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SANTA CATHARINA, a padroeira do DOS" EStado, Virle.. e

D1artyr inspiradora dos nossos destinos, telD hoje o seu -dia,
dia _nto da nossa fé e "do noslO patrioti.Dlo.

- ,

o dllCOentenario
proclaDlaçio
publica e o Estado

Novo

da
da
Re...

�
Nas zomemorações do I Patria, os brasileiros po-

r 1
cíneoentenario da Repu- dem hoje confraternizar se

I ,

blíca, a gloria do Esta· numa só linguagem, num Direefor·proprietario: HOIORITO' -JO.EUI J8roal Indepeodente e Molicioso, Caixa Postal, 12 Redactor: Jaia Crespo
do Novo exaltou, de ma- mesmo pensamento, 'nu-

Ineira expressive, com a ma unica vibração, um AN�O XXI JARAGUA oo SUL Sabbado, 25 de Novembro de 1939 - S. CATHARINA I N°. 1.008
exposição de seus traba- dignificante conceito de =;;._;;;_===;;;;;;;;;===========�

lhos e seus feitos, o triun voz cívica e volver, com O interventor o doia.. como Providendas sobre a
to imortal do regime que igual sentimento de pa- unidade mo- I I-

,..,

dextinguiu a monarquia. triotismo, seus olhos pa- catharinense eDl ne4a'
.

ria pan- oca, lzar�'o e
Muito contribuiu, po ra as rutilações firmamen- a �

rem. para avultar a sig- tarias do Cruzeiro do - Minas americana pOlo,nesesnificação das solenidades, Sul. ,
.

o espírito nacionalista Feliz coincidencia es- Visitando Minas Ge,raes pisaqor e patriota do go. A Hava8, agenei&ilran
creado por esta época de sa de festejar num mez, a convite do governador vernadoe Valladares, eo ceza, communlea de Wa

r-enovação de valores trez datas primaciais pa..
Benedicto VaUadare9, o mo a Fazenda. florestal, ahíngtca : A sub Oommís-

•

'

A
•

.. n. Interventor Nereu RamoB� o Matadouro Modelo. a aão Ffnanceíra Pan·Ame-
. .

"

9ue, sem receio algum .de ra os d ....stinos do RasII. após- o encerramento do Feira de Amostras, etc. ríoane reunlda em Wa. Na
_

ultimá reu�lIão dOldentéS.
a �vltar a forma�ct,

Incorrer e,rn enfase, ' muito 10, 15 e 19 d e novem- eonela v,", dOI Intervento- Na n,oíte de 21 loi "Of. shtngton, discutiu a adop. Consêlho deColonlzação 9, de !'Im,onas .extrange!ras,
bem podemos encara-la bro. .res, reelísadc no RIo de ferecldo 60 snr, -Nereu çlo de uma unidade mo- Immlgraçlo, .foram estu�a consideradas mconvemen-

eomo a éra de ouro do Tais efemérides repre- Janeiro, colheu a melhor Ramos pelo governo mt- netaría eommum a todos das e �eso}vJdas materias t�s em fâ<:e do ponto de

51' ·1 t d d impressão, sendo comu neíro um balle, no Auto. os paizes a!lle.rlcan�8. de m';1lto ínteresse para.8 vista do mteresse naero-

asu.
.

,_ ,

sen a':11' no ar or e s�as lado de atteuçõss. móvel Club. participando, Todos os d.legados re- �ol?ntzação em nosso paia na).. .

��s esta Integr�çao de em�clon,an!es evo�açoes, O 'intervent�r eatharí- do mesmo 88 figuras maís eonheeersm a vantagem 3 VIsta
_

de opportunas in- Consldera.do, �$Slm, #I

brasilidade, tra�sfl�ur('ln - na lProflssao de fe das nense aproveítou ii op rßpre�ntatir88 (3a socíe que a adopeão dessa u- fonpaQoês prestadas pelos ass.�mpto e exa�mad a�
do todo o território na- gerações que surgem, a. portut;lldade para obser. dade de Bello Horizonte. nidade traria a� eommer- enviados do Consfl�o a�� regroes que. mars nee�ss}4
cional, impond�"

u os travez de seus magnifi var diversos estabeleci- O Interventor catharlnen �io in,ter.am,erlcano, mas
estados d� Sa�ta C.. thari tam. d,.

e

emrgrantes,' .

