e apreço.

Moscou. - Via aérea
chegou quarta-feira a es·
ta capital o sr. Von Rib·
bentrop, ministro do ex·
terior do Reich, ,que se
fez acompanhar de gran
de comitiva, tendo vindo
8 convite do sr. Stalin.

CineOdeon
Sociedade de A.tiradores

Jaraguã
1. Supplemento nacional e Actualidades
2, A Ufa apresenta

Um forte drama de, espionagem, uma attrahente.
historia desses espiões., que são os mais audazes.
e peiores inimigos de um paiz� roubando todas
especies de planos secretos, de ataques militares
para entrega-los á sua patria :

« ENTRE DUAS BANDEIRAS ».caremos independen t e s

dos fabricantes extran· com Lida Barova. Um film que é tambem
geiros. advertencia contra os horrores da guerra.Mais uma experiençia
que nôs dará a força
das drcumstancias. Res
ta que ella fructifique.

uma

Dia 5 - Continuação do film offidal das
Olympiadas de Berlim

Approveitem a GR.ANDE LIQUIDAÇÃO DE SEDAS,
na Casa mall. & Fischer. -/lf- Verifiquem a nossa vitrine.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E' a pomada ideal !

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de

de MARTINS JARUOA
Rua Barão do Rio Branco N. 62

Todos os quartos e appartamentos com agua
corrente, quente e fria.

Elevador,ffrigorllico • Coslnha de Ia. ordem.,
Salas 'de amostras para os snrs. viajantes.

Automovel na Estação
CURITVBA PARANÁ - BRASIL

animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL!! !

A Farmácia Cruz,
de Avaré,(S. Paulo),
curou com a cMl·
NANCORA" úlce HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
-ras que nem o 914 devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, com

conseguia curar. escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr, Alfredo
Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-seDa. Carolina Palhares, de Ioinville, curou com de inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora centra- IUMA sö LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS! tos de sociedades em nome coletivo, em comandita simples, de

Têm havido centenas de curas semelhantes l l ! capital e industria, por quotas, de sociedades anonimas, coman-
do:

Adotad-a"'m"'-=-m·U=I;-t-;S·�' h�o·�·p'"l·t"a·e·s, '·c·asas de saude
dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agrícola,

O R. R E N A T O C A M A R A... - - penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualquer
e clinics s particulares. natureza, assim como requerimentos.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeíra «POMA- HORARIO : das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas. DIRECTOR DO HOSPIT L S. JOSE
com seus sempre DA MINANCORA" nunca existiu a não ser em

Docente livre da fac. de Medicina do Paraná. - longa pra-
novos figurinos c La Dr Waldem."ro Mazure"beo I tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de

suas latinhas originais COlT' o emblema simbólico • '"
.

Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba
Scuela Modema» e acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira M ED I C O OPERAÇÕES, DOENÇAS DE:SENHORAS,<ltalo-Americano- r. MINANCORA em sua latinha original! FPARTOSClinicá Geral - Molestias de Senhoras - Partos. [l
o seu ultra-moderno REPAREM BEM AC) COMPRAR! Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratório d� Analises.

systhema de córte E'.um produto dos Laboratórios «MINANCORA» Consultoria e Residehcia : Consultas pela manhã no Hospital,· á tarde das I
poderá vestil·o COlE . de JOINVILLE.

«Hotel Wensersky» _ Rua Abdon Baptista 2 ás 4 no consultorlo á Av. Getulio Vargas,

esqUi-Ielegancia ebom gos- (ENTRADA INDEPENDENTE)
na Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.

t di d t Fala alemão.O, ISpOn O amo ,)C.!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!�.!!!!!!!!!!..!!!!!!!.��.!!!!!!!!!!.-----x _,_

bem de variado sor- i III III A d h
�����i- 1IIIICasaE.B'OS'�e'dlll-t_m_e_c_a_m_ad_O_S_a_q_u_�_�_e_r_ho_rn_do_d_�_0_u_d_a_n_0i�. �

b��C�,n��� �c�lm-
Calçados, �I del��ro. 8JCYCLETA'S I Ph;;7nr;�j��inN�����Secção de artigos Artigos electricos, .

I

para homens. de ROBERTO M. HORST

Romeu Motocycletas, Bycicletas--

n k I a que dispõe de maior sortimento na praça e oííerece seus

8 t 1�1' Peças e accessorios para aulomoveis III
,

Ullr opp I
�

artigos por p r e ç o s van t a i o sos.

a S os .1 Pneus «Br�stllt e -Contlnentat- • Oificina
Avenida Abdon Baptista III Mechanica - Concertos de ßicycletas, etc. II ' __D!III...__i.@__I �
---- ���������---iêiiiiiD-----:K DR.LUIZDE SOUZA

NSU-Wehrsport i; Escriplorio ��e::=UIiO Vargas
Restdeneta ., HOTEL aECKER

;. am a.r

NSU-Opel
Macbinas de Escrever

"ROMEU"

; !&iS_;

ELiXIR DE NOGUEHLl João O. Mueller
Rua D1:". Abdon Baptista - Telephone 24

Engarrafador de aguardente
marca "TRAGO" e vinhos na ..

cionaes .. D e pos i t a r i o do
Vinagre Especial,

Ç) remedio que tem depurado
o sangue de tres' gerações!
:m;Jregado com exito nas:

Feridas

v\ar,chas

Derhrcs

Espi -has
?heumalismo

Fscrophules
syphiliticas

GASA DE SECCOS E MOLHADOS

IExportador de Cereaes

... ..
Machinas de costura IlIIfilLilIiJl!J��1Ill§J1I101llIlllill§lli1l1jll1l11[t1liJ

BARe RESTAURANTE
Material electrico em geral

Para r á io. platinados, prateados'
e nickelados

(antigo Café ideal):: � "po E o MESMO ! . . . :il(c:::n::::XlCllx:::::MlCIIlC:I')C:I!;Ç::"::::::;l1:J�::::lIlClI��:C:lIlI::::U:� :c::::a:::::<1Cl�
.

SEMPRE O MELHOR i . . . O O
E�:�I.� �� ..��,���;�� : Relojoaria Walter HBrtol �.

Grande sortimento de relogios, G Lothar Son nen hoh I ,I
e ardgos de ourivesaria, bell... O II

I I.

I i
presentes para senhores. O "=================

o •Peitoral de Angi. e senlíóras O I . I •
- Attende se com maxima prestesa

�ftes�:I�te�i�e;dã�o�� CONCERTOS DE RELOGIOS Serviço garantida � I GlnaSIO P a r t h B 0.0 n ParanaensB (fJliIlIllilr2JIiI�liIrtlOIllIllIlJ�IiI�;liJlilllJdOlpho Rezende .

O IAttesto que tenho em. Rua Abdon Baptista - [araguä O (sob inspeção federal permanente)

pregado com o melhor Xr:::::n::::JII::::0::::0::::XlCilO'cu:::::nc::o:::::uc:n:::JCJ�c:rCl:ICX)C Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
resultado não só para

RUA COM. ARAUJO N. 176. - fÔNE 1-1·9-2

pessoas de minha

rsmi-I
Estão em pleno funcionamento as aulas de

U&, o _Peitoral de An. HEMOaaROmES suacura !em admissão á Ia. série do curso Fundamental.
glco Pelotense, Este me· _ eperaçao Nos mezes de Dezembro e Janeiro as
dicamento tenho usado O O e n ç. a s ano..retae&, varizes e aulas deste curso são GRATUITAS. E
contra bronehítes, tosses erisipela sua curá. Faculdade de Comércio do Paraná
e outras molestías das

1
(Escola Remington)vias respiratorias. satte- Dr. MENDES ARAUJO, CURITYBA fiscalizada pelo Governo federalfeito sempre com o re- __

sultado. faço de bom I CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Auxi· Banco A-r.·cola e COlD'"grado a presente deela- I
liar âe comércio. Internato e E�ternato. .....

