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Estudando intensivaDIente \8:" ..... ,,;atllaI carbolÚferal DO sul do patz.
visando o seu Dlelhor aproveitaanento doiponto de vista dos superiores,
interesses da naçio!
ElItp..i§loapraentadaaoChefedoGo..

vemo pelo ministro da Alricultun
Rio. - () ehete do go- e avaliadas as suas re

vemo approvou a se- servas dlsponivers .

•uínte exposíção de mo O assumpto, que já. é
1ivos que lhe foi apre. de sí relevante, assume
8?ntada pelo ministro da um sensível caracter de
Agricultura: urgencia neste momento

cDentro de auas attrl por achar-se relacíonado
buíções regulamentares com o prejecto da ería
e no limite dos recursos çäo da siderurgia nacío
que têm sido postos á nal óra em cogitações
sua disposição, o Depar do governo.
tamento Nacional da Pro Para um melhor ren

ducção Mineral deste dimento dos esforços of·
Ministerio, vem estudan- ttcíses suggiro a v. exs.
do intensivamente 8S nos- que este plano seja en- Encerra-se este mez o koncurso de canticos
sas jazidas de carvão caminhado á Commíssão marciaes promovido pelo ministro da Guerra
do sul do paíz visando o de Siderurgia, prêsidida Rio. - Reuniram-se orçamentaria comprehen ..

seu melhor approveíta- pelo major Edmundo Ma· Rio. - Scb a presi- lentim Benício, proferiu na secretaria do Conse- addicionaes; sua suppres- oendo as verbas propria-
meato do ponto de vista cedo Soares e SilT8, com dencia do general Va- eloquente discurso, te- lho Technico de Eeono- são ou:addicção ao prin- mente distas e os credi
dos. superiores tnteressesl quem os techntcos do lentim Benicio e secre- saltando o valor da col- mia e Finanças a com- eipal; 3. aspecto econo- tos especiaes e extraorda nação. Como conse Departamento Nacional
-quencla deases estudos da Produeção Mineral tariada pelo dr. Lourival laboração dos canticos missão technico-consulti- mieo dos impostos que dinarios; 4 unifcrmisaçâa
preliminares, aquelle De.1 têm mantido estreito con Fontes, director do De- marciaes na educação ci- va e as sub commissões recáem sobre a produc- dos balanços de receita
�artamento elaborou um tac�o. . partamento de Propagan- vica, mesmo porque sua incumbidas de estudar os ção. Na terceira sub-com- e despesa (financeiro) e
íncluso programma de Ainda ha nouco estl'ye' da reuniu-se a commis- influencia no espirito da varios themas em torno missão: 1. orçamento ou- do balançopatrimonial;5.trabalho de pesquisas rsm em Santa CatharlDa -' . , •... I d

.

t d d
. -

id d d th
" , •

l,-tltemaUcas a serem fei juntamente com aquella sao Julgadora, do con- mocldad� e_ lI1.dl,S�ubvê. oproje o e pa romsaçao ro .e. um a e e esou- conv�mo previo e um ..

tas pelo governo afím eommlssão o director do curso de cantieos mar A commrssao rmcrou os dos orçamento. Compa- rana; 2. producto de ope- forrnidade de seu preces..
de ficarem integra'lmente mesmo Departamento e ciaes, aberto pelo mí- trabalhos de julgamento receram todos os dele, rações de credito. Na so; 6. registo dos bens
con.hecidss as earaete- um geologo es!>e�la�isa· nístro Gaspar Outra co- das partitura') jà recebi, gados que fazem parte quarta sub-cornrnição; 1. patrirnoniaes e sua :con�
rístlcas do nosso .car-eão do no �studo das jazídas mo contribuição aos fes- das; tendo marcado o dessas cornmissões, Os comparação das leis tri- tabilidade; 7. deposítos,

�:f:o��:-a�odOre���se�� tejos, commemo!,at i vos t1ia 31
.

do corrente para assumptos �ebatidos. f�- butarias e a po�sibili.da- a.ctos a pagar, exercícios

f'alleceu o general tante do Departamento do cincoentenarío da Re- o encerramento do pra- ra� os seguintes; na pn- de de serem uniforrnisa- findos. Durante a reu-

JoãodeMendonçaLima da referida coramíssão, publica. Installando os zo de entrega dos tra- rnerra sub comrnissão: 1. das as mais communs; 2. nião das commissões,
O plano örs submetti- trabalhos o general Va- balhos. redacção do número. de processo de organisação compareceu á secretaria

do á alta consíderação rubricas de receitas e e fixação de pautas. Na do Conselho Technico de
de v. exa. fOI preparado

A ItaUa uniformisação de sua quinta sub-commissão: 1. Economia e Finanças ()exactamente após o re I . 2 I" - •

gres80 desses technicos DR J a ROCHa LOURES nomenc atura, • a no-, c asslftcaçao da despesa sr. Leomdas de Mello,
daq'llella vißgem e é pos. MEDico ESPECIALISTA nio quer pertur- menclatura do:; impostos por ter vindo de depar- que foi recebido pelo dr.
�ivel que o mesmo pos Olhos, Ouvidos, bar os trabalhos e das taxas em relação á tamentos, estabelecimen� Aurino de Moraes e aJ-
sa �er executado dentro Nariz e Garganta. em prol'da paz sua incidencia e applica- tos ou repartições (artigo tos funccionarios. O in-
dc.s recursos reservados ção; 3. differenciação e 6Q da Constituição); 2. terventor federal no

IPuel�ogdovoeprnroobPleamraa aSI'dseo. Rua Principe. Fone 334.
Romat' (A.B:> f- Rel�ti. caracterisação de impos- differenciação e caracte. Piauhy examinou, de

va. ,JOINViLLE vamen e a lD ormaçoes t t N'- d' -

d
'
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trurg\co.» publ1cadas em Berlim, os e axa�. _ Co: s�gun a nsaçao os seguln.e.s ra· accur o c?m � proJec o
sobre a :Jrobablidade de sub commlçao: I. Impos· mos da contablhdade de padronJsaçao, o orça

Clmouflado e ar.. auxilio da !taUa á Alle· tos considerados incons· publica: orçamentaria, fi mento do seu Estado pa
�8nh8, os circulos auto. titucionaes e sua etimi- nanceira, patrimonial, in- ra 1940. Verificou que

madoemluerra rJzadoe desta capital, nação dos orçamentos dustrial e compensativa' não haverá difficuldade
procurados, não quizeram t f 3 It d f

.'
d I tyRio. _ A.N. Brasil _ manifestai' qualquer opio

em que.por vel! ura I· • resu, a o mancel!o em !nqua ra·o no po
O paquete inglez «Al- nilo a respeito, «afim de gurarem, 2. Impostos r do exerclo ou execuçao padrao.
manzor<ill amanheceu em

I {lue nãQ sejam prejudi.

I
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aguas da Guanab!1.ra, ca cados 08 esforços que Mudança do esta- [t1t1
.

m���I����i������n��ti��1 �oe��:�� :ef::{J�d�a:� �: ���.»f&7::S�� ��s���, belecimento de !fi
.

, pelO ","��;,;.-"
promovido pelo vigario, pa havia feito sua viagem cjrcuJos, entretanto, de·' gruppos ethnicos !,I�,1lI[UIiiJe'ft�fU Oft on... $;., 1I0UMEL'dre Alberto Jacobs e Ir, de despedida da Ame:dca ram apereaber perfei. •

mimlLmH UU H II [ii Ie 1m
mãs do Collegio S. Luiz, do Sul, mas irrompida a tamente que a informa· germanlcos ����Wäii..äailit_�5�"�Ê±±�&�ä�g�....;;
em beneficio das obras do guerra voltou immedia�. ção t�m o seu fundamen .

mesmo Collegio e da Casa tamente á. actividade co. to, sendo prova.val que Berlim. - Hitler sstu
Parochial, que estão sendo mo navio auxiliar da es o governo italiano se ma- da a maneira �de repa-
ultimadas. qua.dra britannica. niteste li respeito logo triar todos os. allemäes
Com o bom tempo rei· após ') discurso do snr. psra maior gra'ndeza do

nante as festas correram Chamberiain. novo Reich. Continuam animados da vez que se trata deanimac!as. comparecendo Os novos Directo- Berlim. - Communica. os preparativos no sen dotar o certame dezem-grande numero de fami- res ReG'ionaes do allemlio - Foramini· tido de torn"r.se a «Fel" b· d
.

IRussl-a eLI·thuanl·a lias e cavalheiros. - VI"SI·tOU O Vatl·ca-
.. rmo e. mais a guma

� ciados entendimentos en· d A t d S' _

tO rendimento bruto, se· Rio. - Foram designa-
. b. d tre a Allernanh E th

ra e mos ras e' an- mnovaçao ou a tracção
gundo pudemos saber. foi dos os afS des Trindade no o em alxa or.

Lith
.
a, s o· ta Catharina:» a demons- inédita.

d 5- 3 41>0
.

.

... D' mi
ma e uama, no sen·

e .1 5'IP 00 que, p.agan· Coel�o! Hora\Ho Jor�ão a e o tido de realizar as me. tração maxima do traba.. As classes industriaes
do as despeza.s de 1:527$, e EmIlIano de .Al�elda . didas de !'epatriação de lho catharinense, bem co- e commerciaes, conformedeu um reSUltado liqUIda! Braga para. dIrac,ores! Roma. - A.N. Brallll- grupos de allemães res modesuaproductividade, J'á e ,do dominio publl'-de 3:608$00. regionaes dos Correias Pela primaira vez desde eitando-seob'
.

O sr. vigario, por nosso i €i Telegraphos em Santa o começo das hastilida· rencentes ao
sens per. As diversas commis- co, hypothecaram abso-

Intermedio, agradece a to- Catharina, Rio Grande d? des, o embaixad?f aHe- transladar �eß�f/e Vã� sões têm desenvolvido luta solidariedade aos or
das as pessoas que de Norte e Ceará, respech, mão v. Berç'�r, Junto � te a mesma, que �r:::e intensa actividade afim ganizadores da cFeira:t,
qualqu,er modo concorre vamente. Santa Sé. v:rentou o V�tl. será iniciada, no que to, de desincumbir-se, com o mesmo podendo-se di-
ra� para o. realce das fes- �ano. At�rlbu� se ma�o.r ca aoà allemães resideü. brilhantismo, de sua no. zer com referencia aosta .. pe dommgo. ImportanCl8 á ,eS88 VISI- tes na LethoDia, a colo'

-,------:-------------- Faculdade de ta,lembrando·se que V. nia allemã naquelle paiz
bre tarefa,' qual seja de prefeitos de diversos mu"

Demarca"�" de limites dos Dire.·.o de Berger recenten;tente re· publicou um manifesto contribuir para o éxito nicipios catharinenses.
� ai gressou d� BerlIm, onde em que tliz: «No quadro da magistral parada eco- Finalmente, merece ser

Estados brasileiros S. Catbarina conferencIou. com 08 das vastas medidas de nomica, a ser franquea' elogiada a attitude de
Rio. _ A Commissào O ministro da Justiça,

membros mais gra�ua. transladação ethni�8 tam da ao publico, a partir varias emprezas de trans-
de Estudos dos Negociüs logo que esteja de pos.