flcol:(

ritori . d ' ,; f tei dad � mentes e insti t u i C; õ e s se regressou no dia se Ievantou se uma contro· na, Parana) MIDas Çleraes d�cldldo que o Brasil es-,

v� onosos, � . "I cos es_elOS ver �áelr�:s creadas pelo espira0 rea. gutnte aD Rio de Janeiro. versia quando o delega- e Par� os 9ua�s trvéra� colha, dent,ro de 17.00Q
cla de objetivos _ ......., cultuaçoes das aflrmatI· do da Colombia propoz occasrao de mdlcar a SI' rdugiados polonezes quC'

aeced<;res de nossa fra- vas da raça bntsileira, ' ,a adopçlo do dollar co- tuação de cada estado. em s� encontram na Rum�"
dição, só foi pos�el Em <iuestões de ideal, Exporta§io de A execu§lo dOI mo unidade monetaria. f-ace do problema de. ag· naa, os elementos que mata

realiza-la íientro dos sa· nada e possivel fazer sem fruetas lira... serviço. de reli.., o delegado do Perá, aJomeraQAo de txtr�ngelros.) lhe ,c�nvenham gara serem

h,'· f· d 10. � 'i -.,I d
' troá pubUcol bem como 08 lepl'eSen- Mer�ê de taes mfor,!,a' 10c�Jrsad�s em "seu te!ri�

,105 Impera IVOS., e a: m",fii estaç�o Ja po e- sUeiras tantes dOll paizes 'cujo ções h�ou o Cons�lho In torJo, em pontos precisa-
de Noveml. ro dé 1937. rOSi\ força creadora, sem ' eommercio, está em mais teir�dó do assumpto, e pou, mente indicados � de m0'

De todos os angulos da o divino sentido que á-; deR:��ct8:���P����gõ:� Ci�i�Ubl�� U�8'�:C::!�� directa Uga91Q com a de adoptar as medidas ten id� a" nio constituirem nu-

sagradßs C�l!Jsas das na R.io, n08 primeiros me- lei 8s&ignado pelo chele Europa e, nlo precisam
- - € 90S umerosos.

ções 5abem imprimir os zes de 1939, a8cend�ram do governo l'eleren!e á
de ,dinheiro americano-

*
*
* Todo lagal' tem sua

gra,ndes vultos das na· li 2, i 51.807 osixfts, con execuç,&0 dos servf,90S pa�a 'Vendet, a08 Estados

B ,RASIt NOVOphisionQmia, phisionomia ci( nalidatles, tra 2,506,338 em analogo concernentes a08 legle Umtiús, salientaram a8

propria, lU<lOßfun d i ve 1
.,

. pal,Hio de- 1938. Regis tro� pubU�w. estabeleci.
diflJculdades da adopç&o

mesmo. Esta e'lr�etert<:8. EIS po-tq�e mu�to de· trou.se, como se verifica d08 pelo Codigo Civil. dO doJla!. como �oeda , .,.. , , '. ,"
'

...
Ie pelos costuJ;Qf:'-i. p4ia8 vemos ao, .'e,natClmento pelo ecnfronto no annoloada a importEm,ciH. des.

pan 8,mel'J,C8!l1l' A d,tiicus Outro ma.co "',e,m, fu, :,Cé,to, os ,po!lfos, cap"e()Il8{..��""'; �"".......,. ...r.f\l(l f..n1 nO�M�p� .....,._, nur... �<>T<"'",.� - -_, - - �iJU� s..e,� . :'õqf.st.sl('n� �OVO a tals do ressurgunento da
eon8trucçã.o I) cari"lctl-l'r pelo Estado Novo e por· de 454531 caixas,

INacional rf81rb' tUMa tira· sAo alguma. 'O surto econói:l:m, lWndencia nacional en"

progressista, que se {les. t digno de De 8COo.fQO com e2ta· gem em '\I
,

e- Oll.. para () sr BerIe secretario i
, ' �- -

., ".

dobra em aetlvidade ti qlt se ,ornou ,

, _ Ustiells le:vantadas, 08,venda, do alludido de· ,adlunt� de Es"ta'dG, apre' den 0.55 a t e r � a., n050$ pnnclp-ro'S ue\�Y:u,,!
-

.e eommunlea pelo es· no�sa p�rene ad�lraçao -mâioreB im,Portadorcs' ele creIo, '..
, lentou uma sé'tie de pro nestes dot! anos de a�lvI- novembro, d�)'937,� �ra·

torço dt'; cada um, até a figura Inc_?nfundtvel �o fructas. cltrlcas foralD 8
" ject01J por parte do sn". dade' do �ovo r€g��1 ça� a ê.s�f's d�tames e q,ue

as ma.iorel! reeliZ&çôe8 nobre PreSidente Odulto ,ArgentIno, com 89�.152 Morreu aos Summer Weil,. - tem mereCido os .maIs iOl paSSIveI varrer da ti·