���!�;aqu:s�i��:e� V�!: Pharmacia Central I'
CURITIBA· � Parana Dlercial de BlulDenaU

lotas - Adolpho Reeend». Proprietario I CARLOS HAFERMANN CARLOS MEY
- Rua Brustlein !

Matriz· B[,UMENAU I- Illustrado pharma. Avenida Getulio Vargas
_ Telephone, 15 I _

·

.

.eeutíco sr. dr. Domín-

I
Fil m JOINVILLE, JADAGUg s da Silva Pinto - A. Drogas nacionaes e. extrangelras GENEROS.ALIMENTICIOSDE Ia.QUALlDADE

aaes eml .ma. A

::1f1�e:d�r. h�tte:�8 q�: Perfumes dos mais afamados
fABRICA DE BANHA e SALCHICHARIA

'

e HAMONIA
dois mezes de uma cons.

AUende ao serviço ·nocturno , .
.

.

Capital autorisado 2,000:000$000
tipação chronica e Dão' TEC I DOS Chitas, Algodões, Morins, Capital rea!isado e reservas 1.870:392$020
ficando curado comre-' Algodão alvejado, Cretone,

Total dos depositas ca. 18000:000$000
medios aconselhados pOl Voile, Bdns, Casemiras, Sedas,Chapéos,Sombrinhas Faz todas as operações bancariamedico, um amigo acon.

P
.

• selhou.me que fizesse Artigos de Gosinha, Louças I'
no aiz

uso do excellenta pre. como descontos e caução de titulas de expor·
parado «Peitolal de �An-

WANn ERER
Ferragens, Arame farpado para cerca .

tação e outras operações de credito, passes
gico Pelotense», o qua} "I-mento da afamada mar60a "Mauá"

para 8S prlncipa8s praças do paiz, mediánte
eurou·me ratlicalmente. .... taxas modicas.
Assim pois, acoselho f.ás Abona em contas corr�ntes os segUintes J'uros:pe Boas que tenham se- , HOTEL BECKBR l�lhante iJlcommodo. o A dispssiçäo, sem aviso, com retiradas li·
uso do bonfssimo pre-

I
RUA CEL. EMILIO JOURDAN -:- JARAGUÁ DO SUL vres para quaesquer importancias 2 %

·ps:t:ado do :'Iintelligente A melhor Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-a·vis á Com avis� previo (retiradas com avisos
pharmaceutico sr. dr. Estação ferrea. Dispõe de optimas accomodações e offerece conforme a importancia a retirar) 4 %

Domingos da Silva Pinto. B i C i C letQ. o maximo conforto ROS srs· hospedes. Banhos quentes e frios. Dep,>sitos Populares Umjt�dos (até 10 con.
O referido é verdade HYGIENE '- CONfORTO - PRESTEZA tos) depositoM iniciaes a partir de 20,
do que dou fé ejassigno. I Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis subsequente a partir de 5$000 4112 %
_ Pelotas - Francisco Proprietario: Carlos Albus. Prazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes

Silveira Ayres. de aviso para retiradas 5 %

Confirmo este attestado. Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de
Dr, E. L. Ferreira de Araujo ,aviso para .retiradas 6 %
(firma reconhecida) PADAR IA "COROA"Licen�a�ço5�� 1�OO.26 de C·srlos Hoepcke S.A. Succursal em JABAGUA.',., de Roberto Horst - Jaraguá - Rua D. Pedro II

EXPEDIENTE: Das 91/2 ás 12 e

Fornece OS melhores pieS e doca das 13 1/2 ás 141/2 hOfas.

de todal a. qualldades Sabbados: das 9 1/2 ás tl 1/2 horas.

Caixa Postal n. 65 End. telegr. cCêiixa"

de Ângelo Benetta.

O mais pop u I a r Bar e Restauranie de [araguâ,
Serviço completo de .almoço e jantar.

SORVETES, PICOLÉS etc. - BEBIDAS fINAS
NACIONAES E EXTRANGEIRASSempre iDfal..

livell Serve·se saboroso c a f é com finos doces.

alarcatto Irmmãos
Fabrica deChapéos de Palha
Premiada co� �edalha de Ouro na Exposição Munic!pnl de

joinville em 1926 e farroupilha de 1935

Endereço telegraphico : c M A R C A T T O lt

Rua Dr. Abdon Baptista .. J'!!_aguá

Filial: Joinville
.
f:NTIU�OA A DOMICILIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Num. 1000

fOIÇAO Df HOJE

8;PAGINAS. Rio - Conforme no- titulo de 2. secretario, para a presidencia da ·300 reis Anno XXI Jaraguá, 30 de Setembro de 1939
lidamos, será nomeado tendo servido' em func- commissão do governo L_:.::.::.-.::.:.::..J.....:.:==-..:.::.::_...L_..:.::.:.:.::.:.:.:....:.:...:.::....: . .:.... "-:-- _

n�vo embaixador brita- ções diplomatícas em d� Sarre, 1�3�. Em �9�2 Gavea 1ft-ternacional E- rn Trom budo CentralnICO no Brasil, substi- Stambul. Promovido a fOI promovido a mmrs-

tuindo a sir Hugh Gur- 10. secretario em 1923, tro plen.ipotenciarío, ten- d Assassinado um soldado da
B d t Impossibilitada pelos Janeiro; pôde-se des e

Publfney, que irá se aposen- serviu em Berlim e Cons- do servido e�, u apes, acontecimentos da Euro- já contar com a respos- Força ca
tar, sir Oeoffrey George tantinopla. Promovid? a de on�e pa��lra para es-

pa, a vinda de número- ta affirmativa de alguns, Communicam de Rio ordem de pnsao, deste-Knox, que nasceu em conselheiro de embaixa- ta capital, ]a �gora no
d Ih I d1884 e foi admittido, da em 1931, serviu em cargo de embaixador. sos a�es o ve o m�n- e com a 'pro�ave e do Sul que�:em Trom- chando 9�atro tiros con-

por concurso, aos ser- Madrid e foi indicado do, na? esmorreceu arn- ?utros. Nao e !ambem budo Central, neste 'mu tra o militar,
_

. da assim o Automovel irfiprovavel a vinda de nicipio occorreu um cri- O Delegado RegionalViÇOS britanicos no exte- Club d.o Brasil, voltand? I Pintacuda e de volantes
me br�tal de que foi vi- esteve no local do c�-rior em 1906. Especiali- su�s vistas para o terri- portuguezes. clima, no cumprimento me, constando ter o cri-zou-se em assumptos do

A Casa Commercial I tono amen.cano,. onde. de seu dever, um agente minoso màos anteceden-Levante Asia, tendo ser-
.