Estão sendo esperados IdOS do govE'rno do Reich. bem a nossa colonia dei de 15 de dezembro vin- porte de passageiros, que
do Eatado recebeu dos se dos documentos de nl\ Capital do Estado, os xarà 8 região actual de do r f',romptl'fl'
interventores federaes no renomados juristas pro- seuslares. Consideramos 'lO. t' caram'se a con-

Espirito Santo, Minas Ge. t�dOS os Estadfs'ãnom:a Iessores Jorge Dyott Fon. Pressio sovietica ufanamente o trabalho Até os mínimos de· ceder abatimento nas pas·
raes, Santa Catharina e �e ���d��!�j��t�m:�: tenelle e AJcebiades De.

. eult�ral prestado por aI. talhes vem merecendo sagens de todas as pes
MatoGrosBc osdocumen- com o :Serviço Geogra, lamare, ambos lentes da sobre a Finlandia lemães na Lethonia du· especial exame e attento soas que se destinarem
tos relativos aos limites pbico do Exercito, o qual Universidade do Brasil rante um seculo. Agora estudo por parte dos a Florianopolis para vi
dessas unidades federa- procederá ás deligencias que veem a convite da Finlandia. fA.N. Brasil) antolha-se·nos nova tare. membros da incansavel sitar a «Feira de Amos�
tivas de acco1'do com o de reconhecimento e des- Faculdade, fazer parte - Estão sendo retiradas fa. A acção da transla d" t

- t]" d
art. 43 do decreto-lei n. cripção dos limites até da banca examlndora PB- de diversas cidades pa. daç!� é �Uectua�a na a _mlm� raçao cen ra I que �as» que, e. accordo
1.202 de 8 de Abril do aqui sujeitos a duvidas ra os concursos. de pro- ta a parte norte do patz

mals lDtima;ll.armoma en· nao medem esforços to- I..om o respectIvo regue
corrente anno, que dis' ou litigios, e fará as ne- vimento das oadeiras de milhar.es de mulheres � tre a Lethonla e.a Alle- - lamento, terá a duração
põe sobre a administra· cessarias demarcações. Direito Internacional Pu, creançss. Enquanto isso manha. Nossas VIstas eR· Venda de lell. de um mez podendo
ção dos Estados e Mu blico e Direito Constitu- a naçlo espera a pala-

tão voltadas com sQber. Commemorativos no entanto 'ser proro�. . cional materias do 3 an- d M
.

. ba esperan_'a á miisAo . I
,nlcIplOs. <> , vra e osoou SI os rus- hi t

. O Departamento dos gada por mais 30 d'
i_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

no. sos qne outróra domina· 8 orlca. Queremos mos· C
. .... d

las.

Ins�reveram.se para os ram a finlandia, farão trar·nos d!gnos da mag- d�r�e�;���I��UseÜosv��m�referidos concursos os exigencias a concessões na tarera.
memorativos �da participa' CinlG.nleD.ri. ,da Ruu"I,'CIbacharela Renato de Me economicas e militares ção do Brasil �na feiraMun.. .... I

deiros Barbosa e João da natureza das já. obti· díal de Nova York com
RIO - Entre as com-

José Cabral. uas nos paizes baltico8. Ob'''asdo po.....O
os valores de $400: $800 memo!ações do 50. anni�

iii. iii. .. e 1$000 versano da proclamação
de •.�-

. da Republica a que as.....una nossas altas autoridades
O Presidente da lie. Aprisionado "Cap �esejam dar maior hrilho,

publica �m data de 1"" Norté" flg';lra u"'!. curso. de his.-
.

u tona pohttca e militar. dode Setem�ro aSI!J1gnou de- O Radio de Londres Brasil de 1889. Como coereto abrIndo um eredl· communica ter ilido cap. ferencistas estão inscript�to de Rs. 20.303:895$000 turado, por vasos de os srs. ministro Oswaldopara as obras comple. guerra inglez1:\8, o trans· Aranha, embaixador Ma.mentares a serem feitas atlantico al1emlo «Cap cedo Soarei. generaes Vano porto de Laguna, pa' Norte», que após rebell. lentim .enicio da 'Silva EIra dar franco eSC08meD. tar a guerra .e achaTa aereira Guimarlel!l eto ao carvão do Estado por algum tempo t;m por. ronet Pr.ncisco de Paerde Santa Cath:Hina. tU8 br8!ileirol. Cidade.
U Q
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Os canticos mardaes na

educação civica Padronisação dos orçaanentos
estaduaes e anunicipaes

Rio. - No Sanatorio de
Bello Horizonte. em que
fôra ha dias internado, fal
leceu o general de brigada
Alcides de Mtnàonça Li'
ma, irmão do general João
de Mendonc,a Lima, minis'
tro da Viação.

o novoembai
xador do Bra
ail emLondres Festa do

_

Londres. (u.�.. agen- ColLegioe da
cla nmt; "amer!cana) -: Casa 'Paro-o Forelgn Office accei. •

.-;

tou fOimalmente a no· ch.al
meação do sr. José Joa·
quim Muniz de Aragão
para embaixador do Bra
sil em Londres, em subs
tituição ao embaixado!'
Raul Kegis de Oliveira.
Ao que se diz, essa

substituição se tornará
effectiva antes do fim do
corrente anno.

Feira de Amostras de
Santa Catharine

Berlim. - O governo
da Lithuania resolveu ra·
tificar o convenio com &
RU8sia no quadro pre
visto pela UDlãü So.víe.
tlcs, concordando com
aB propostas russas.
Inclusive a cidade de

Wilna deve voltar ao Es
tado da Lithuania uma
V&Bta zona.

o anjo protetôrde seus filhos
é a

.

Lombrigueira Minancora
Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

'Serve para quàlquer idade, confarme o a. (1,2,3 eU'
Proteja l\ saude de seus fUhos e a sua

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remédios.

Compre hoje mesmo uma "'LOMBRIOUEIRA
MINANCORA" para seu filhinho.

E' um produto dos LABORATÓRIOS «MI
NANCORA» - JOINVILE

'

Monumento em homena
gem a S. Catharine

O governo do Rio gestões do Instituto His-
9:rande do Sul pretende torico e Geographico do
magurar um :monumen- Estado, do qual, é digno
to em homenagem a San· presidente ci nosso con
ta Catharina, na Avtnida terr.neo Desembargador
dos Farrapos, tendo Henri que Fontes.

__________-- .. para isto solicitado sur-

. "

- '\.. .. - _, ".
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo
Assignaturas annual 12$000.

Pagamento adiantado.

�edação e offinas:
Avenida -Getulío Vargas>

Annuncios: de accordo com a ta
bella de pre os em vígor,

Publicações apedido: $500 a Ii
nha de 1 columna,

Originaes embora não publica
dos não serãó devolvidos.

A redacção não se responsabill
SI! pelos conceitos emittidos em

artigos assignados.
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NUNCA EXISTIU
IGUAL!! !

A Farmácia Cruz,
deAvaré,(S. Paulo),
curou com a cMI

I��;\\� , NANCORA» úlce HILDEBRANDO AUGUSTO GOMES
It' 1ras que nem o 9 4 devidamente registrado na Ordern dos Advogados do Br sil com

conseguiu curar. escritorio á Rua Abdon Batista no estabelecimento do sr. AÍfredo
.

h d
" Klug. Aceita cauzas civis, comerciais e criminais e encarrega-se

I
Da. Carolina Pai ares, ,; Ioinville, curou com de inventarios, defezas de contravenções fiscaes, elabora centra-
UMA sö LA lINHA, urna fERIDA DE 9 ANOS! tas .de so.ciedad�s em nome coletivo, �m comandita simples, de ITêm havidc centenas de curas semelhantes !l ! c�pltal e industriá, por 9uotas, de sociedades anonimas, coman-

•.
-- dita por ações, de sociedades cooperativas, de penhor agrícola '

Adotada em muitos hospitaes, casas de saúde penhor comercial e enfim elabora contratos de toda e qualque;
e clinicas particulares. natureza, assim como requerimentos.

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira ;'POMA HORARIO: das 7 ás 9 e das 17 ás 19 horas.

, DA MINANOORAlt nunca existiu a não ser em

suas launhas originais corr o emblema simbólico
acima. Recusem imitaçõ s! Exijam a verdadeira

MINANCORA em sua latinha original I
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORAlt
de JOINVILLE,

Engarrafador de a g u a rden te
marca "TRAGO" e vinhos na..

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

GASA DE SECCOS E MOLHADOS

II i. MaChin.as
de Escrever

Exportador de Cereaes

..
'I .

Machinas de costura
. I
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O O

� Relojoaria Walter Hsrtel � Io Grande sortimento de relogios, O l

R e artigos de ourivesaria, beIJos 00 ii\.i presentes para senhores '======;;;,==========11

O e senhoras �l-G-'-'-·-P---h----P---- A DIRECTORIA.

� CONCERTOS DE RELOGIOS Serviço garantida O I InaSIO a r t e fi o n aranaoßse J»»»l«««a�«<_(<<c(<«»)_

� Rua Abdon Baptista - [araguä � I (sob inspeção federal permanente)

iKC:XC::U:::::::XCXICXIC:I:ICXCXICXC:XCU:::XICllICXIC:XlCXICXc::n::::x t� I Diretor: Dr. Luiz Anibal Calderari
RUA COM. ARAUJO N, 176. - F6NE 1-1-9-2

� lm__"__I_� B!! I Estão em pleno funêionamento as aulas de

I HEMORRHOIDES suacura!em Iradmissão á te. série do
c.urso Fundamental.

_____________ operaçao ! Nos mezes de Dezembro e Janeiro as

D O e n ç a fi ano..retaes, varizes e aulas deste curso são GRATUITAS. E

I erisipela Rua cura- I Faculdade de Comércio do Paraná
(Escola Remington)

Dr. MENDES AF�,""UJO, CURITYBA. fiscalizada pelo Governo Federal
-- I CUR;SOS: Propedeutico, Perito Contador e Auxi- BancoA-rl-"ola e COlDI

liar de comercio. Internato e E�ternato. 8 ..
,_

lí
CURITIBA � Parana Inercial de Bluanenau

Proprietario � CARLO� HAFER_MANN CARLOS MEY Rua Brustlein II Matriz: BLtJMENAU
Avemda Getulio Vargas Telephone 15 .

'

,Drogas nacionaes e. extrangeiras I GENEROSALIMENTICIOSDEIa.QUALlDADE
Filíaes

em�:J,
OINVILLE, JARAGUA'

Perfumes dos �als afamados
FABRICA DE BANHA e SALCHICHARIA .

. e HAMONIA
AUende ao Sftr'91çO nocturno I CapItal autorisado '

2.000:000$000

TEe I DOS Chitas, Algodões, Morins, Capital,.l'e8.lis&.d,� e reservas 1.870:392$020

Algodão alvejado, Crdone,
Tots1 (lüS deposIto8 ca. 18000:000$000

Voil!!, Brins, Casemiras, Sedas,Chapéos, Sombrinhas Faz todas as operações bancaria

Artigos de Cosinha, Louças no Paiz

I
como descontos

e, caução
d:: titulos o.d Expor

tação e outras operações de credito, passes
para as principaes praça!' fio palz, mediR nte

taxas modicas.