:�!e::�����daSnOSg1'8n. Vargas. ���ß�j, ! I�����J: ��:: 104 annos _ _ '. calorosos aplansos �e t? trutura .or.ganica ,sociª�
Urua localidade qu� �49.539 e a Belgic8, com ,Ca..peonato dos os grandes pal�es, e .co!ßbahda �or.,�antos ?�S

realiza, em maiúr ou me- Para protel�r, a. 107837. Cuyab8, _ Na villa da braellelro de foot.. a figura t'xtraordinana do peitos .�� cns(:s ".qu�s"JR"
BQl' escala, o ,,@eo cyol0 nossas regiões 11.8 86fluisições da Al Chapada, neste Esíado; ball Presidente Getulio Var> soluvels, os extr.emlsmos

de progresso, prova-o pe. flo.restaes temanha -e �8 França, acaba de laUecer
"

éom g�s pmjéta,se, c0!ll. a: de _i�portaçã� e as c�tn:
la8 SfH1S_ �dnJcaçõe�. O Minisfro da Agri- experime,ntaI RM, compa· 104 aonos de idade; a sra. No jogo de desempate centuado ardor CIVICO pettçpes de forças, fran�
A nohels que h�je da-

cultura vàe' agil' ener. radas corll ij.S dos mezEIs Ross dO' Couto, cuja cau- realiza.dO' domingo uIU·, ...'
•

't' tT�·
.

,

m6S de qua se eogHa em,
gicamente de 1938, uma forle di(lll- eamurtis fDi 8eneclUde, mo, em porto AI�gl'e, an, sobr�os desbnosda nação..

camen e u I !,:anas ,

Jaraguá dê _.uma empre. noiçio, poiS pll88a-tam PGssuia,-eatretanto, atê tre parana�n8es e rio A data, pois, de 10 A.atmosf�ra,que seer!-
,ZR de construc_ções, com De accordo com as d1:' respectiyament�, de: ..

'

ß O' instante de sua morte, 'grandanses veneeram es de novembro do ano que t>.íJ ní),:senbdo :de atnph-
eapttaes 1108&01', deve eti terminações do proprio pre 355.192, para 20.635 cai - admirável �18l'ez& de es tes ultimos, pela �esm&: transcorre não traz com ar á' nossa fé e o nQsso
eber de jubilo a todos sidenta Getulio Vargas, o X8S e ii�e 81 185 pa-rf,l .. pirito ti E'xeelleote' me, gadora contagem de 4a1. sií1nificad� apenas 'um orgtlIho de -brasHeiros.
que S6 batem pelo pro, ministro lo"ernando Costa 2.760 caIXaS., mo-ria. "

,

"

'."
·d' d" - t com' cönsequen-

are �so· cá da tel'18 Dig I d' f 't
. R....,emor·ndo II\S tem Romena-em de fentl o e comemoraçao rouxe o

"

e l:S .'
-

vem evan o � e el o vanas ."",- �
,

, _.,.
-

.. u· ., "

f t' I t c'iä (tma esoléndida 'ma
na de elogto8, deCi)1'to, providencias twdentes ao ..,�. vag..o pos antig08. a ,8ra. Rosa Jaragu' ás victi.. es Iva; e a represen a um

-.'

-

_
'" - ' ,-

e8sa idéa qll6 alio deve cumprimr.ntc,fm todo o ter- carrecado�e ouro do Couto �firmlv$ que, do loipe flagrante documento de mfestaçao de �rabalho m·
ficar no nascedoro mas rHerio do pais, d:� Codigo dasMinas de Ouro, -quando,

d" Jollo VI d�ixou mas
d quanto pode a v0ntade, tenso, de ansla. de pro·

ir avante, amparada por FI?restaI, :�e manelf!i q�e V Ih"
o BrdsJl .co,m, destlD? a • communista, e ,daqueles que servem a gresso. e de f�rm�za na

�odoe que, de bOß von sela exerCida completa hs
.

e
. � ..

portugal. tinha ella 22 a ' 1915 t
.