- também existem corre-
I

Varlos carguei,:os da autoridade. O solda- tes, estando em Trombu-

S��az,eCair�er�:�s�i�,' BERNARDOGRUBBA dores de co�provad� va-I' allemies
em VEla

..

do da Força Publica Os' do ap�n�s de passage�.Ior � .a,!-dacla. . gem para a u.. car Pereira tentou deter O enmmoso conse��ae �:-ur9s:à recebeu o JARAGUA' .
Dirigiu a entida�e.ma- ropa o individuo Amantino fugir. estando a policia

xtrna do automobílisrno Recíte. - Encontrava- Cruz o qual resistiu á no seu encalço.
nacional, convites as con- se neste perto desde 29 '

generes do Mexico Chi- de Agosto ultimo o trans- Recolhendo
I p , C b

'

U atlantíco allemão .Cape, eru, u a .e rU�INorte:t. A 21 do corrente salvados do
guay. �sses con�ltes fo-; esse navio, acompanha. Olinda"
ram feitos por interme- do dos cargueiros alle- Rio Grande. _ A 81"andio das embaixadas des- mães .Uruguay. e «Ti- dega desta cidade no
ses paizes no Rio de [ueas-, que tambem es-

meou uma. commíssão en-
tavam nesta capital, deí- carregada de recolher

Juramento á xou a barra, destinando- os destroços do .eargueí-
• se a pertos russos. OB II

-

Olí dbandeira paasagelrcs do «CapNor.
ro a emao « J n a,., que

v.. vem dando á praia. Co
te,. aqui chegados, em

mo 88 sabe, o referido
numero suoeríor a 4o(), cargueiro foi ha poucasregressaram 808 pertos semanas, quando se di. _

de origem. O vapor. ha rígía de Buenos Ayresvaríos di8,fr vinha se a
para Hamburgo, torpedebasreeendo de eombustí, ado pelo cruzador in'

vel e víveres pare uma glElz «Aja.x •.
longa viagem.

o novo aabaixador
britannico POVOno Brasil

á certos amadores do
alheio, que tomei provi.
dcncías parti reeebelos
devidamente, caso outra
vez attentarem eoaíra
meus bens e propriedade.
Jafaguà, 26 de setem

bro de 1939.
Rob. M ielke Sob.

Liquidação
Previno

/

recebeu e ()Herece a p r e ç o 8 de

os

Edital de l.a

praça
Edital de se

gundaprap

c
f'.
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A palavra sagradalPde um sacerdote!
Exmo. Snr. Dr. - Sin lcerarnents convencido do i

quanto serei utíl á humani-Idade, escrevo lhe estas Ii
nhas, expressão synthetica
da admiração que me vae

�a alma, elogiando sem
ideas reservadas, o seu

p�deroso especifico deno
�mado CONTRfi TOSSE.
Vi em pessoas de minhas
rela�ões o surprehendente
effeito de tão magnifico
preparado.
Não vacillo, ein recom

mendar o CONTRATOSSE
Como especifico u.tilissimo, Isempre que alguém se sen
tir com toSSI,:! de qralquer
natureza e p.ffecções de gar-I
ganta, pois os resultados I
são certos, excellente e es· I 1�'
plendidos.

I
.

Padre fco.Ozames,C.M.O. g:(firma reconhectca). 13.
14.

CON'fO$ f)OI.IClAES
CONTOS DE AMOR
AVENTURAS
cmEMA I'"

8EH EIA ALFREDO MOSER, Oontador. Contadoria da Prefeitura Municipal de Jereguä, em 31 de Agosto de 1939. Prefeito.
:', R4()IO I '-,-------�-----------=-----::-�----.::--------...:..------------

\\r.f�i::A ,,:\ IMI'!lSTÉRIO D�Zo���rg, INDÚSTRIA EDITAL de conc:orrenda publica para os
, ,(-,. I

\
I 16a Inspetoria Regional servI-ros teleI:.OD.-11"05 da Cl-dade de Jaragua'\ 1�11�.diJ1f?1'i-�·"'_ _j j 4a Zona. '!I' a' ....

� Estado de Santa Catarina .

n "IGnn
A Prefeitura Munici -al de laraguã, faz publico, I'

. 7 - Serviço ininterrupto - dia e noite;
H �,; g "'IRR INaClonalização do Trabalho para conheci.mt:nto dos inter=ssados, que, até ás 10 8 - Qualidade de material a ser empregado;

� I .
(Lei dos 2/3), hOfas� do dia L de Novembro do corrcnt- ano, serão 9 - Conjugação do serviço urbano com o in-

VI./i..LÄ.Lj '/t.L, Para conhecimento dos senhores comerciantes e Industriaís recebidas, no edifificio da sua séde propostas pars ter-municipal e inter-distrital;
deste Estado e fiel cumprimento da Lei de Nacionalização do a exploração do serviço telefónico n .., cidade, séde do 10 - PifÇO de instalação dos aparelhos:
Trabalho, Regulamento aprovado pelo decreto n. 20.291, de 12 município. 11 - Postes de ferro, pintado, de forma cilin-
de Agosto de 1931 - esta Inspetoria chama a atenção dos in- As propostas deverão ser apresentadas em en drica, nas ruas: Avenida Getulio Val gas e Epitaeio
teressados para o s-guínte : I f h d! _ As relações no ninais dos empregados devem ser a-

ve ope ec a o, S� m em-ndas, entrelinhas ou razuras, Pessôa, desde o entroncamento com a rua Abdon Ba-

presentadas nesta inspetoria e nos seus postos de fiscalisação, e atender ás seguintes condições minirnas . tista t'.té encontrar a D. Pedro II.; ruas Padre Fran
em tre� vias, obe!Íecen.do aos modelos aprovados e já impressos 1 - Tipo do aparelho automatico, levando em k n, Emílio [ourdan, José Boniíacio e Abdon Batista
pelas livrarias, ate o dia 31 de Out. bro do corrente ano, por to- conta as exigencias da transmissão a grande distancia; até em frente a igreja católica. Os dernais postes po-
dos os indivíduos, empresas, assocíações, sindicatos, cornpanhias 2 - Fornecimento zratuito de aparelhos: _ pa derão ser dr madr ira de lei
e firmas comerciais e Industrie es, que explorem qualquer ramo

.

.
-

de comercio ou industria, inclusive concessões dos Governos �Fe- ra a Prefeitura, quatro (4); /p,ni o Hospita' de Carida-] A P'dl itura fie rá ainda com o direito de poder
deral, Estadualou Municipal, do Distrito Federal ou Territorio de, um O); para o Forum da Comarca, um (1); mandar remover sem nehurna- índenlasção de sua .. ar·

do Acre.
" '.. _. Quaisquer outros aparelhos Que a Prefeitura pe te qualquer poste embora tenha sl·do colocado com

li _- Os estabelecimentos rnenClOnaoos no Jtem I são obn- .. .'.. -

f _
. "d

.

' .. _, ,

gados a manter no quadro de seu pessoal, quando composto de ça para o st..u S..:, ViÇO, SHaO OlntCI os com o abatI o seu consen(jmerto, desde que as<;im exijam os in·
mais de dnco empregados uma proporção de brasileiros natos mento de cmcoenta por cento (50%) sobre apre tereSSllS públicos;
n.u,!ca inferior a 2/3, que deverá ser conservada durante o an� I ço das assinaturas para casa<.; d':! residencias, do me 12Civil. nor valoi locativo'

- O�rantia sôbre:
III - Pala os efeitos da lei de nlJcionalisação do trabalho 3 _ T 'f��'" .

t '" a <:1'gl'lo das eomun' a -es'
são equiparados aos brasileiros :natos, os estranjeiros cujos con. '. �rI (1". para propne tlfl?S ou mnrauorec: de

-

� . IC ço ,

jugues forem brasileiros, e que, tendo filhos brasileiros residam ca�él;) de resldencH� de valor locatIvo: b - rapides das ligações;
no Brasil ha mais de 10 anos.

'

a - até 130$ c - uniformidade e regularidadr do fun'
IV - .Quando o quadro de empregados for constituido de b - oe 131$ a 300$ cionam�nto ;mais de. u!'1a categoria, deverá a proporção dos doi� terços (2i3) C - de 301$ em diante'

de brasil�lros natos ser observada tm cada categona que contar 4 T'f
I. '- ,

•••
d - isenção de indução eletro" magneticas;

tres ou mais empregados.
_ " . . . .

- an as para comercl�ntes, prOfIS�I?naIS e Apresentação de um projéto e orçamento das ins-
v..