I p�{.��� r!:��e/
I Todos os quartos e appartamentos com aguaj

corrente quente e fria,
Elevador, frigorilico - Casinha de Ia. ordem:

Salas de mostras para os snrs. viajantes.
Automovel na Estação

CURITVBA PARANÁ BRASIL

com seus sempre
novos figurinos <l. La
Scuela Moderna» e

<ltalo-Americano> e

o seu ultra -rnoderno
systherna de côrte
poderá vestíl-o COlE

elegancia e bom gos
to, dispondo tarn- )C====���,�.!""!!!!!!!.!!!;!!!!!.-----x

bem de variado sor-. j III C E B't 'd III Atende chamados a qualquer hora do dia ou lia noite.
timento de casemi- ·'i!: asa . lOS e,lj ,111----'-------ras, linhos p a I m - í Ib�::�:tc�:��igOS calça::ti..!:'!f��C,O�'1 BICYCLETAS I Ph;;':n��j��;nN��:;:
para homens. .,

Romeu Motocycletas, Bycicletas'"

D" 'k8 t I'ti Peças e accessnrios para automoveis III ur oppa S os si Pneus «Brabilll e -Contínental- • Officina

Avenida Abdon Baptista III Mechanica· Concertos de ßicycletas, etc." Ir I

__________ " =�::::l��,.===�-;==���--J(

NSU-Wshrsport
NSU-Opsl

Com ·op.imos
resultados

O sr. capitão Luiz josé de Si
queira, abastado negociante diz:
«Estação do Cerrito - Sr. phar

rnaceutico Eduardo C. Sequeira
- Pelotas.
A bem da humanidade soííre

dora, a quem busco prestar um

serviço, tenho o grato prazer de
comm:micar-vos, para que publi
queis que fiz uso com optimos
resultados do PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE, no tra
tamento de bronchite asthmatica
de que fui curado.

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

Aconselhado a diversas pessoas
o uso do mesmo remedio mira
culoso, não so para combate a

bronchite corno a influenza, tenho
tido prazer de apreciar os bril
hantes resultados obtidos. O me

dico dr. José Domingos Boeira,
por sua vez, em sua clinica, tem
tratado muitos;;;enfermos das vias
respirat,>rias com o abençoado
PEITORALDE ANGICO PELO
TENSE, remedio efficaz e muito
procurado tem sido em minha
casa de nego"'io onde sempre
costumo tel·o, porque seu uso

tcm sido enfalivel. Assim, pois,
congratulando-me convosco pelos
brilhantes resultadosobtidos com
o uso do PEITORAL DE AN
OICO PELOTENSE, de justa
nomeada e bem me�ecida con

fiança, suhscrevo-me De. v. s. att.
e obr.-Luiz José de Siqueira.
Confirmo este aUestado.

pr. E. L. Ferreira, de Araujo
(Fi. ma reconhecida)
Licença N. 511 de 26 de

Mi:llço de 1906.

Deposito: laboralorio Pei
toral de' AngiCO PeJoleose
p�lotas - Rio Grande

o ,

VfNDE!SE EM TbDAP'ARTE. I'__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;==---=__'_==-;;;==;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;�II. Il.oiiii=;;;;;;;i;;;;;=����==�==;;;;;;;;;;;;;====11 'Jlo;;;=======-"-=���==;;;===:!L ....�J

E' a ramada ideal!

CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de
animais.

2&&2 f. itliliddiii.

Dr. Waldemiro Mazurec=bed
M ED I C o

Clínica Geral - Molestias de Senhoras -'Partos.

2

Consultório e Residencia :

«Hotel Wensersky» - Rua Abdon Baptista
(ENTRADA INDEPENDENTE)

CALCEHINA.
Especifico da dentição
O melhor toníco infantil
Vossa cara é vossa sorte, di

zem os americanos, tal a impor
tancia que eJles dão ao aspecto
exterior dos individuos.
A CALCEHINAresolve OPIO

blema da boa apparencia, pois,
as creanças que tornam Calcehina
têm optimos dentes, são fortes,
alegres e resistentes.
Os seus intestinos funccinam

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

A CALCEHINA vale o seu

peso em ouro.

Ern todas as boas pharmacias

�

ELIXIR DE NOGUElRÂ�
o remedle que tem depurado
o sangue de tres gerações!
Empregado com exito nas:

e

.t

_._

Material electrico em geral
Para r á i o s platinados, prateados

e nickelados

Lothar San nen hoh I.Feridas

Eczemas

Ulceras

Manchas

Darthros

Espinhas
Rheumatismo

Escrophulas
syphilitlcas

SEN,:'RE O MESMO I .' .

SEMPRE O MElHOR I ...

ELIXIR DE NOGUEIRA.
Grande Depurativo do Sangu � r

.... ... _"�, i

tA AA'*&±±f .

Ferragens, Arame farpado para cerca
Cimento da afamada marca HMauá"

I' QUA CH.��!��;'[}J�E���t DO SUL I
Está situado no melhor ponto da cidade. Quasi vis-a-vis á
Estação ferrea. Dispõe de optimas accomodações e offerece
o maximo conforto aos srs, hospedes. Banhos quentes e frios.1HYGIENE - CONFORTO - PRESTEZA
Linha de Omnibus á porta Preços razoaveis

Proprietario: Carlos Albus.

João O. Mueller
Rua. D\·. Abdon Baptista - Telephone 24

"

,(>'�I,� ,\"'�'. � .v
"�'

A'

Pharmacia Central

PADARIA "COROA"
de Roberto Horst - Jaragui - Rua D. Pedro II

I'ora�e 08 .,0.0.... pJes e d�
de todas as fluaUdades

ENTREGA A' DOMICILIO

WANDERER
A melhor
Bicicleta

Clrlos Hoepcke S.A.

'.PUtaI : p�viUe

�����������O��������II) Farmada Estrêla IIIII KARAM Bt SOUZA • 111II ESPjôCIALlDADES EM: PRODUTOS III FAKMACEUTIG:OS E PEPFUMARIAS til
121 MANIPULAÇÃO RIGOROSA ;;III PREÇOS EXCEPOIONALMENTE BAIXOS li)
[II SERVIÇO NOTURNO �
IX] ,

S�t' III1::!tl Jaraguá - Fone 43 -

• \..3 arma DO
[II , ca

����������O���������12I

•

CLINICA CIRURGICA
do-:

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSE

Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra
tica na Univ. Frauenklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de
Barmbeck (Hamburg). - Medico dos Hospitaes de Curitiba

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
tPARTOS

Tratamento pelas Ondas Curtas - Laberaterio de Analis.es.

Consultas pela manhã no Hospital, á tarde das I
2 ás 4 no consultorio á Av. Getulio

vargas,-esqui-Ina Rua José Bonifácio, quasi defronte a Prefeitura.
Fala alemão.

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortimento na praça e offerece seus

artigos per p r e ç o s van t a j o sos.

I il...a .

1� ;;.! .a·II r±l �

DR.LUIZDE SOUZA
ADVOGADO

Escriptorio :_ Avenida Getulio Vargas
Restdeneie - HOTEL BECKER

B�����«�a«�«�

Sport-Glub "Gsrmania",
. Sabbado, 14 de Outubro, és 8 horas da noite

no Salão dos Atiradores

Assem bléa geral.
extraord i naria

Marcatto Irmmãos
Fabrica deChapéos de Palha
Premiada com Medalha de Ouro na Exposição Ml.lnidpNI de

joinville em 1926 e Farroupilha de 1935

Endereço teJegl'aphi���-:; M
-

A R O A T T O lt IRua Dr. Abdon Baptista .. J!!_aguá

Abona em contas corr�ntes os segUintes jurqs:
A dispssição, sem aviso, com retiradas li-

vres para quaesquer importancias 2 %

Com avis') previo (retiradas com, avisos
conforme 8 importancia a retirar) 4 %

Dep')sitos Populares Limitad.os (até 10 con-

_ tos) deposito8 iniciaes a ptl.rtir de 20,
subsequente a partir de 5$000 4 1/2 %

Prazo fixo de 3 mezes e depois 2 mezes
de aviso para retiradas 5 %

Prazo fixo 1 anno e depois 2 mezes de
aviso para retiradas 6 %

Succursal em JAaAGU.'
EXPEDIENT!:: Das 9 1/2 ás 12 e

das 131/2 ás 141/2 hOfas.
Sabbados: das 9 1/2 ás 11 1/2 hOlas.

Caixa Postal n. 65 End. telegr. cCàixalt

oAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações dos Estados aORREIO�� DO��1 POVO.
Jaraguã, 14' .;�' Outubro de 1939 I Num. 1.00;

. EOIÇAO DE HOJE

8 PAGINAS

300 reis

E' compreensivel que, E' possível que tal a sua propaganda os
como capital do pais, o coisa exista em outros nossos Estados.
Rio de Janeiro centralize Estados; mas, se existe, Pensamos que o Ins
o movimento de ínfor- por aqui não chega, ou muto Brasileiro de Oeo
mações á cerca do que é mal distribuída. grafia e Estatística po
vai ocorrendo nos Esta- Varios países estran- deria concorrer para quedoa Todos os mais im- geíros, por meio de bo- tão util e necessaria dl- A titulo de maior In- a semente. A época do Encerrou-se o summario pela absolvição dos aecu-portantes jornais regio- letins de Carnaras de vulgação se ampliasse e cremento e dtrfusão de plantio é outubro e teve de culpa, do processo' cri sados.
nais teern corresponden- Comercio e até mesmo se regularizasse. uma das mals uteía legu- reiro. Em São Paulo, on me a que respondem Jor. foram advogados dos
t (O O·· d N mínosas, publicamos a se- de realizamos nossas oul- dão Alves David e José ctenunciados ()S srs, Desern-es aqui; dessarte, tudo através de serviços espe- o « iano e O·

guir, transcripto data ve- turas, obtivemos melhor Floriani, com a inquirição bargadorHeraclito Carneiroquanto, realmente inter- eiais de informações, qual ticias - Rio de Janeiro .

nía da revista eNosaa resultado semeando em de testemunhas de defesa Ribeiro e Dr. Danilo Caressante, se divulgue no o do Canadá, que é ex 12 de setembro de 1939.) Terra' n. 5, do Ministe fins de outubro. Os tra- dos accusados, terça é neiro Ribeiro, no Rio; DrRio, sobre a vida esta - celente, fazem propagan- . rto da Agricultura, o se- tos culturaes são seme quarta feira última.
_

Marinho de Souza Lobo,
doai, é logo transmíttído da no Rio de Janeiro. Os J·orn·aes em gulnte artigo -de H. L.öb. lhantes 80S do feijão. A formalidade foi presi- em Joinville; Dr. LUizMdbbe sobre a SOJA, íntttu dida oelo integro magis- Souza em Jaraguã e a-para aquelas folhas, e is- Absurdo é, portanto, que Un-ua ex.. la�o .Soja _ quem. tem Valor Economlco trado dr. Arno Pedro fra,so vale não só por uma no Rio de Janeiro, para a. SOJii, tem carne, Ieíte e Para �emonstr8r a ím- Hoesehl, juiz de direito daboa propaganda, como todo Q Brasil, não façam trangelra no ovos.• (dictado "sino ja portancía �conomica da

comarca, com o sr. dr. Ma-
por um melhor conhe· Pa.... ponez.) rica legumtnosa, damos noel Queiroz, promotorP' h-b-

- AM a seguir o quadro d� publico, secretariado pelecimento entre as parce- ro I Iça0 .Para os que não co- sua producçäo mundlal :
sr. escrivão Ney Franco.las da União.