.

t , .. r.onqUlsta dos. IdealS qué
tade, 4ueTe� qt1,e Jara- ca1izaçãó'�em' torno da de. Rlo.�. O':r:�pldo minei- 24 anuos'. Recnrdava.18,' pa na. com 10 eres�es so -

.

luá éontinue a manter o vastação das nossas matas. ro trou:x:� um vagão da tambem, :da" Indepen�en- Na roxima se unda. me�te yoltados par� altos se acham mte�rado� �m
,eu padrão de esforVo As!;im todo (I c?rte de esta�ão Lálga �os RdapoMsos� clal d;l:raJll fei�a, ��Zi�" 1eir�·Jiá 27 de rfovem� de,!:ugnlos. d� puro e sa' madnd�met�tos de dIreito
dynamico, entre as de-

arvores, que se fIzer no proxlma s minas. e or pa o 1 o o 'sv
_ ,',

_.. ':

'4"
• •

d lutar patrIotismo. ,

e e JUs Iça.
maia c()rumunas do Esta- territorio nacional, só será ro Velho, conauzlndo jjra Pedro.II A da matança �ro, ,o anl1lversar�o a

Esta éra de equilíbrio ' No segundo aniversa-
do. Uma emp�eza de cons. pc!mitido medíanta ,-a no ciosa carga de banas. de dos ,blcudoß (rusgas), Intentona commun I S ,t ,a t ','

J

d 'd m gnifi; rio da instituiçã() do fs.
tmcções virá prestar re tif,caçà.J, com a anteceden. ouro no valor de 3 mil e quando contava 36 annos que ensanguentou o solo es e perto? e a

tad N S- P I
levantas· serviços á ci CÍa_ de 60 dias, á aulorida 2.25 co-nt?s,. consignadas á de idade i e!a viuva, m�, da Patria, num assalta ca concordla, tudo devc.7 o ovo, a? au o,

dade 'onde� d.e
_ algum de competent�, -das arvores fIrma Wilson Sons Com compTom'ettlda para Ie·, .

n'
-

igentes mos ao atual estado d� que sempre pnmou em

tempo nota se um retr6·
que vão ser cortadáS, para pany�·

- -

gundas nu�c�8s. Seu pri- as
.

InS.1 .Ul�oed vJ " coisas, ,cuja organização ser o Estado vanguardei ..
htmento prejudichü f,rn

,essa autor�dade diga s.i a mtriro msrlda foi bom e o muntClplO e �dra�ua� encontra solidos funda. ro na coo.per�ção de. for-
eOJJstrutr .,' .AltAs, Isto que a. vore pode ou não ser Collector Federal de eom eUe, te,ve um, fllho pelas suas auton aues,

t m mar a umdade naclonal
Be observa poderá, pan abátida. Campos Novos, que morreu na gue-rra do prestará homenagem as men os .no aJanora!l '

.
,

'

samos, dar ,nativo a uma Tem se em vish, princi P.or despacllo ministerial PalagurlY,
-

, "vidas sacrificadas em de. construcllvo d� BraSil apresenta,?� alegna ,da

:lei como tein sido feito palmenie a garantia das re publicado no <<�iario 0'-' Quando D, Pedro H.
f d

.

d, Novo agora maIs do que grata efemende sob a
, ,

't 'i
.

i
'

, , . B'l ''&' esa o reglmen e o. . , . , -

d ·1 tem ou lOS muo mI) os, giôes flore�tais, que sofrem ficial�, de .8 do corrente, deJxou o faSI ella Je.
B'1 d d "nunc� unido e forte, mspnaçao o seu I us re

que beoilicie a08 que se imensamente com a falta foi n.omeado (_oTlectoi' fe' �ra velba maa ·sem um raSI,.man an o. rezar interventor federal, Oro
promptUicarem a cons- de agua .d�vidoa e&sas der deral da l.a Colleetoria de til) de cabello branco:, uma. mIssa na �greJa Ca: ,

Adhemar de Barros, não
truir na zona urbana, rubadas ininterruptas!! sem Campos Novos o sr. Aris Sets meze� antetJ de thohca e leahzando a, O'· DIA DE H�JE' ,

'

pelo menos.
" rnetodo" Assim, evit::ndo lideS' ,Fe.rn�nde! de Sou�a. faUecer"eiltretantQ, ficou noite uma sessão civica ,um ,.programa, m�s �m

Essa lei, agora que se
se que as. devast�cõ�s, em O nomeado havia sido exo· cega e trope.ga, .mLl8 con' I se farão ouvir ',,' conjunto de, re�hzaçoe�,

.cogita de 1;una empreza todo o palZ" prejudIquem nerado -'Iogo ãpÓ'$ Q movi 8'8t'vando, HlIlda, 8. mes- �er;t que " . que o torndm digno do
de construcçõas, virá em a �rosão da �gua, o minis. mento de 30. ma lucidez de espirito. 'dIVersos oradores, Sen�o o dia de hOle conceito generoso e vi...
boa hora e, queremos teno da <\grlcul�Ula. de a- con�agrado a .Santa Ca brante da grande "atria
.crêr. a Sl1a finalidade nllo cordo c<:m 'os 1ß.tervento, thanna, padroeira do �os- brasileira.