-- Exercendo_ funçoes _ldentlcas. bn;.Sllelros e estranJe�ros, ?utros,. tomand� se por base o Imposto mUnicIpal de talações propo�tas;
os salários daqueles nao poderao, em hlpotese alguma, ser mfe- mdustrIas e profIssões conforme a seguinte clf.lssificação· 1 Ob

.. . .

riores aos destes. a
1

t-
- . . ",

. 3 - rlgatoncdade do concessIOnárIo de se·

Vl.- Nenhuma_firma ou empresa poderá contr��ar qual- t té 1��$que es _Jam sUJCltas a esse tmpos-'gurar contra riscos d� incêndio, todos os prédios:on.
quer serviço ou forn�.c!�ento com os governos da .Umao, dos O, a. . �e funcione o serviço telefônico inclusive os depósi.
Eshldos e dos MumclplOs, com as corporações, Institutos e Em- .... b - Idem, Idem de 151 $ a -1-00$ .. .

•

presa� que desses Governos recebam subvenções ou garantias de C _ idem, i::lfm 401$ até 1:000$
tos de matenaes, f!1aqul.i1árlo� .. aparelhos, etc: .

Juros, sem que provem ter cumprido as disposições da Lei de d -'d 'd d 1'000$
{ " 14 - A Prefeitura MUnICIpal terá, o dIreito de

nflcionalisação do trabalho, por meio de certidão, fornecida por
I em, I em e .

.

para CIma, fiscalizar a construção de todas as obras b"'m como
esta Il1spe�oria sujeita ao selo fixo de cinco mil reis, e mais o

fi - Cabos subt�rtimeo.s na I ua centra� e nas da aparelhagem necessá, ia ao funcionóm�nt� do ser-
de educaçao e saüde. ruas em que o numero ele fIos- exceda de cmcoenta .

t"l r
.

d d t I f d'
VII - As infrllções da lei de n"cionalisação do trabalho, (50), carrtspondente a vinte e cinco (25) aparelhos' �IÇO Ih

e omco, p� en o D<1ra a 1m eSlgnar quem

regulamento aprovado pelo decreto n. 20.291 de 12 de Agosto 6 _ fom ci t d t d t' I
.

I"
em e aprouver,

d". 1931 - serã;:; punidas com � multa de um a dez �ontoB de
e men? ,e o o o ma erla, IO.C USlve 15- A Prefeitura Municipal é permitido o con-

reis (1:000�ooo a .1. :000$000) aplicada por esta Inspetona aparel�o�, a quem pedu ligação, no prazo maXlmo de trole nas transações e escriturações da concessionária
Flof18uopohs, L de setembro de 1939. um mes, . ..

'

O inspetor regional: Deocleciano Coelho de Souza. para a devIda estImatIva das taxas. em tempo oportu
no, dê conformidade com o' art. 147 da Constituição
Federal;

.

16 - A Prefeitura fica reservado o ' direito de

encaf!1par ou escindir a concessão, no pt azo e nas

condIções que ferem ajustados con a concestlion&ria.
antes da lavratura do respectivo contrato;

17 - Multas de quinhentos mil reis a um can
to dé feis (500$ a 1:000$ e tle trezentos mil ·'reis a

quinhentQs mil reis 300$ a 500$) pelo não cumprimen
total ou parcial de uma clausula do contrato, repec·
tivamente.

O págamtnto da multa não isenta � do cumpri·
menta da clausula contratual.

Dia 14
Olibio Mueller Requer transferencia dos im A PREfEITURA' SE COMPROMETE AO SEOUINT :

postos de sua oficina de alfaiataria, para o nome do . .

.

sr. Ouil�erme Winter - Como requer.� 1 - Dar prl",:_JleglO excl.usivo para o serviço �r-

AVI·sos da DelegacI·a �nco BIosfeld - Requer licença de colocação
bano de� co�unlcaçoes tflefomcas pelo prazo de tnn-

para dIversas taboletas - Como requer. ,ta (30) "nes,

d P I
Dia 18 2 - �onceder dirtito de Ufjar as vias e logra

e o icia Walter Hertel - Requer licenç� para fazer con-
douras publtco� para cdocação de postes, .linhas e

certos no tanque subterraneo de gazolina _ Como cabos ne��?sarlos � o desempenho dos servIços que
Está proximo a terminar o praso para o re requer.

f&.zem abJe,� deste contrste; �

fit, �W� . gisto dos estrangeiFis, sendo aconselhavel que Hilario Piazera - Requer alvará de �Habite St:t _,

3 - Fmdo o prazo do contrato "I ser firmado e

� !UI����J1l@ r�(f1I1r�@ não �e espere té o ultimo día. O registo ê o- para sua casa de morada - Indeferido de acordo
nao �ouver ren�)Vação dele, toda a rêde telefonica, ins�

������.�':;;:""'���-:�=��=�m brigatório para as pessoas de ambos os sexos e de com a informação, dando o prazo .de 30 dias para o talaçao. e o mlllS que lhe pertencer e seja objHo do

. idade de 18 a 60 anos.
cumprimento das exigencias da lei 22, de junho de r�spectl'\To contrato! pas�ará_ á.propriedade do munici-

,i -

_. 1936, sob pena demulta.' pIO sem qualquer mdemzaçao,
.) ANTI-SAUM TELL « O� qlle n.a? se regIstarem dentro do praso Paulo Wunderlich - Requer licença para proce .. � :- Plei.tear Lunto aos. poderes co�p.ete�tes a

legal, fIcam sUjeItos a multa de ·500$000 e em der reformas externas em sua casa de morada � Co conCessao de Isen�ao dos. Impostes mUniCIpaIS que

CALeEBINA rasos especiais, á de expulsão. Findo o praso, o mo requer...
recaem sobre es Ito� servIços ;. . .

cegisto somente será feito na séde do serviço. J �eopoldo Augusto Oerent - Indeferido. Não é br
1) - Desapro�rlar por �hltd�de ou necessld�de

isto é na Capital do t!stado PO$SIV9l atender ao requerente, visto os lançamentos fU Ica. por �onta aa concessIOnarIa, os bens partlcll-
,

.

do Estado. no que se refere ao .imposto territorial, de ares necessanos a� de8e�p�nho dos serviços;
monstrar que o terreno em apreço, pertence a varios

6 - Transfenr GS dIreItos que lhe competem,
A delegacia de policia vai mandar aprêen- proprietarios. i1 I· p.era. oferta de arrendamento dos serviços inter·muni·

der todos os automoveis, motocicletas, bicicletas Dia 25 clpals que lhe fez a Cia. Telefonica Catarinense ;

que não foram registados no corrente, ano, apli- Vva. Helena CzerniewiGz - Como requer.
As propostas serão submetidas aO'l parecer de

cando a multa regulamentar aos respetivús pro-. Tufi Mahfuct - Como requer.
- Departamento de Administração Municipal e escolhi-

.

T b Francisca Bu.h - Como requer.
das pelo Prefeito.

prietarJos. am em todo aquele que guiar veicu-: .

Dia 26 .

A aceitação de qualquer proposto só se tornarà
lo� a motor e não estiver devidamente habilitado II Ricardo Buerger _ Como requer.

efehv3 dez (10) dias pelo menos, depQis de publica-
fica sujeito a multa de 150$000_ . Jaraguá, 27 de Setembro de 1939. I

das pela Imprensa a minuta do respectivo contratu

Jaraguá, 12 de setembro de 1939 f
nos termos do art. 143, da Lei n. 55, de 30 de de:

PAULll"O NATAL BONIN
Renato SaDs,

I
zembro de 1935.