. Rio. - O ministro da nhecem a soja, diremos,
.

Toneladas I Os accusados compare.S· t t d AVISO que é expressa .

di d t
.

.

d Mandchur'a 6200 oco h d I
ena.portanto, a me-

mente prohibidotransitar Justiça, ha la�. eterrm- que é uma especte e �

.

.

ceram acompan a os peoIhor conveniencia que os
em minha propriedade, va nou em portaria que os feijão, de vagens svelu- China � 800,OOO! seu patrono dr. Chichôrrot d

.

rladas, grãos arredonda- Japão e Ooréa z.ooo.ooo t Netto.governos es a oars or- lendo isto tanto para adul jornaes extrangeiros que dos, de cor amarella, E�tadog Unídos 800.000! Mais de espaço daremosganizassem um serviço tos como p ... ra cr�a!1ças: se editam no Brasil, pas- branca, preta, verde, par Sue.eia 100.000
pormenores sobre o ruide informações cornple- Não me responsabilisarei sassern a apresentar a da ou vermelha, coator. Iadtas Holland. 100.000 doso processo que prentas, embora resumidas, Äe!�a��;r:����f.t:.cer possa

traducção em vernacul.o me a variedade. No non- Total 15,000.0000 dese a herança do Com.relativamente ás ativida- LUIZ SARTI. ao lado de toda matéria to de vísta agrtcola a 80-
Aht, apenas, citamos mendador Domingos Fausdes economic IS, cultuo d

.

I
- ja é uma planta pouco d t d u

tino Correa.re acciona ou nao, tS-
exigente e muito produ os pro uo ores e cem o

_ Foram ouvidas as ulrais e sociais de suas
allS

.

t I' .. extran maís milhares de tonela. . _

d' 9ESPERTE A B� h CMp a em. m�uc:l >

ctíva. Seu poder fixador das annuaea: porissoque timas testemunhas de ac:crrcunscnçoes e o IS-
gerra. Van�s jornaes, e_? de azoto etmosnherico é

88 Indías di;ersos países I cusação, no processe �rt-tribuissem, em boletins, DO SEU FICADO tretanto, ate agora nao ; maior que o das outras europeu� e americanos, me que. responde, no JUIZOpela imprensa da metro
Sem .!!aiomelanos-E Saltará da acataram a deterrninação Ileguminosas empregadas t 1 todo o mundo on-

de ?Irelto desta .comarca,I f· d d· I
v

• -

Jet', na agriculturlJ., pOl' isso
a vez

. o reo Carlos Fntz Vogel,po e, para lOS e IVU -

Cama Disposto Para Tudo do ministro da u. Iça,

I pode-se considera.la um
de ? clIma o permitta, fi plosseguindo na proximagação. Seu figado deve derramar, diaria· O que levou o sr For· d b d D f cultivam, porém, em es-

t tf d mente. nestomago, um litro de hili.
• •

• bom fi U oveI' e. e a-
1 ' é o

semana com as es emuE' o que vem azen o, Se a hihs_não_co�e !ivremente, os Jaz Coutll1ho chefe do eil acclimats"'ão pouco ca_a menOI, c�mo
. nhas apresentadas pela de-I t E t d al,mentos nao 5ao digerIdo. " apodre. •

. ,
y ,

cuso de. 110SS0 jJalZ.regu armen e,os a o cem. o. gaze� _incham o e.tomflgo. ServIço de Isenção de exigente quanto BO solo, G d arte do exce
feza.d S t C t· I Sobrevem a pnsao de ventre. Voc@

•• '..J d d cultivada fall e pe an a a arlna, pe o 'cnte-se abat}do e como que ?nvenena· DIreitos Aduaneiros e;Ja po en o ser
dente áil necessidades in-O t t d E <1". Tudo e amargo e a VIda é um

d I com proveito onde crea-seu epar ame.n o e S ma'Lyrio._ 1 _

á Fiscalização empor·' -

'Ih algodão ternaS' da Mandchuria et t· t' P bl' 'd d Uma .Irop e8 evacuaçao não tocar
cem (I mi o o

h' é � t d
a IS Ica e u lei a f, ", �auB8. Nada ha como aB f"!,,osas tação de Papel a fazer f i'ã drumum exi' da C ma ;,xpor a a, O Tribunal de Seguranf'l' d I t't t B 1'11Iul8l! CARTERS para o Fígado, ,

• •• e o e J o c , gobretudo pafa a AlleI Ia o ao ns I u o ra- !�ara uma acção �rta. F'!Z.em COITer cumprir fi portana rmOlS gE' no entanto terreno - ,
.

.

ça Nacional, em sessão de'1' d O f' hVTement� esse htro de billS, _e você
• •• .' • manha Austria, Dlna-SI eira e eogra ia e sente-se dispo�to para tudo. Nao c"!'· tenal intimando a duec· bem destorrolt.do e que '

f I 1 t r segunda feira proxima pas.E
.' .

E Bsm damno; sao suaves e oo��udo 8ao -'. t b 1 It marca, rança, ng a e· d 9 d t· I
stabsbca. m menos ,!,aravilhosas para fazer � bih. correr

çao desses ]ornaes a exe- apresen e om e o para ra Itall'"" Hollanda Sue sa a, o coren e, ].: goudO· b d livremente. Peça 88 Pillulas CAR-
,u, 'o processo no 765, de San-e 2 págtnaC3, a un an· �!�c.:.'a P..e�!�a�$Öoo.NãO acceite cutar a medida legal, den· cia,. etc., ?nde 8 moder-

ta Catharina, �m que sãote matéria informativa de tro de 24 horas, sob pe- � � na mdustrl8. a trans�or. réus, entre outros, os srs,interesse geral é erite-
SE GOSTA DE BOA LEtTURA na de terem os seus re-

/

�)©1lF[ii)@ o m� �em oleo c(:D?estIvel Guilherme Orúnwaldt eriosainente exposta e con· , .

t d -",,,' e mdustrial, leCItIna, ca-
BenJ'amim Riedtmann resiAdquira semanalmente gis ros cassa· os. r\� IRIiJ.<i "'ei"" et'c e outros I'n- ,densada, de modo a po- l� flHi ��MO rr�(íllIrs(O)" <=, .,

.

� dentes nesta Comarca.
der-se ficar suficiente' It O Cruzeiro �

,

���.-...:_:__ �::::��uc���lvadoõ ou

I
A sentença proferida foi

mente esclarecido sobre PAGINAS DE FINA LITERA- Pharmacia de Plantão -

Afirma «Hansa Müb.le" ;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.�;�;�-_-as realizações progressi- REPÓ��tGi���Ng�SEMA Eéitá de plantão amanhã a »ANn -(.'Á"l";s. lEu« de Hamburgo, na Alle -

vas do Estado, em cada HUMORISMO Pharmacia Aurora I 0 �)
manha, dando o resulta Sociedade de AfiradoresMODAS - OPTIMA SECÇÃO do de aoalyses a quemês d� ano.

FEMENINA A CASA COMMERCIAL procedeu CiD. diversas laraguáEsse serviço e tanto 64 paginas de 3grad�vel lei- amostras de :soja produ-·.mais meri}ol"io, quanto, tura, por 1$"00 Berl1ar�O Orubba zida no Campo de Se
á parte o critério cienti- .«O Cruzeiro �

,

UI mentes de Säo Simão,
fico com que se orienta, no Estado de São Paulo,

.

f A revista que acompanha o recebeu e offe. ece a Dreços de LIQUIDAÇÃO saHenta que esse n0880se limita a In armar e rythmo da vida moderna.
producto é optimo, !devi-documentar a informa- Assignaturas

C �700�' do ás qualidades que a
AsAnnual75$ - Semestral4O$

em peçasção, mantendo· se estra- Rua do Livramento, 191 presenta. A referida a
- nho a kuvaminhaa a RIO ,DE JANEIRO naJyse conclue assava
Irando que a soja do Bra,pessoas ou c asses.

�e SEDAS ..._., (lil ê mais rica em oleo

UI_ � e proteina que ß da

Att
-

�
Mandchuria, lugar de o·

e n çao rigem da planta,,

Casa S4onl·s A guerra sino-japoneza,
em que toda essa região

Companhia (Continua)
de Terras Norte do Paraná

Armarl'nhos oro-u-pa-sp-.,nr-l·an-ças 2 a-3-A m'\ior Empreza de Cülonissç1io da America do Sul
.. lJcom séde em LONDRINA, Estbdo do Paraná e �8

criptorio de informações em Sã? Pau i o, á rua

ESPECIALI_DADES em Iinh.as e fios de : lã, Procura..e um liIi.....�.�II�� ...3 de DezembrQ, n, 48, 20. andar, CaIxa postal n. 2.771 d d d I i����se a, algo ao, cru e merceTlsa o,
.
para ttU� empr e s tim o de :y

_...,.,,--_._--

>

:t';Capital 18.500:000$009
q�e� trabalh� manual ou a machma

..
Varla-, dois a tres contos

Ph
I

L
Possua no Norte do Paraná um verdadeiro dISSIma sortimento em cores e qUahdades,. de réis sob juros a rfia G Ia yra

paraizo para lavradores e agricultores. Vende
v' �seus terrenos, constituidos das afam!id[ts te rraB IIvenida Getulio argas mo d i c o s. Da..se

roxas, com excellente agua e maravi!hoso clima, (em frente a praça «7 t:ie Setemtro�) - Jaraguá boas garantias. '

orrerecend? aos compradores 8S maIOres vania-

--formações nes.. d h eufco J o ã o L y r ageRS e faCIlidades no pagamento. .....
_ � O .. p armac I

Nas terras roxas da Companhia N?rto do Pa

I
ta redacçao.

I
� BANANAL .. Joinvilleraná näo existem 8S famigeradas formIgas saúvas �e nem outra praga qualquer da lavoura.

E
I

1 B R
·

t d 8 .• mQuem adquirir eSS88 terras fará fortuna cer-

fi I ur'OW ev�s a � rast Aviamento de Receitas Medicas - Es-ta e rapida. Uma ReVista a s�rvlço da Cultura pecialidades pharmaceuticas - P e r f u.Não é apenas na loteria que se tira grandes .

C CI·A
:.:

maria5 finas _ Artigos sanitarios depremios .. Tambem em se sdquirindo os terrenos S IEN

�em apreço, sem escolha, se habilitará o compra- Oif·· d C b· ARTE borracha, etc.
d�c á um premio mathematicamente seguro e pro- IClna e o relrO LITERATURA

JJ.: PHARMACIA DE ABSOLUTA CON-mlssor. Os nomes em maior evidencia :t'; FIANÇA - A MAIOR DE BANANALPeçam informações imediatas 80 Agente·Geral IAr--\AGUA' DO SUL no mundo intelectual do Paiz e

UMA DAS MAIORES DO ESTADOAutorizado p8'l'B os Municípios de Rio do Sul, Bom ..J � do Estrangeiro collaboram para E .

Retiro, Joinville e Jaraguá, sn�. ��ÃO FERRARI, Santa Catharina REVISTA DO BRASIL Pela probidade profissicn:d de seu pro.ou aos sub-agentes nesses mumClplOS e que säo :

Preço Rio. 3$300 prietario a Pharmacia L y r a tem mere-Luiz Largura - em Rio do Sul; Frederico Kirscb
Assignatura annual •.. 36$000 'I 'd r f nC-la de todosDer em Sant'Anna do Figueiedo, no muniCípio de

Semestral ..• 20$000 I
Cl O a p e ere .