-

.!
�.....,"R"""",,;;��_.....,,__

Se�retariv Munieipal. It apresentação de proposta importará �m re-
-,,�_...........�

.�-
..
«.- 15.
i",. � 16.>Ç r)

Prohibição.
Pell" presente chamo

a attenção ao individuo,
que em horas opsortu
nas, costuma visitar as
minhas proprls d a des,
rcudando 11S" plantações,
estragando as, etc. Que -

ro torD8r publicO' que
por este motivo, Des mi
nhas propriedades, fnstal
lei armadilhas, P. näo me

responsabilisarei p e 1 o
que agora possa sconte
cer

- ""- "

Hansa. 12 �de- setembro
Ge 1939.
FRANCISCO MORETTI.

f'"-�:r"'�-- w__ "�. �ACO�. L _ ;'��M;COS! �
, Tomem: �
� \! ,I- O C':EO:COTAD'.:.: �

",""'J';!;",•. �� .1;

:
"

.. Ch. João d. Silva SHv.lr� �
� Empresedo com exilO' ..... ;

,

�
�� Tosses

p .�. . � : esfriados

Vende-se
11m terren, por preço
de occasiäo, situado nos
fundos da estrada Jara
guá-Alto, neste municio
pio, extremado com as
terras de Leandro Lenzi,
com a ares total de . .

475.000 metros quadra
dos, :I'erra boa, mata vir
gem, excellentes quedas
d'agua par.. construcçP"�o
de engeohoti, etc.
Para mais informações

com a proprieiaria da.
Thereza Demarchi, Bar'
ra do Rio Serro.

Especifico da dentição
O melhor tonico infantil
Vossa cara é vossa sorte, di

zem os americanos, tal a impor
tancia que elles dão ao aspecto
exterior dos individuos.
A "CALCEH INA resolve opIO'

blema da boa apparencía, pois,
as creanças que tomam Calcehina
têm optimos dentes, são fortes,
alegres e resistr-ntes.
Os seus intestinos funccinam

como uma machina -de precisão
e não ha infecçãoque lhe resista.

A CALCEHINA vale o seu

J)C!so em ouro.

Em todas ai boa�Jpharmacias.
1'1
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ULOS
ARRECADAÇÃO Renda Receita OBSERVAÇÖES

Anterior I Do Mês Tot?!l Lanç81a Prevista

RDINARIA
70:000$000

_-

90:990$500 545$200 91:535$700 84:937$700
o 25:492$300 :2:689$400 28:181$700 46:022$500 21:000$000
ano 15:326$400 215$200 15:541$600 16:333$2üO 19:500$000
es PUbPCBS 3:248$400 324$800 3:573$200 • 6:000$000
o Agrlcola e Pastoril 95$600 t 02:355$800 102:451$400 101:677$900 91:900$000

.

Gado Maior e Menor
CiS e Profissões (ínelusíve

76:988$000de Bebidas e Fumo) 451$100 77:439$100 157:143$500 118:009$000
batido 12:111$000 2:526$800 14:637$800 11fi:1J0()$OOOioo8 6:24,ü$200 2:146$400 8:386$600 3:641$800. 7:o00$üOo
alorlzeção de Imoveis

4:273$000 681$100 4:874$100 2:00(1$0(,0

3:857$300 4J4$500 4:271$800 5:oúo${; co

RAORDINARIA

2:862$700 854$7GO 3:717$400 7:ooc$ooo
uals 3:481$900 301$300 3:783$200 3:ooú$t 00

ESPECIAL

16:253$300 16:253$300 24:6oc$o('1)
SOMA Rs. 261 :220$600 113:426$300 374:646$900 409:756$600 39'" '(>CI'$r.(\(' i

v.·.. ,... I

ercio de 1938 107:392$870 I482:039$770
Visto:

I I
I LEONIDAS C. HERBSTER

TIT

RENDA O

Imposto de Ltcençes
Impcst.. Predial Urban
Imposto 'I'errtto ríal Urb
Imposto sobre Díversõ
Imposto sobre Produçä
Imposto de Capitação
Imposto Pecuário sobre
Imposto sobre Indnstrí

Patente por venda
Imposto sobre Gado A
Taxa de Serviços Publ
Taxa de Melhcrla e V
Emolumentos
Rendas Industríala
Rendas Pammoníaís

2.
3.
4.

Saldo disponível do ex

:J.
6.
7.
8.

RENDA EXT
Divida Ativa
Multas e Rendas Event

RENDA
17. Receita Especial

...

Mês de Setembro - Dia IS

Requerimentos despachadosAdão Maba
Constructor .licenciado
(Carteira Profissional n. 617, de Conselho Regional de

Engenharia e Architectura - 8. Região - Porto Alegre)

Engenharia .- Architectura
Executa quaisquer construcções, de pre
dios, para casas comm�rciae�,. fabricas,
engenhos, todas as espeeies àe casas de
moradia, fossas sanitftrií;lS, pontes, boei·

ros, canaes, etc.

O b r a s de alvenaria. pedraria e concreto

Becker & Hesse - Solicitam transferencia isen·
ção de imposto da sua fabrica de gelea, ao sucessor
Walter Becker .

....:. Indeferido, conforme parecer d�
D. A M.

Industrias Reunidas Jaraguá S/A '-,._-- Requerem
isenção de imposto dt; Industrias e Profissão pgr 5
anos - De acordo com parece" do D. A. M., inde
ferido.

,
.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Balancete da Despesa Orçamentaria, referente ao mês de Agosto de 1939
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DESPESA ORÇAMENTARIAGI
.o ..

Observações...

I
Créditosli) Empenhada> Anterior Do Mês T o t a L até o mês Prevista

'" �

2.8 I ADMINISTRAÇÃO E FISCALISAvAO .

1 Subsidio 80 Prefeito 6:000$
2 Representaçäo ao mesmo 1:800$ 600$ , 2:400$ 2:400$ 3:600$
3 Funeíouallsmo 23:235$ 3:390$ 26:b25$ 26'625' 40:680' 2;000$ Supl. p.•/saldo 1938 De.r.-Lei n.54 de 31·'-39
4 Dlarlas e transportes de tunctonartoe 1:532$600 550$ 2:082$600 2:082$600 1:300$ -

-

fi Gratificação ao Intendente Distrital 2:800$ 400$ 3:200$ 3:2üo$ 4:800$
3.a EXPEDIENTE E DESPESAS DIVERSAS >

1 Material Ge consumo e de expedíente da Preteí.
tura e das repartlções e ela subordínadas 3:237$100 234$200 3:471$3')0 3:471$300 7:500$

2 Publicações de leis e atos oficiais 1:500$ 200$ 1:700$ 1:700$ 3:0DO$
3 CL rrespondeucía postal e telegratíca 611$400 133$200 744$600 744$600 2:000$ ,

4 Seguros de operarios 1:700$
.

s Aluguel dó predío onde funciona a Prefeitura 1:8o�,$ 300$ 2:100, 2:100$ 3:600$
6 Aluguel do predio onde funciona 8. Intendencia 280$ 280' 280$ 480$
7 Porcentagem a08 Iíseaes 1 :220$900 37,400 \:258$300 1:258$300 1:500$

-4:.a VIAÇÃO E OBRAS' PUBLICAS
1

I Reconstrução e reparos .das vías publicas muní-
52:599$500 16:587'600 69:187$ 69:279$500 79:545$700Clpaes .

2 Aquisição de veículos, animais, combustível, for, i8.000* Sup!. �. r/saldo 1018 Deer.· Lei •• 54, Goa
ragem, ferramentss, etc. 47:108$700 8:450$ 55:558$700 55:605$7co 27:000$ de 3;-3<30, 1·6·:)9 8 2·8·39�

3 Salarío .80015 operaríos 22:265$800 4:293$900 26:559$700 26:559$700 :21:00'0$
5.a .. OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÖ:mS

1 Oonstruçäo da estrada Garíbaldl Hansa 4:000$
2 Construção de uma ponte sobre o Rio Novo 3:ouO$
3 Para aqutsíeäo de um terreno para o Cemiterio

de Hansa 5:000$ 5:o�o$ 5:000, 5:ooc$

á.a SEl{VIÇOS, DE UTILIDADE PUBLICA
1 Limpesa de ruas, praças, jardins e outros logra -

douras publícos do centro urbano 120$ 1Zo$ 120' 500$
2 Iluminação Publica 6:599*200 940$600 7:539$800 7:�39'800 12:300'

7.a . FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL •

1 Aqui8i�äo de sementes, reprodutores, ate. 795$ 181$ 976$ 976$ 1:300'
'.a EDUCAÇÃO, CULTURA E PUJ;JLICIDADR .

,. 1 Vencimentos de 11 protessores muníeípaís 8 200S
e 4 a 150$006 10:644$100 1:730$ 12:374$100 13:J31$7oo 31:600.

2 Alugueis de prédios escolares 1:000'
3 Material escola! e assísteneíe a alunoi ne.el,i·

.

tados 594$900 594tooo 594'900� 1:000' �

4 Serviço de publicidade do municipio 1:173' 1:173$ 1:173j 1:500'
5 Transporte para tíscallsação escolar , 500'

9.a HIGIENE E ASSISTENClA SOCIAL
1 Amparo á Maternidade e Infancia 460' 100' 550$' 650$ 3:500$
2 Socorros publíeos 2:547$400 79"'00 2:627$100 2:647.100 ·3:000'
3 Sepultamentos de indigentes 245' 24i$ !45$ 800$
4 Higiene e saneamento das zonas rurais e 'Urbanas 2:900$

•
(; Assistencía aos presos pobres 1üo$

O.a CONTRIBUIÇÃO E AUXILlOS
8:o{l(\$1 Contribuição p. o Depart. d« Admk:.is. Munieipal 6:000$ ':000$ 6:000$

2 Auxilio ao Leprnsarío do Estado 1:000$ 1:000. 1:000$ 1:000·
3 Quota do lançamento do Imp. sobre Industrias e

2:700$Profissões .

4 Subvenção li Escola Normal Primaria do M\lnicipio 4:830'
5 Subvenção a 3 escolas particulares 1:2.00$ bJoS 1:3,.>0. 1:300' 3:600'
6 Cunstruçäo de casas para operarios 1:000$
7 Subvenção ao Hospital <São Joss' 1:500$ Soo. 2:100. 2:400. j:ftoo$
8 Subvenção á Soe. de Lavoura cTresRi08 do Norte, 900. 150$ 1 :050. 1:200$ 1:8liO'
9 Subvençäo ao Centro Agrícola. 'Santa Oatarlne» 350$ 50$ 400. 400' 600'
10 .Subvenção RO Hospital Particular de Hansa 200' 200' 200$ 1:200'
11 Subvenção á. Caixa Escolar cAurelía Walter:. 120$ 20$ 140$ 160' 240'
12 Gratificação ao Inspetor Escolar 300S 50" 350' 400' 600$

•

13 Auxilio ao Esporte Clube «Ayw'oré,. 350$ 350' 400' eoo$
14 Contribuição psra o Destacamento PolicIal 3:050$800 3:050'800 3:050$800 4:57()$250

La DIVIDA PASSIVA
1 Pag smento da Divida Flutuante inscrita 2:3S2$300. 2:352$500 2:362$500 2:425'
2 Amcrtízeção da Divida Flutuante com Joinville 3:000$
3 Juros de 7 1/2 ufo sobre Rs. '15:000$ 1:125'

.

2.a I DESPESAS POLICIAIS E JUDICIARIAS ..

1 Gratificação 1.iv Carcerelre 1:26ü$ 180' 1:440$ 1 :440' 2:160'

I2 Expediente do Forum da Comarca, quando re- .

quísítado pelo dr.•Juiz de Direito 300$600 3001600 300$600 60(:'
3 Percentagens aos eacarregados da cobrança da

Divida Ativa 195$100 lQó$1oo 195$100 1:400$
4 Serviço de Inspeção 'de veículos 1:'400$ 200$ 1:600$ 1:600' 2:400' -

5 Aluguel dos aparelhos de teletones - Delegaeía
367$200e Forum 183$600 183$600 244$800

3.a DESPESAS PATRI:Y1ONIAIS .

1 Manutenção dos cemíteríos publícos 2:028$ 2aoS .2:308$ 2:308' 4:ooo(
4.8 DESPESAS INDUSTRIAIS •

5.& DESPESAS EVENTUAiS
1 Para pequenas despesas imprevistas 11:353$200 <)01$500 12:254$700 12:282'700 10:370$850 3:500' Esp. p. e/saldo 1938 n••.-Leí 55 de it·,·39

6.8 VE�BA DE APLICAÇÃO· VARIAVEL
1 Para atender despesas 'no segundo semestre do

exercício, por deficiencia das dotações orça-
mentartas (5 % da Receita Geral) 5:8<)2$760 3:402$700 9:2'5$460 13:652$460 19:500$

7.a APLICAÇÃO DA RECEITA ESPECIAL
1 Para construção de propríos Municipais 15:291$700 16:291'700 24:600$

0.& Auxilio constr. Grupo Escolar de Hansa 20:000$ 2ü:ooú$ 20:600$ 390:0005000 ii
20:000' Insp. p. I/saldo 1�38 e••. iI

0.& Contrib. ao D. A .. M. excesso arrec, 193. 1:393$ 1:393$ 1:393' 1:393' :t , :t :t » 53
J.a Para atender honorartos Adv. Antonio Araujo 800$ 800$ 800! �uo$ , , , » , i!

264:230'860 45:491$700 309:722$560 300:564$360 85:6035000
SALDO DISPONIVfL para o mês .ie SETEMBRO 172:317'210

482:039'770

.-"r'

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

•

Díaczíminação de saldes;
DISPONIVEL:

Na tesouraria
Na Intendenöla Distrital
No Banco Agric. e Com. de Ilumenau

CAIXA DE FUNDOS ESF-EOIAIS:
No Banco Agric. e Cem. de Blumeneu

35:864$ôoo
33:452$610
103:000$ 172:317$210

Viste:
U!ONIDAS <C. HERBSTER

Prefeito.

ALFREDO MOSER, Contador.

33:291$700
205=608$910

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguâ em 31 de AI'<Mlto tle 193Q.

núncia, por parte do apresentanté, de quaisquer di
reitos que pretenda êle haver centra a Prefeitura.

Para garantia da assinatura do contrato, os pto'
ponentes de't'erão depositar a quantia de 5:000$000,
que reverterá em favor da Prefeitura se '! propon�n·
Ie nlo assinar o contrato nQ prazo de OIto (8) dIa",
contados da notificação que, por oficio ou carta, lhe
or feita.

Antes da abertura das propostas será julgada a
idoneidade dos preponentes.

A Prefeitura reserva-se o direito de rageitar te
das as propostas que forem apresentadas e anular a
concorrência.

Secretaria da Prefeitura
22 do setembro de 193Q.

De .rdem do sr. Prefeito Municipal torno publico qua durante o eorrents
mez de Setembro arrecada se Oll Contadoria da Prefeitura Municipal de Jarag...'
t nll da Intendensi3 Distrital de Hansa - o Impolto de Industrias e Profi.söes
- inclusive Patente por venda de bebidas e fums - 2. semestre.

Municipal de· Jaraguá, Nio satisfazendo o palam.nto no referido mez, fkuá fi) eontribuinte sujei"
to á rr'u!h de 20 % sohre o imposto n. primeiro mez, sendo então feita a co.

briilaça Im a
.. .

!'