Bom Retiro; Ernesto Hertmann - em Joinville.
Rua do Livramento n. 191Em j�raguá, não estando present� ? Age�te" »))�»B»»_«)(C(�(C_ Rio de Janeiro.Geral Autoriz8do para os quatro municlplOS aCIma

Ienumerados, queiram ('8 interessados dirigir-se ao CAL6'ADOS
'

sr. dr. Luiz de SOUZIl (H ltel Becker), seu procurador. � ultima palavra emA Companhih N( l'Ie do Paraná custeis o trans
Elegancia !porte dos que adquiril'em suas terras, de Ourínhos

para senhoras e
até Rollandia, e <tá p»sssgens gratuitas ás reepe cavêflheiros • Innumeros e bellos typosetivas famllias, cem BUß8 bagagens, na viagem de
primeira installaçäo. CA L çADOS para criançasPiiiiS8r; li vrô� de Marques doe Reis até Lovat,
Bem compromiSAo, ,Cintos, Bolsas, Maias,. Cbinellos

O Agente Geral.Autoris8do, sr. joäo Ferrari, ARTIGOS DE COURO
�

em geralacompanhará na primeira quinzena de todos os

mezes em d�t8 8. combinar: OR interessados, para á preços vantajosos. so na

Londrina e outras cidades situadas nas terras da Casa' fredert·co Vt·erhellerC0mpanhia Norte do paraná.-

O endereço do Agente Qeral Autorizado pa·
ra 08 quatr:> municípiOS é o seguinte: João Fer.
rari, Hotel CeLiral. jl1raguá.

Anno XXI

Notas torensesAgricolaSecção

Condemnado

Pelo nribunal de Segu
rança foi condemnado a (;
mezes de prisão, Jacob
Dacol. processado por cri
me centra a segurança na
cional em S. Catharina,

Agradecimento
.

BasiLio Schiochet, resí
dente em Retorcida, vem
por intermedio da pre
sente, tornar publíeo seu

agradeeíment aos abne
gados medteos, dr. Re.
nsto Camara e dr. Wal
demjro Mazurechen. pe
lo desvelo e habilidade
com que trataram sua

6i3pOSa d. Adelia P. Schio
cbet, durante 9S dias que
esteve internada no Hos
pital «São José •.
Outrosim torna exten

sivos seus agradecimen
tos ás dignas Irmãs de
CarIdade do citado hOl"
pita1, pelo carinho e at
tenções dispensadas A
sua consorte.
Jaraguá, 12 de outubro

de 1939.

Absolvidos

Para annuncios?
«Correio do Povo»

I TUDO PELO BRASIL
Dia 15 de Outubro: Tradicional festa. em

disputa do titulo de rei •
PROGRAMMA

8,3G boras - Desfile
9 30 » - !nicio do tiro 60 passari!lho,

I

12 • - Proclamação do rei e banquete
14 • - Tiro 80 alvo

- Disputa de premi(;s
15 :o - Domingueira
20 • - Baile social.
Durante todo o dia hayerà disputa de pre-

mios no jogo de bolão, t.�ro aI) alvo, etc. .

Com excepção d(} ba.ile, túdós (JS festejos
são pubEcoíS, 8endo hemvíndoB todos que huB
rarem a Sociedade com sua presença

Os fe;;tejGB serão abrilhantados pela BANDA
MUSICAL ELITE, de HM.6a.

Deposito de produdos pharmaceuticos
dos mais conc:::ituados fabricantes naeio

nat';; e extrangeiros.
Distribuidor dos :�famados fabricados do
Laboratorio MEDEIROS. de Blumenau.

Rua Abdon Baptista
_aa.(O)"'_.&_»1 ,i�

Pilulas Medeiros. contra malaria e se

zões - Pílulas C a f e r a n a e Pilulas
contra &,:.zÕes, indicadas contra o impa-

ludismo agudo e chronico.

Verrr.ion, contra os vermes intestinaes.
Fermento Medeiros, para toda e qual
quer pastelaria, bolos, doces, tortas etc

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Luja oas
GasBmiras
Vestirá v. s.
comapurado

gostO!
.1\ melhor casa no ge·
nero. Padronagens fi
nas e bellissimas.

Apresenta o mais va-
riado sortimento ,

Proximo ao na..

tal é ainda na
Casa das Case..

miras onde V. S.
encontra asmai..
ores vantagens.

Proprietario :

José Figueredo
de Cardova

Rua 15 de Novembro, 416

jOINVILLE
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ALFREDO MOSER, Contador. CúntadClrla da Prefeitura Municipal de Jliraguá, em 30 de Setembro de 1939.

Req�::i�����Sbr�esPDi:h2�dOS IEDITAL de concorrencia publica
Eduardo Drechsl.r - Requer alvará de «Hf!bi'

ser
-

t I � n- da cl-dade deíe ses para sua casa - Como requer, de acordo com ViÇOS e e.o ICOS
a informação.

José. Koch Junior - Requer licença para pro A Prefeitura Municipal de [araguâ, faz publico, Apresentação de um projéto e orçamento das ins-
ceder a pintura externa de sua casa _ Como requer, para conhecimento dos interessados, que, até ás 10 talações propostas;de acordo com a informação. horas, do dia 1. de Novembro do cor-ente ano, serão 13 - Obrigatoriedada do concessionário de se-

Mez de Outubro - Dia 3 recebidas, no edififício da sua <éde, propostas para gurar centra riscos de incêndio, todos es prédios on-

A?�o. Maba - Requer licença para trabalhar nes a exploração do serviço telefonico na cidade, séde do de funcione o serviço telefônico, inclusive os depösi-te Mumclplo e:n sua profissão - Como requer, de município. tos de materiaes, maquinärlos, aparelhos, etc.
acordo . �om a sua ?adernda, podendo assumir as res I As propostas deverão ser apresentadas em en

. .14 - A Prefeitura Municipal terá o direito de
ponsabilídades contidas na mesma. velope Iechado, sem emendas, entrelinhas ou razuras, fiscalizar a constrüção de todas as obras, bem como

Franz Hesselmann - Requer cancelamento im e atender ás seguintes condições minimas l da aparelhegern necessär ia ao funcionamento do ser-
posto s. Bua casa demolida - Como requer. 1 - Tipo do aparelho automatico, levando em viço telefônico, podendo oara tal fim designar quemBernardo Mielke - Requer alvará de «Habite se- conta as exigencias da transmissão a grande distancia; be lhe aprouver;
para s�a casa - Como requer. 2 - Formcimento gratuito de aparelhos: - pa 15- A P(e�t:itura Municipal é permitido o eon-

RIcardo Butzke - Requer licença para estabele- ra a Prefeitura, quatro (4); para O Hospita! de Carida- trole das transações e escriturações da concessionária
cer-se com uma serraria a estrada Rio da luz - Co de, um (1); para o forum da Comarca, um (1); para a devida estimativa das. taxas, em tempo oportu
mo requer. Quaisquer outros aparelhos Que a Prefeitura pe no, de conformidade eom o art, 147 da CcnstítuíçãoCarlos Walter - Requer alvará de -Habite-se» ça para o StU se. viço, serão fornecidos com o abatl Federal;
para sua casa á rua CeI. Emílio Jourdan - Cerno mento de cincoenta por cento (50%) sobre o pre 16 - A Prefeitura fica reservado o direito de
requer. ço das assinaturas para casas de residencias, do me encampar ou rescindir a concessão, no prazo e nas

Reincido Rau - Requer alvará de =Hebíte-ses nor va lor locativo; condições que forem ajustados con a concesalonãria.
para sua casa á rua A. Batista esq. Rio Branco. - 3 - Tarifas nara proprietarios ou moradores de antes da lavratura do respectivo contrato;Como requer. casas de residencia de v-Ier locativo: 17 - Multas de quinhentos mil reis a um eon-

Dia 7 a - até 13$0 to de reis (500$ a 1:000$ e de trezentos mil reis a
Vva. Felipina lange - Requer licença para oo b ._ de 131$ a 300S quinhentos mil reis 300$ a 500$) pelo não cumprlmen-locar na sepultura de seu marido, de nacionalidade c - de 301$ em diante; total ou parcial de uma clausula do contrato, repec-allernã, inscrição respectiva - Cerno requer, de acor 4 - Tarifas para comerciantes, profissionais e tívamenfe.

do com a lei. outros, tomando se por base o imposto municipal de O pagamento da multa não isenta do cumpri -

Henrique Kopmann - Requer alvará de cHabi industrias e profíssões, conforme a seguinte elassiíieação: mento da clausula contratual. '

te' se» para sua casa - Intime-sé o requerente para a - as que estejam sujeitas a esse rmpos-,assinar um termo de compromisso parà fazer a fossa, to, até 150$ A PREFEITURA SE COMPROMETE AO SEGUINTE:
sob pena de multa. b .- idem, idem de 151$ a �OO$

. .

Dia 10 c - idem, idem 401$ até 1:000$ 1 - Dar prevlleglO excl.usivo para o serviço �r-Max Thíeme Jor. - Requer licença de abertura d - idem, idem de 1:000$ para cima; bano de co�uDlcações teleíonicas pelo prazo de trín-
para um armazem de secos e molhados, na vila de li - Cabos subterraneos na I ua central e nas ta (30) anos,
Hansa - Como requer. ruas em que o numero de fios exceda de cincoenta 2 - Conceder direito de usar as vias � logra-

Frederico Barg - Requer licença para construir (50), cotrespondente a vinte e cinco (25) aparelhos; douros públicos para cc.locação de postes, .lInhas e
um muro em frente ao seu terreno -. Como requer. 6 - Fornecimento de todo o material, inclusive cabos ne�essartos ;:0 desempenho dos serviços que

José Galdino Martins - Requer licença para co aparelhos, a quem pedir ligação, no prazo maximo de fázem obJéto. deste contrate';
.locar uma inscrição na sepultura de sua falecidl1. mãe. um mês' 3 - Fmdo o prazo do contrato [-f ser firmado e

_ Como requer. 7 ..:_ Serviço ininterrupto - dia e noite; não �ouver ren�)Vação dele, toda a rêde te�efoni.ca, ins·(gnacio Leutprecht -:- Requer licença para cons 8 - Qualidade de material a ser empregado; talaçao. e o maIs que lhe pertencer.e seja obJ�to .d�truu uma instalação sanitaria em sua -casa - Como 9 - Conjugação do serviço urbano com o in- r�spectlvo contratu� pass.ará _

á
.

propnedade do mUntCl-

requer.
'

ter municipal e i�ter-di&trital; pIO Sem qual9uer I.ndemzaçao,João E�mendoerfer - Requer licença para 10 - Preço de instalação dos aparelhos; 4 - Plel.tear Junto aos. poderes co�p�te!1tes a
construir uma caSR de madeira e instalação sanitaria 11 - Postes de ferro, pintado, de forma cilin- concessão de Isen�ão dos. Impostos mUniCIpaIS que
em seu terreno, fundos a rua Rio Branco. - Como drica, nas ruas: Avenida Getulio Vargas e Epitacio I recaem sobr� os JlIO� s�rvlços ;. . .

requer. Pessôa, desde o entro,camento com a rua Abdon Ba- 5 - Desapropriar por utilidade ou neceSSIdade
Alex Enke - Requer baixa de sua oficina de tista 2té encontrar a D. Pedro II.; ruas Padre Fr"n-

I

publica, por c.onta da concessionaria, os b�ns particu-funilaria - Como requer. ken, Emilio Jourdan, José Bonifacio e Abdon Batista lares necessanos a? dese�p�nho dos servIços,
Jaraguá, 11 de outubro de 1939. até em frente a igreja católica. Os demais po�tes po'

6 - Transfenr os direItos que. lhe .competem..Renato Sans, secretario. derão ser de madeira de lei. pela Qferta de arrendamento dos servIços mter-mun I

A Prefeitura ficará ainda com o direito de poder cipais que lhe fez Cl Ci�. Telefol'li.ca Catarinense ;
mandar remover sem nehuma indenização de sua par-

As propostas ser�o. sub,!!etldas�? parecer d�o
te, qualquer poste, embora tenha sido colocado com Dep!utamento .de AdmInlstraçao MUniCIpal e escolhI'
o seu consentimento. desde que as<;im exijam os in das pelo Prefeito.
teressaB públicos'

-

A aceitação de qualquer proposto só se tornarà,

.
efetiv3 dez (10) dijls pelo menos, dep<>is de publica·12 - Garantia sôbre: das pela Imprensa a minuta do respectivo contrato,

a - sigilo das comunicações; nos termos do art. 143, da lei n. 55, de 30 de de�
b - rapides das ligi:lções; zembro de 1935.