,
.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



produzem de 50 a SO o
de amendoas. Do .setímo --------.... Jaraguá do Sul Sabbado, 30 de SetemDfo de 1939
ao nono ano essa -----------------���==-:=-:::------,--�::::::�;:���:::=:�����-----�--------------�---
produção

-

alcança 50 a
60 quilos e aos 12 a 15
anos, colhe-se 100 quilos
de sementes descascadas,
dependendo esta qualí
dade de anos e ambten
tes normaíe, segundo A·
dolfo WahnschaHe.
Os frutos devem ser

colhidos bem maduros,
porquanto as amendoas
dos frutos meio maduros,
näo possueDl todas as

qualidade. dos que com

pletarem um amadureci
mento perfeito.
As nozes dão de 50 a

60 o de amendoas e es
tas fornecem 55 a 600/0
de oleo que tem varias
anlícaeões na índustría.
Cont. no proximo numero

ESPORTES Delegacia de Policia de Jaraguá "Correio'No dia 10 proximo pas-
sado haviam se de íron- Exploração de preços detado em Retorcida os
clubes Paraná e Estrella, mercadorias A celebre allegoria da Primavera, de Boticelli, em
nas condições de que o Florença, mostra nos n'um bosque de laranjeiras as
club vencedor teria que O d d idid I S P

-. tres Graças dansando, ao passo que Venu':) marca o

Iogar com o Guarany
e acor o �om o eCI .1. o pe o

.

nr. resi-
compasso com a mão; uma rapariga vestida de Ilores

F. C. Tendo o Parsnã det:tte da República e c0!l1umcado ao snr. Secre-
e atirando rosas, symbolísa a Primavera.

vencido o Estrella pela tario da Segurança Publica pelo Procurador do De facto a Primavera é a 'Vida da torra. "Ao vir
contagem de 4 a O, en- Tribunal de Segurança Nacional, deverão ser mano' da estação ha luxo nos matizes; floresce da mais ten-
Irenton então ao Oua- tidos os' preços em vigor no dia primeiro de se- ra graminea ao mais soberbo exernplar da floresta.
rany, terminando esta tembro em todo o território nacional até que se-I Em nossa terra é symbolíca a .entr�da da Pri
partída com um horoso " . _ . mavera. Em todos os recantos da pátria crranças plan
empate. Ja orga!llsada a cormssao de abastecimento e tarn a arvore amiga. f a terra, na sua fecundidade

produção. miraculosa, offerece-nos, assim, todos os annos, no-
Para melhor acautelar o Interesse do povo vos exemplares. Allegoria symbolica da Primavera que

contra os especuladores, devem todos exigir nota volta.
de compra, com o preço, efetivamente pago, ou
a pagar, e, no caso de ser este "superior ao ací- Annioerearios

ma estabelecido, procurar o senhor delegado de
policia, apresentando-lhe queixa, com a nota de
compra, para que seja processado, devidamente,
o vendedor.

Se o vendedor não quizer assinar a nota de
compra, deverá o fado ser testemunhado por
duas passoas idoneas.

Jaraguá, 26 de Setembro de 1939.
PAULINO N�TAL BONIN

Delegado de Policia.

EDITAL' A
·

b·
·

HO�.��I�t1�j��: J:�� rmarm os B roupas p. crIanças
da Comarca de Jaraguá, ESPECIALIDADES em linhas e fios de : lã,
Estado de Santa Catari- seda, algodão, cru e mercerisado, para qual.
na, Br�sU, na forma da quer trabalho manual ou a machina. Varia •lei etc.- - d'

.

t' t
.

faz Saber aos que o
ISSlmo sor lmen o em cores e qualIdades.

presente vi�e!ll ou dele Jlvenida Gefullo VarO"as.tiveram notICIai que, nos ' e

autos de sucesSão provi- (em frente a praça «7 tje Setemtro�) - Jaraguá
seria dos bens dos ausen-
tes 'l'heodor

�

e Alfred
Msyer, a requerimento
de sua mãe Henriette
Hlliler Mayer, proferiu a

sentença do teor tleguin.
te:- Vistos etc. Conside
rando que Teodor e Alfred
Mayer se ausentaram de
seu domicHio ha mais de Xaropedois anos, sem que deles

Amaior Empreza de Colonis8ção da America do Sul haja noticia e sem terem
com séde em LONDRINA, Estado do Paraná e es. deixado representante ou
criptorio de informações em S ä o Pau 1 o, á rua procurador a quem toque
3 de Dezembro, n.48, 20. andar, Caixa postal n. 2.771 administrar-lhe os bens,

Considerando que" segun.Capital 18.500:000$000 do está provado, nllo ",m
Possue no Norte do Paraná um verdadeiro 08 ausentes mItros paren.

paraizo para lavradores e agricultores. Vende tes mais proximoB do que
seus terrenos, constituidos das afamadas terras a justificante, 8ua mlle;1
roxas, com excellente agua e maravilhoso clims, H�i põr habilitada a jus·
orrerecendo aos compradores as maiores vanta- J

tifIcante para a sucessão

gens e facilidades no pa.gamento. provisoria, de que se tra-
Nas terras roxas da Companhia Norto do Pa· ta, sendo que a presente

raná nilo existem as, famigeradas formigas saivas sentença só produzirá
e nem outra praga qualquer da lavoura. efeite seis mezes depois

Quem adquirir essas terras fará fortuna cer- de publicada pela impren-
ta e rapida. .

SB, na forma do Codigo
Não é apenas na loteria que se tira grandes Civil, artig. 471. Custas

premios. Tambem em se sdquirindo OB terrenos peIn justificante. Jaraguá,
em apreço, sem escolha, se hllbilitará o compra- 19 de agasto de 1939.
dor á um premio mathematicamente seguro e pro- Ass) Arno Pedro Hoeschl
missor.

-

Juiz de Direito». - E, pa�
Peçam informações imediatas ao Agente.Geral ra que chegueao conheci·

• Autotizado para os Municípios de Ri,!? do Sul,. Bom mento �os interessados,
Retiro, Joinville e Jaraguá, snr. JOAO FERRARI, mandou expedir, com o

ou aos sub-agentes nesses municipios e que säo: prazo dese!s mezes, opre
Luiz Largura. - em Rio do �ul; frederico Kirsch· sente edital, que será a·

ner em Sant'Anna do Figueiedo, no municipio de fixado no logar de estylo
Bom Retirú; Ernesto Hertmann - em Joinville. e publicado pela impren.

Em Jtifaguá, não estando presente o Agente. sa, procedendo·se, depois
GereI Autorizado para os quatro municípios acima de findo aquele prszo, ao
enumerados, queiram 08 interessados dirigir-se ao inventario e partilha dos
sr. ur. Luiz de Souza (Hotel Becker), seu procurador. bens dos ausentes, como

A Companhia Norte do Paraná custeia o trans· si ele fosse falecido. Da
porte dos que adquirirem suas terras, de Ourinhos do e passado ne!3ta cidade
até Rollandia, e <lá passagens gratuitas ás respe de. JBraguá, aos vinte e

clivas familiss, com suas bagagens, na viagem de dOIS dias do mez de a

primeira installaçãu.
.

gosto do a�o de mil e .no-
Passes livres de Marques dos ReIS até Lovat, vecentos trmta e nove. Eu,

sem compromisso, Ney Franco, ôscriväo o

O Agente Geral Autorisado, sr. João Ferrari, subscrGvi. (Assinado) Ar.
acompanhará, na primeira quinzena de todos 08 no Pedro Hoeschl - Juiz
mezes, em data a combinar, os interessados, para de Direi�o: Está !Jonfor.
Londrina e outras cidades situadas nas terras da me o orIgInal do que dou

Compa.!lhla Norte do Paraná. fé.
O endereço do Age.nte Geral Autorizado pa· Jaraguà, 22 de agosto

fa os quatr:) municipios é o seguinte: Joäo Fer- O escrivão

fari. Hotel CerJral, Jars.guá. NE.Y FRANCO.