.

'f 'd d A apresentação de proposta importará em re-c - UOl orml a e e regularidade do fun núneia, por parte do apresentante, de quaisquer dicicnamento ;
. reitos que pretenda êIe haver contra a Prefeitura.d - Isenção de indução eletro·magneticas Para garantia da assinatura do contrato, os pro�

ponentes deverão depositar a quantia de 5:000$000,
c,ue reverterá em favor da Prefeitura se o proponen
te não assinar o contrato no prazo - de oito (8) dias,
contados da notificação que, por oficio ou carta, lhe
fôr feita.

Antes da abertura das propostas será julgada, a
idoneidade dos proponentes.

A P{efeitura reserva se o direito de regeitar to�
das as propostas que forem apresentadas e anular a

concorrência.
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá,

22 de set�rnbro de 1939.
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t-{ R CADAÇAo "ReceitaA r. Renda
U L O S

"

I Lanç8tJa PrevÍstR
A. I· ft.1 l), Mê� T, t 1:1 I

-

RDINARIA
91:535$700 842$800 92:378$500 84:P37$700 70:000$OúO
28:181$700 136$900 28:3 t 8$600 46:022$500 21:000$000

ano 15:541$óOO 122$900 15:664$500 16:333$2GO 19:500$000
s PubPc88 3:573$200 268$000 3:841$200 6:000$0( O
(I Agrícola e Pastorll 102:451$400 2:812$100 J 05:263$500 101:677$900 91:900$000

GIiOIl Maior e Menor
s e Proftssões (inclusive

77439$100 69:459$800 146:898$900 157:143$500 118:009$000de Bebidas e Fumo)
titido 14:637$8QO 1 :137$500 15:775$300 15:uo( $000
cos 8:386$600 143$000 8:529$600 3:641$800 7:000$000
Iortzução de Imovels

4:874$100 386$400 5:260$500 2:000$000

4:271$800 790$900 5:026$700 5:000$000

AORDlNARIA
3:717$400 599$8(J0 4:317$200 7:000$000

ais 3:783$200 109$500 4:492$700 3:000$000 It

SPECIAL
16:253t300 16:253$300 ' 24:6"f $(100

SOMA Rs . 374:b46$900 77:409$600 452:056$500 409:7fl6$600 õ9 :.", ..$"00 I

roio de 1938 125:3H2$870
577:449$370

.

16.
16.

Saldo disponível ao exe

1:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

RENDA O

Imposto de Li cenças
Imposto Predial Urb-n.
Imposto Territorial Urb
Imposto sobre Díversõ
Imposto sobre Produçä
Imposto de Capítaçã.
Imposto Pecuário sobre
Imposto sobre Industrte

Patente por veurí«
Imposto sobre Gado Ab
Taxa de Serviços Pubu
'I'axe de Melhoria e Vö

Emolumentos
Rendas Iadustríats
Rendas Patrlmoníaís

RENDA EXTR
Divida Ativa
Multas e Rendas Eventu

RENDA E
Receita Especial17.

fRACOS t l�NtM1COS: "Tomem: �ViNHO CREOSOT.Ó.DO �
- ==-

Do Ph. Ch • .J040 d. Silva Sllvcir.

EmPf"CBCcfo COIIl alto n•• ;

Tosse.

Resfriados

CREOSOTADO
é um g ..,ador de saúd,.

A palavra sagrada
de um sacerdote!
Exmo. Snr. Br. - Sin

cel'amente convencido do
quanto serei util á humani·
dade, escrevo lhe estas li
nhas, expressão syn hetica
da admiração que me vae
na alma, elogiando sem
ideas reservadas, o seu

poderoso especifico deno
minado CONTRATOSSE.
Vi em- pessoaß de minhas
relações o rprehendente
effeito de tao magnifico
preparado.
Não vacillo, em recom

mendar o CONTRAT0SSE
como especifico utilissimo,
sempre qU(l alguem se sen·

tir com tosse de ql:alquer
natureza e 2ff�cções de gar
ganta. pois os resultados
slo c!rtos, excellente e es,

plendidús.
Padre Fco.Ozames,C M.O.

(firma recophecidit).

Portaria D. 44

Decreto D. 12
Abre créditcs suplementarf\s.

O Tenente leonidas Cabral Herbster, Pretei.
to Munioipal de Jsrsguá, no uso das atribui,
ções que lhe são conferidas por lei; e de acordo
com a Butoriz8ção contida DO art 5 do Decreto
lei n. 48, de 31-12-193;8

Decreta:
Art Unico. - Fica 8berto, por conta do sal

do verificado no exercício findo, os credlt08 su·

plementares de Rs. 12:000$000 - doze contos de
reis - e Rs. 8:000$000 - oito ClJntos de reis -

como reforço, respectivamente, ao § I, da Verba
n. 4 e 80 § 1, da Verba n. 16, do orçamento .:;m

vigur, revogando·se as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Ja!."sguá. a08 4 de Se

lembro de 1939.
ass.) Leonids8 C. Herbster.

Renato Sans
Alfredo Moser.

O Tenente Leonidss Cabral Herbster, Prefei·
to Municipal de Jaraguá, no uso das atribui9ões
que lhe silo conferidss por lei;

Determlóa á Intendencis de Ha-qsli e aos en
carregados de fazer pegamentos por ordem e con
ta desta Prefeitura, que 08 respectivos recibos
devem ser ssmpre assinados pelo recebedor ou
por procurador destes; admitindo se tambem a
assinatu/a a rogo quando o recebedor não souber
escrever. l

AS"slm, ficam proibidos as assinaturas coleti
vas, por uma 86 pessoa em nome de terceiros,
como se vinha praticando, indevidamente, emfvarios 08808, Das zonas rurais.

. Comunique-se.! Prl"feitura Municipal de Jaragcé., 25 de Se-
I tembro de 1989. '

a8.) Leonidae C. Herb8ter.

III II I
OBSERVAÇÕES

Visto:
LEONIDAS C. HERBSTER

para os

Jaraguá

Renato Sans,
Secretari\l Municipal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2.6
. ADMINISTRAÇÃO E FISCALISAÇAO

1 Subsldío 80 Prefeito '

2 Representeçäo ao mesmo
3 Funcionalismo
4 Diarías e treusportes de Iunctonertos
{) Gratificação ao Intendente Distrital

EXPEDIENTE E DESPESAS DIVERSAS
1 Material de consumo e de expedíeute da Preteí

I tura e d88 repartições R ela subordinadas
2 Publíeaçõ es de leis e atos oficiais
3 C{ rresnondencía pcstal e telr.grf!ficll
4 Seguros de operarios
5 Aluguel do predío onde tuncíona a Prefeitura
6 Aluguel do prédio onde funciona 8 Intendencta
7 Porcentagem aos fisCRE'B

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
1 Reconstrução e reparos tias vias publicas muní

cipaes
2 Aquisição de veículos, anímaís, combustivel, Ior

regem, ferramentas, etc.
3 Salario 80S operarlos

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÖES
1 Construção da estrada Garfbald! Hansa
2 Construção de uma poute sobre o Rio Novo
3 Para ltQuisiçl\o de um terreno para o Cemiterio

de Hansa

S_EltVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
1 Límpesa de ruas, praças, jardins e outros logra.

doures publíeos do centro urbano
2 Iluminação Publica

FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL
1 AquiaiçE10 de semeutes, reprodutores. etc.

EDUCAÇÃO, CULTURA E PUBLICIDADE
1 Veneím entes de 11 protessores muntctpals a 200.

e 4 8 150$000
2 Alugueis de prédio; escolares
3 Material eaccíar e assísteneía a alunes necessi

tados
4 Serviço de publíeídude do munloípío
5 'I'eanepcrte para fiscallRação escola-

HIGIENE E ASSISTE�CIA SOCIAL
1 Amparo á Maternidade e Intancla
2 Socorros publicoe
3 Sepultamentos de indigentes
4 Higiene e saneamento das zonas rurais e urbanas
5 Asstateneta aos presos pobres

CONTRIBUIÇÃO E AUXILIÖS
1 Contribuição p. o Depart. df'i Acmt .ís, Municipal
2 AuxiUo ao Leurozarto do Estado
3 Quota do Isnçamento do Imp. sobre Industrlas e

Peoflssões
4 Subvenção á Escola. Normal Primaria do Municipio I
5 Subvenção 8 3 escolas particulares
6 Construção de casas pera operarios
7 Subvenção ao Hospital ..São José-
8 Subvenção á Soe. de Lavoura cTres Rios do Norte.
9 Subvenção 80 Centro Agrtcola cSanta Catarina"
10 SUbv�DÇI\O ""0 Hospttal Particular de Hansa
í

t Subvençäo á Caixa Escolar cAureli». Walter.
12 GrB. tijicaçäo ao Inspetor Escoiar
13 Auxilio ao Esporte Clube «Ayn.oré-
14 Contribuição pera o Destacamento Policial

DIVIDA PASSIVA
1 Pagamento da Dívida Flutuante. Inscrlta
2 Amorttzação da Dívida Flutus nee com jomvtüe
3 juros de 7 1/2 % sobre Rs. 15:000$

DESPESAS POLICIAIS E JUDICIARIAS
1 Gratificação 8tJ Carcere íro
2 Expedíente do Forum da Comarca, quando ra-

Ii qu sltado pelo dr. .Tuiz de Direito I3 Percentagens 80S encarregados da cobrança da
Divida Atíve

4 . Serviço de inspeção de veículos
5 Aluguel <los aparelhos de teíetones - Delegacia

e Forum

DESPESAS PATRIMONIAIS
1 Manutenção dos cemítertos publícos

DESPESAS INDUSTRIAIS
DESPESAS EVENTUAIS

1 Para pequenas despezas imprevistas
VERBA DE APLICAÇÃO VARIAVEL

1 Para atender despesas 'uo segundo semestre do
exereteío, por deflci�ncia. das dotações orça-
mantarías (5 o da Receita. Geral)

APLICAÇÃO DA RECEITA ESPECIAß
1 Para construção de proprios Municipais

(;'):000$

3:600:40:680
1:300$
4:800$

2:4nc$
26-625$
2:082$600
3:2('(\$

3:6'jl.$
40:185$
2:892$600
4:800$

2:4,-,{..$
sc:« 15$ I2:n92$6oo
3:M(!$

Supl. p. clsaldo 1938 Decr.Leí n.54 de 31··3·303:390$
1c'$

400$
3.8

4:346$600
2:700$
928$500

1:700.
3:600$
480$

1 :293$200 I.