Notas sobre
Nogueira

a

Brasileira
Redacçãlt e ofticinas :

AVENIDI,GETULIO fARGIS

Caixa Postal N. 12(Continuação)

PrOdução
Com um crescimento

raptdo, a nogueira bra
stlelra atinge ao prímeí
ro ano um e meio me
tro de altura e tres cen
tímetros de diametro e
no segundo ano essa !al
tura vai a dois e meio
metros com um díame.
tro de 5 centímetros.
A frutificação começa

no terceiro ou quarto
ano, dependendo do solo
e das condições clima
terieas locais e duramais
de um seculo, conforme
cita Adolfo Wahnschaffe.
Na primeira colheita

se obtem de 50 a 70 fru
tos ou seja de 750 a 1750
gramas de nozes que

Pharmacía de Plantão
Está de plantão amanhã a
Pharmacia Estrella.

for9llSBsRe.isfro Civil .11 tArtur Mueller, Escrivão e 0fi· 110 ascíal do Registro Civil do 1. dis-
trito da Comarca de jaraguã,
Estado de SantaCatarina, Brasil. Inlclou-se, terça-feira,Faz sa�er qu.e .

compareceram O summarte de culpa do
em cartono exibindo os doeu- .

mentos exigidos pela lei afim p!oceSSO Cl'im� prom�
de se habilitarem para casar-se: vído pela Justiça Publí-

EDITAL N. 981 ea, centra o réu menor
Alfredo Brotzki e nman. Gustavo Mainhnert (art,

da Koenig. ·304 § uníco da C. L. P.)
Ele, 'lavrador, solteiro, - Pelo advogado dr.

com 25 anos de idade, na Luiz de Souza foi, terça.
tural deste Estado, resí- feira, requerida. a sus
dente neste distrito e filha pensão da execução da
de Ileo Brotzki e Francis- pena das rés Erna Klítz
ca Riegel. ke e Hertha Grutzma-
Ela, lavradora, solteira, eher, eondemnadas no

10m 23 anos de idade, na- srt. 303 da C. L. P., o que
tural deste Estado, resi foi deferido, após con
dente em Rio do Testo, cordar com o pedido a
filha di: Rudolf Koenig e Promotoria Publica.
I�a Harbs. - .A.. requerimento do
Jaraguá, 26--:-9-39. accusado Carlos Fritz

.

E para que chegue a? conhe· Vogel, alegando moles,
Cimento �e todos pa�sel � pre· tia foi prorogado paralente edItal que sera publIcado '

.

t
Jl�Ia imprensa e em cartorio on- O dIS 3 de ou.ubro pro
de será afixado durante 15 dias. ximo, O inicio do sum·
Si alguem souber de impedi· mario crime contra o

mentos :Jcuse-os para fins h:gaes. mesmo promovido pelaArtur Mueller •

Escrivão Distrital e Ofidal do JustIça Publica (art. 266
Registro Civil. § 2 da C. L. P.J

1'ên�bcln em vidro dF: 3 tamaf.!lO:::

Attenção
Companhia

de Terras Norte do Paraná

_--

o SABÃO

Virgem

Santa Catharina

Soc_iaf
A VOLTA DA PRIMAVERA

IEmmissão de
cbeques .

o Ministerio da Fa
zenda acaba de baixar
a seguite círculsr: -De
claro aos chefes das re

partições subordínadas a

este Ministerio para seu

conhecimento e devidos
fins que em reterencla
8 emmíssão de cheques
pelos estabelecimentos

• bancaríos e firmas cam

Acha se enriquecido o lar bíses deve ser observa
do snr. Alberto Tomelin e des o seguinte: 1. - Os
de sua esposa, d. Leoca- chsques estão sujeitos
día Tomelin, com a ehe ao sello estabelecido na

gada do innocente Hiram.' tabela B § 1, n. 22 do
decr. 1137 de

: 7 de ou

tubro de 1936: 2.-dis
posto no art. 1. do decr.
2477 de 14 de Julho de
1934. Os Bancos e fir
mlls commerciaes podem
emmUir ch€.ques contra
as proprias caixas nas

sédes ou mines e agen
cias; 3.-Fóra dos casos

previstos no item 2. 8.

emissão de cheques pre •

supõem sempre a exis
tencia de deposito á dis.
posição ou credito em

conta corrente cujo con

trato de abertura' está �

sujeito a oselo proporcio.
nal que ccgita a tabela
A, n. 3, do referido decr.
1187 de 1936.

Festejou dia 27 mais um

natalício o sr. Alberto To
melin, pr ofessor estadoal
em Hansa.
- Completa amanhã o

primeiro armo de sua feliz
existencia, o interessante
menino Alexandre, filho do
sr. Oswaldo Sá, collector
federal em Hansa.

Nascimentos

Costureira

Casa Sonis
-

Acceita qualquer serviço do ra

mo em casas particulares e em
seu domicilio. - Informações
na casa do sr. Martinho Soares.

Aggredido pelas
duas esposas quan ..

do contrahia o ter
ceiro matrimonio

Noticias de Fortaleza
dízem que alli occorrcu
um um facto pitoresco
no Palado da Justiça
durante a reaEsação de
um casamento.
Um motorista centra

hia nupdas quando, in�
opinadamente, duas mu- Revista do Brasil
Iheres entram na sala Uma Revista a s�rviço da Cultura
de audiencias e pasGam'
a aggredir furiosamente SCIENCIA

ARTE
os nubentes. LITERATURAAcalmados os animos Os nomes em maior evidencia
soube·se que ambas as no mundo lntel�ctual do Paiz e

Iggressoras eram espo.
do Estrangeiro collaboram para

sas do noivo, ficando a- REVISTA DO BRASIL
veriguado depois que Preço Rs. 3$000
este J'á tinha contr'"hido Assignatura annual 36$000

'" Semestral 20$000
matrimonio nada- menos Rua do Livramento n. 191
de tres vezes. Rio de Janeiro.

Tosse?
,/

s. Antonio

_�I�lII
� �

Pharmacia Lyra
do pharmaceutico J o ã o L y r a

.ANANAL ; JoinyiUe
Aviamento de Receitas Medicas - Es
pecialidades pharmaceuticas - P e r f u·
marias finas - Artigos sanHarios de

borracha, etc.

PHARMACIA DE ABSOLUTA CON·
FIANÇA - A MAIOR DE BANANAL
E UMA DAS MAIORES DO ESTADO. Agradecimento
Pela probidade profissional de seu pro
prietario a Pharmacia L y r a tem mere

cido a preferencia de iodos.

José Emmendcerfer e demais parentes
vêm, por este meio, agradecer a todas as

pessoas que prestaram seus auxiiios e os

confortaram no transe doloroso do passa
mento de sua inesquecivel espoea, mãe, irmã.
cunhada e tia

:.to:

�� Deposito de produdos pharmaceuticos
dos mais conceituados fabricantes nado

nae� e extrangeiros.

� Distribuidor dos afamados fabricados do

:.to:�
Laboratorio MEDEIROS, de Blumenau.
Pilulas Medeiros, contra malaria e se·

zões - Pilulas C a f e ca n a e Pilulas
contf� sezões, indicadas contra o impa-

ludismo agudo e chronico.

S'erta Rau Emmendoerfer
(fallecida á 24 do corrente após longa-s sof
frimentos na idade de 4'4 annos e 8 mezes)
e ainda aos que enviaram flofes e coroa",
aos que, piedosamente, acompanharam á ul
tima morada os restos mortaes da querida
F.xtincta.

Outrosim, tornam extensivos êsses agra·
decimentos ao humanitario clinico dr. Rena
to Camara, ás irmãs do Hospital «São José»
e a sra. Rengel,. pelo desvê!o e dedicação
cem que trataram sua prant"ada finada, du·
rante a enfermidade que a victimol!.

Jataguá, 23 de setembro de 1939.

VerlLion, contra os vermes intestinaetT.
Fermento Medeiros, para toda e qual
quer pastelaria, bolos, docesJ tortas etc.

Especialidade
de WETZEL & ClAn - JOINVILLE (Marca registrada)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