3:471$300
1:700$
744$600

260$500
200$
139$600

3:731$8'10
1:9;)0$
884$200

'2:40($
28ü,

1:293$200

7:5{·0$
3:(J(;0$
2:000$
1:700$
3:600$
480$

1:500$

2:100$
280$

1:258$300

300$

34$900

•

4.8

69:187$

55:558$700
26:559$700

79:202$600 79:545$7004:222$200

6:244$700
440$300

Supl. p. clsaldo 1938 Deer. - Lei n. 54, 60 e
de 31-3·39, 1·6-39 e 2-8-39.bt:803S4oo 80:214$900

27:oo(l$ 27:000$
27:oco$
27:000$

5.a

4:o0C$
3:009$

5:000$5:000$ 5:000$
6.a

75$· 195$ 195$
940$600 8 :480$400 11:821.

12ú$
7:539$800

500S
12:300$

7.ft
976$ 97.6$ 1:300$976$

8.a

20:000$ Esp. p. clsaldo 1938 [)ee-Lei 51 de 1-2-392:097$600 34:471$700 4a:941$70032:374$100 33:600$
1:000$

1:000$
L:500$
5{}(j$

594$900
1:173$

594$900
t:173�

594$900
1:173$

9.a
1·050$
2:711$800
245$

650$
2:689$300
245$ I

3:500S
3:000$
800

2:9001
100$

100$
62$200

550$
2:627$100
245$

10.a•

1:393$ .

�sp. p. c/saldo 1938 Deo-Lei de 24·3-397:393$
1:000$

7:393$
1:000$

7:393$
1:000$

8:000$
I:GOc,$

2:700$
4:830$
3:600$
1:000$

�:60�:.1.8,.,(;
60($

1:200$
240'
6oc,$
600$

4:576$250

1 :7oú$

3:6üo$
1:800$
600$
6i:w$
24ü$
60GS
600$

4:576$260

1:30':;$

2:100$
1:050$
400$
200$
140$
350$
350$

·3:050$800

1-

2:tOOt
1:200t
�50$
200$
140$
400$
35(1$

3:050$lioo

50$

..

11.8
.

2:352$500 2:425$
3:000$
1:125$

2:3S2$500
3:000$
1:125$

12.a
i:440$

300$600

180$ 1:62('$

30c$600

2:160$

300$600 6(;(.$

1:400$
2:400$

367$200

117$400 312$500 471$800
200$ t :8o{i$ 2:400$

61$200 I 244$800 36'i$200

255$ 2:563$ 3:3285

195$100
1:600$

183$6001
13.a

4:ocot2:308$
14.a

15.a
Esp. p.c/saldo 1938 Dec.-Lei 55 e 62de 31-3'»75$900 13:130$600 13:144$65013:054$700 10:37(;$850 3:500$

16.8

8:286$ 17:581$460 10:152$210
17.a

24:600$
294:430$860 28:443$100 322:873$960 390:1635010 390:000$000 85:693$000

254:517$410
577:449$370

SALDO DISPONIVEL para o mês :Je OUTUBRO

Dteczimínação de saldes:
DISPONIVEL:

Na resoUfe.rí9,
Na Intendeneta Distrital
No Banco Agric. e Com. de Blumenau

CAIXA DE FUNDOS ESf'EOIAIS:
No Banco Agric. e Com. de Blumenau

35 :371$700
41:95u$410
170:323$500 274:645$610

6:929$800
254:575$410

Contadoria da Prefeitura Municipal de -Iaraguä, em 30 de Setembro de 1939.

Visto:
LEONIDAS C. HER8STER

Prefeito.

ALFREDO- MOSER, Contador.

\
Por.arla D. 43 De ordem du sr. Prefeito Munícípal torno ��publico que durante o

corrente mez de Outubro, arrecada se na Contadoría da Preteítura Muni.
cipal de jareguã e Intendencia dlstrltal de Hansa - o 2. semestre do Im
posto predial. Não satisfazendo o pagamento no referido mez, ficará o
contribuinte sujeito â multa de 200/. sobre o referido Imposto no primeiro
mes, aendo então feita a cobrança judicialmente.

S�crl"'tarj8 da Prefeitura Municipal de jareguä, 10 de out. de 1939.
Renato SanI, Secretario.

,�������������==�,-����-����=-

Faça o Secretario daPrefeitura publicar Edttaes
nos termos da norma aprovada pelo Departamen
to de Administrc.\çAo Municipal.

Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 22 de Se,
tembro de t 939 .

'
.

8.S8) LeÔnfdas C, Hêrbster

O Tenente Leönldas Cabral Herbster, Prefeit�
Municipal de JG:raguá, tendo em viste o parecer
do Departamento de Adml.uistNÇão Municipal e

despacho do -fxmo. sr. Interveutor F?deral;.
Determina a abertura .Ie coucorrenora püblíca pa
ra &; exploração dos servíços .íe comunicações

c , o·, cidade de Jar5guá.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Louvúvé}
iniciativa

CAM_?ANHA EM PROL SDA INTENSIPICA
, ÇAO DO NOME DI; SANTO.S DUMONT
Esteve reunida estes'

dias, no Touring Club
do Brasil, a Cornmissão
de Turismo Aereo desse
elub, sob a presidencia
do general Newton Bra
ga, que tratou da inten
Sificação da campanha
educativa em torno do
nome de Santos Dumont
e de outros pioneiros na
eíonaes da aero- navega
ção.

Desde a sua installa -

ção, que é grande o nu
mero de adhesões á re-

ferida cornrniseão. Acrea- Santos Dumont
ção do Museu Santos os feitos de Santos DuDumont, na antiga cida montde de Palmyra (Minas A' h ..

Oeraes), como homena-. .

p rase classificada

gern á memoria.daquelle e� 10 Iogar terá o pre

aeronauta, foi um dos �IO .de 500$OlJO e.m
objectivos da reunião. dinheiro, devendo ser fir-

A secretaria do Tou- madas com pseudony'
ring Club do Brasil, em

mos ou com o propn.o
commemoração á «Sema- no�e do autor,.No P!I'
da Asa« de 1939 abriu melro caso, sera envra

concursos de, phr�ses so- do, em envelopp� a �ar·
bre Santos Dumont, o

te. o nome verdadeiro,
que annuaJmente vem co�. o _endereç?, .para
sendo realizado com exi- verificação ulterior.

to.
Qualquer pessoa pode 'O anuncio é a alma

tomar rarfe no certame,. 'do negocio.
ba�tando, para' isso, en

....".- .

viar um envelope fecha
do, com uma ou mais
phrases ineditas de sua

autoria, sobre a vjda e

Costureira
Acceita qualquer serviço do ra·
mo em casas particulares e em
seu domicilio. - Informações
na casa do sr. Mahinho Soares.

EMBELESE O SEU LAR ...

!!!�seni.: Pedro Maximiliano Perfeito, Jaraguá
Ião estrague a sua com!da Azeol1e SaladIse dmenle o cOllhecldo . a

.-

... -

ledaecil e .meiaas :

.VEIIOa;OElUUO VIRGIS

Caill Postal I. 12 aORREIO,:-OO POVO
larasuá do Sul Santa Catharina

Social
Artur-Mueller, Escrivio e Ofi-

cial do Registro Civil do 1. die-
tríto da Comarca de jaraguá, Nos termos do Decreto
Estado de SantaCatarina, Brasil, Lei n. 1.607, de setembro
Faz saber que compl\receram f' d., em eartorío exibindo OI doeu- p. In O e consoante o es-

mentos exigidol pela lei afim tabelecido no Edital publí
de se habilitarem para casar-se: cado no cDiario Oficiab

fDITAL N. 984 do Estado do dia 5 de ou-

Oscar Alfn do Haering e
tubro corrente. assinado

Frieda Zipp. pelos drs. Celso Fausto de

fie, solteiro, operário, Souza e Cesar Ceára, res

com vinte e tres anos de pectivamente presidente e

idade,brasileiro, natural des secretario da Comissão de

te distrito, domiciliado e re- Tabelamento, levantamento
sídente nesta cidade, filho e controle dos estoques
de Guilherme Haering, fun de generos de primeira neo

cionario publico, natural da cessidade, é fixado o praso
Allernanha e de Ana Stoll maximo de quinze (15)
berg. Haering, domestica. diaS para que, dentro dele
natural de Blumenau, do todos 08 comerciantes ou

miciliados e residentes nes- intermediarias comerciais,
ta cid-ade. estabelecidos neste Muni

Ela, solteira, domestica, cípíc , produtores, deposí
com vinte e um anos de taríos, eonsígnata-ios com

idade, brasileira, natural de pradores, exportadores e

Hamonia, domiciliada e re importadores, bem como

sidente nesta cidade, filha todas as pessoas que se

de João Zipp, natural da iam diretam�nt.:: interessá

Hungria, lavrador e de Ana das ou .relacJO!1adas c_?m a

Voig� Zipp, Ir..vradora, na- economia, al!mentaçao e

tural deste Estado, domici conforto publico, fa.çam en

liados e residentes nesta trega a _esta Prefeitura da

cidade, sendo aquela faJe declaração do.s estoques de

ejda. g�neros de pnmetra neces-

[araguä, 9-10-39. siaade, quê possuem ar
. mazenados ou á venda.

EI?ITAL. No. 985
.

A declaração deve vir
HenrIque Fischer e LIO' em duas vias, em papel aI

da Koemi·
. mf>ço, dfJtilografadas e de

Ele, solteiro, lavr�dor. vidamente assinadas diri
�om �inte e,. �m anos je gida ao Prefeito e 'obede
Idade, br a�I1elro, natural cer no mais ao detel mina
deste� di�trito, domi�ilia�o do no Edital que vai pu
e reSidente ne�te dIstrito blicado em sfguida.
no lugar Rio �o Serro, fi- Jaraguá, 11 de outubro
lho de Augusto fischer,. dt: 1939.
lavrador, natural de Blu LEONIDAS C. HERBSTER
menau, domiciliado e resi Prefeito
dente ':leste distrito no lu - HILDEBRANDO GOMES
gar RI.o do Ser.ro, e de Agente de EstathticR.

C
Ana SIewert fischer, Ia'

DM AS

REX
vradol1l, natural de �Blu-

FOTO· ESTATUETAS mena� falecida.
Elias representam com mais detalhes, em Ela, solteira, domestica,
cores naturaes, os seus retratos de estima- com. vinte e quatro anos

tão, tornando milito mais vistosa e sug"ell-
'.' de: idade, brasileira, natu-

tiva qualqu:r photographía. q.ue V. S. deaeJar .ter em lugar de ral d.e Rio do Te3to, do'
àestaquc;. Sao um adorno d!sbnto e elegante, mdispensavel nas miciliada e rcsi:jente nesteresldenclas modernas, propno para estar sobre O pillno toucador

REX
mesa. ou escrevaninha, cons�itpincÍo tambe� distrito no lugar Rio do
um riCO presente de AnDJve�sario. Natal, Seno, filha de Carlos e de EDITAL
Anno Novo ou Casamento, etc. etc. etc Mària Koenig, lavradores, .

naturaes de Blumenau, do- De ordem d? sr. presl-
_STUDIO miciliados e residantes nes- dente da Comissão de ta·

te distrito no lugar Rio do belamento, levantamento e

Serro. controle dos estoques de

Jaraguá, 10-10-39. gen�ros de pri!'1eira ne

cessldade, ora Criada peJa
�:' _

EDITAL N. 986 resolução n. 688 de 3 do
Wilhelm Ma�tjI?- Karl cOIrente, do exmo. sr. In- Visto:

Krutzsch e "fecla Ziese. terventor FederAl neste fs- CfLSO FAUS"fO SOUZA Uma obra magiftral sobre o drama politico que
fie,

.
solteuo, lavrador, �ado, torno publico a quem PreSidente. vem saccudindo a China nestes ultimos annoso

���da�:.tena�u��atrde a��s ��t�ressar possa, o seguin
Typographia NeUe contemplamos, com absoluta fidelidade, os

menau, domic�lia�o e resi
.

a - Todos os comer. "A 'd"
tragicos mysterios desse povo oriental, ao lado

dente neste dlstnto no lu' clantes ou intermediarios venl a de sua exotica e tragica philosophia. Um film de
gar Jaraguá Alto, filho de comerciais estabelf'cidosOil' intensa vibração, com Oustav Proehlich.
Oscar Krutzsch, lavrador, não, produtores, deposita I

�sse Importan!e estabe·
t'pisodio electrizante sobre um capitulo da

natural de Blumenau, do rios consignatal ias com. eClln,ento graphlco de Ja
miciliado e residente no pradores, exportad�res e ra�ua, acaba de rEceber da guerra sino japoneza. Uma das mais ousadas 0-

lugar Retorcida, neste dis importadores bem como 9a. Importadora Bremen bras da Ufa, que tão bons films nos tem dado
trito, e de Joh�na Mei�ter todas as pes�oas que se.

SIS Uda., d: S. Paul�, u� ultimamente.
Krutzsch, falecida, natural jam diretamente interessa

modnno prelo, que Já fOI Uma advertencia contra os horrores da Q'uer·
da Russia. das ou relacionadas com m0!1t.ado em suas officinas. O f')

�

Ela, solteira, domestica. B economia alimentaçro e felIcIta.mos an sr. Leopol' ra· - I m que impressionará a tl.ydo especta,
brasileira: com dezesete conforto publico, ficam o.

do Remer,. propri�tario da dor. - Emocionante! Electrizante! Deslumbrante!

anos. d,: Idade, n�t��al des brigadas, pelo presente edi
Typoglaphla Avemda, por

te �istrttO, domICIliada e tal, 'no prazo maximo de
esse ml.lh?rammto que D_ia_2_2 D;__O:..:.;.M.:..:I:.;:.N...;.,O.::..:::O Dia 22

reSidente nest� distrito no oito dias para os que e l�e permlttIrá, de agora em O
--------

lugar Jaraguá Alto, filha de xercem suas atividades na dlan.te, executar. qualquer grande film dramatico da Cine Allíança
Alberto Ziese e de Hermi C�pital do Estado e quin

.

servIço do s'u ramo, a con- KATIAnia Ziese. Javr;tdores, na ze nias para os do inte
tento de sua enol me fre-

tU!'a�� de Blu�enau, do- rior, a declarar os estoques
guezia. (A Tzarina sem �oroa)miclI�ad9s e resldwtcs ne� de generos de primeira neo

"-

te dIstrito no lugar RIO cessidade, matei ias primas, ANNUN"IAR Um film imponente e luxuosissimo, com momen �

do Serro. (frogas e medicamentos,
...

t d
Jaraguá. 11-10-39. materiais de construção E' VENDER! os e profunda emoção. O admiravel romance

cí;e�t�ad:��dC:se��s:i cg;�:� combustiveis,. IUbrificante� Di I
da princeza Bibesco que, n� téla, arrancou Jagri-

sente edital que será publicado e outros artigos de pu' vu gue OS seus mas e sorrisos da propria autora ...
pda imprc;nsa e em cartorio �n- meira necessidade, que pos· artigos nestafolha A cOI�sagração suprema de Danielle Dorieux
de será afixado durante 15 dlas suem armazeriadas o

' J h L d E' b t
..

Si alguem souber de impedi. f

ua_e. O n O er.. nessz o ra sump uosa e nqUls'
mentos l1cYse-os para finslc:gaes. v.nbda. E' d I

O c:ommerCIOmo .. sIma. que Dantelle e Jehn provarão <:lO mundo
Artur Mueller - :;sa ec aração de· d

.

b
.

Escrivão Di�triti11 �. Ofidal do ve�á ser feita na Capital e�,!-o requer pu.. que assim como s� em fazer m, também .�a�em
RegIstro CIVIl. perante a comissão e no bbcldade! fazer chmar. Um film para 3S almas senSIVeJS e

interior por intermedio dos para os corações tenros. Uma maravilha da Cine
Moveis á venda Prefeitos Municipais. "Correio dopovo" AlIiança.

Oleo virgem - Insuperavel pelo seu sabor (. Insu- Vende·.se uma mobilia de im- d
C - <? preço de ven_da

I
faz a propaganda

1 I d f' buia chapeada, com seis peças, �s artigos em ques�ao, technl-"a e V Sperave pe a sua esmera a re mação. estylo moderno. _ Ver e tratar nao poderá sem orgaRlsa'l
.. •• a Para o dia 1. de NovembiO O· grandioso

!A�PiíiP·iiP.·eiiila.Iitn._S,.d.e.A.li.m.e.nt.açiãiio.·iiiR.I.O.-iiiiiiiso.b.n•.•l.27iiB.2.'.A.n.al.is.eii7iil.n.oiiiiiiiH.ot.eliiiiiiiBeiic.keiir·iiqiiuiia.rtiioiil.8·iiiiiiiiiiiiiiÇiiãiio_diio_�tiiaiibiieliiam_eiin.toiiiiidiiefiiiiiiiiViieiiiiin.daiiiiiiiiiiCiieiiriit.aii·_iiiiiiiiiiiii._ifl�·.lm��ii«iíAiiiiiiPiiiRiiiiiINiiiiiiCiiEiiSiiliiNiiHii·iiiAii1>iiiiiiciiiOiimiiiiiSiiiiihiiiriile�YiiiTiiieiimiiPileii'
EXIJAM O SABÃO

Sabbado, 14 de Outubro de 1939

nitivo, ser superíor ao vi
garante até o dia 1. de se
tembro pp., salvo nos ca
sos em que os interessa
dos apresentem razões que
justifiquem a alteração no

preço.
d - Os defraudadores

da economia do povo, ai
tistas, açambareadores, etc.
deverão ser denunciados
por todos os interessados
á comissão de que trata
o presente edital, afim de
o Tribunal de Segurança
Nacional tomar conheci'
mento, por Intermedio des
ta, dos infratores do de
creto lei n. 869, de 18. de
novembro de 1938 e dos
díspositivos do decreto.
lei n. 1.607, de 16 de se
tembro pp., para os quaes
chamamos a attenção de
todos.

a - Os interessados de Ba i le
verão prestar qcaisquer in Terá legar amanhã no
formações �e que trata o salão dos cAtiradores de
presente .edital, ou levar Jaraguä», o seu annuneia
suas querxas e reclamações do baile social, que pro.á Comissão de tabelamen mette bastante realce e a
to. levantamento e COI! nimação.
tro�e dos geI?-eros de

pri'l Agradecemos o convite MoranlOs e Nata
tnetra necessidade, que es- que nõs foi enviado pela . ,

tá funcionan.do diariamente directOlia da veterana so'
tedos os dias no

na Se�retarla da Félzenda ciedadp ja�aguaf'ns(". l BAR C.A.THARINENSE.
e Agricultura, no Edificio -

do Palaeio do Governo. mma;w& lM:&W rn ..

Para os residentes no in
terior os ent�ndimentos de
verão ser feitos por' inter·
medio GaS prefeitos mu

nicipais, os quais tem ins
trução á respeito.
Para que ninguem alegue

ignorancia, foi o presente
edital por mim lavrado, o

qual será publicadO no
Dial io Oficial do Estadú e
afixado fm todas as Pre
feituras Municipais, valen·
do o mesmo, para efeito
contra terctiros, da data
de sua publicação na Ca
pital e no interior da data
de !'ua afixação nas Pre
feituras.
Comissão de tabelamen

to, le ...an1am6nfo e contro
Ie dos estoques de gene
ros de primeira necessida
de, em fIo' ianopofi5', 4 de
setembro de 1939. .

(a.) CESAR CEÁRA
Secretario.

Re.ls.roCivil EDITAL
c-Sobre um macio. chão todo em musgos e rceas .•

Eva, formosa e nüa, adormecera ao luar,
E sobre a alva nudez dessas formas graciosas
Satan deixou cahir um desdenhoso olhar, .. :'

.

eMas num sonho talvez de cousas ignoradas,
N'um desejo sem alvo, imperfeito e indeciso,
Eva os labios abrio, - e abriram se, orvalhados
Oe um suspire de amor, as rosas de um sorriso.e

Bodas de Prata
Festejou dia 1. do cor

rente o seu ccasamento de
prata>, o distincto �as::l
Dorothea e Frederico F.
Moeller. [proprietario da •

fabrica develas á rua Brust
lein. A's muitas fdicitaçõfi
cue recebeu o distlncte
par, juntamos as noseas.

-x

Viajantes
Esteve esta semana em

Jaragu�, de passagem pa
ra Joinvillf", onde foi a ser

viço de seu cargo, o snr.

dr. Othon Gama d'Eça, digo
no procurador fiscal da
Fazenda Nacional em nos

so Estado.

Comissão de Tabe,
lamento, Levanta
mento e Controle dos
Estoques de Gene
ros de primeira neo

cessidade

Änniversarios
Anniversariou terça feira,

dia lO, o sr. Manoel F. da
Costa, commerciante em

Itapocusinho.
- Fest! jou mais um na

talicio, dia II, o nosso a

migo sr. Ricardo Tavares,
negociante.
- Viu passar mais um

anniversario dia 13 a se

nhorita Isaura Piazera, fi
lha do sr. Silvino Piazera.

Dr. Marinho Lobo
Advogado

Rua Dr. Abdon Batista .. JaragQá
(ás sextas-feiras) Predio Emerlch Ruysam

ii

CineOdeon.
HOJ E - Sabbado, dia 14

A Ufa nos apresentará o grandioso film do
momento

Alarme em Pekilo

Virgem EspeciaJ'id�de
Sft.ßÄ��!RCt,.,
ESPECIALIDADE

de WETZEL & elA< - 'IOINVILLE...J (Marca registrada)
POIS CONSERVA E DESI��fEcrA A SUA ROUPA
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