'

:f:\8CapsrÍí 8. observação res, a�Há t,nerglcamentE" so Estado, e por IstO .

do snr. te�eßte LeonidsEl sen�o Immedlatame"?te or considerado feriado es· TL. NHerbster, diguo gestor ganasado um servIço de O PtlA
.

h
_ereza eumana

munioip�l, que se tem fi�caIisação, ficando os res _
IVIO I n O ta?oal. ped�.�os aPre- Invet'idica a noticia de

�vldenciado pelüs seus pectivo., fiscaes re�idindo "

! feitura MUniCIpal app�l- sua morte

actos um adhllnlstrador nas proprias zonas flof.�s,
.. communica á sua distin'dta_ úeguezia qu.e adoptou a farinha marca br para o commerclO, Informações procerlery

con�ciente e op�t'08.0, taes designadas pelas au· industria e sociedades da tes de Ber:im, esclareci"

túCdades'l"f' fi t Id o"�Pre· d-- I-Ie"ta"" cidade,para·quehasteiem não ser verdadeira?"
,DR. J. I. ROeU LeiRES gran�� P�n���ad��:s a�a:' ;

.

j
,

'

"
'-"" '_

pet� manhã o pavilhão tieia da morte de pdO
M,EDlÇO ESPfCIALlsr" pois, ser àáotada pelo go'

1 naçlOnal e encerrem suas Neumann gue•.Aensa
Olhos, 'Ouvidos, '-i verno, esperando o sr. Fer.·

' ! portas ao .meio' dia, pr�s- o notici�rio çJt-éconera
Nariz: e Ouganta.

-

I nan�o Co�ta;.e�t�t �om o ,'tando" a�slm, expressl� extrangelra..Ae ,�oncen·
UÃ: f'f':ÍlWi�, .B;ßIle 334. : ser\�l�o ,d'9 Jlsc�hsaçao Oi; ! hómenagem á data que n'u,rn, c�lemlnh8.-

-IOI�v
..
-iLLE

,

gluuzado flO1nall M,",e I i tá" ê- ;.I..
• 1 t ã

.._...
J
......_...�� .�� de t�O;

r ns orn:. faç o

:Para evitar a formaçlo deminorias,
extraDleiras

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E'- a é,<imjl�a' ideal ,I
CURA TODAS AS
FERIDAS, tanto
humanas como de

,

animais.
NUNOA EXISTIU

IOUAL!! !

A Farmácia Cruz,
de Avaré, (S. Paulo),
curou com a cMI
NANOORA,. úlce

ras que nem o 914
conseguiu curar .

Da. Garölina Palhares, de joinville, curou com

UMA só LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido 'centenas de curas semelhantes!! 1

Adotada em' muitos hospitaes, casas de saude
e clinicas particulares, ,

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira cPOMA.

DA MINANOORA:t nunca existiu a não. ser �m
suas latmhas originais, com o �mblema slmb6!lco
acima. Recusem imitações! Exijam a verdadeira

MINANCQRA em sua latinha origlnal I

REPAREM BEM AO COMPRAR!
,E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA:t

de JOINVILLE.

Assignaturas annual 12$000.
Pagamento adiantado.

ßedação e oííicinas :

Avenida <Getulio Vargas>

Annuncios: de accordo com a ta
bella de preços em vigor.

Publicações .apedído: $500 a li
nha de 1, columna.

Originaes. embora não publica
dos não, suão devolvidos.

A -redacção não se re�P?nsabili
sa pelos conceitos ·emitttdos em

.

, "artigos assignados.

"R O M E fi"
com seus sempre

,

novos figurinos Co La
Scuela. Moderna» e

to:Halo:Americano' r.
o seu ultra-moderno
systhema dê córte

poderá vestil·o corr.
,

'elegancia e bom gos
to, dispondo tarn
bem de variado sor

timento de caserni
ras, linhos p a I m -

. beach, etc. etc.

Secção de artigos
para homens'. '

Romeu
Bastos

Deposilô: LabQralorio Pej
loral' de Angico 'eioiense;
, .

Pelotas ,- Rio Grande
"

.do Sul.

� •

f

ELIXiR ,DE, NOGUIHRA
o remedle que'tem depurado
,o sansue de tr�s - geril:çõ�s !

Empreg4dp GO,"" exlto nas:

ferid��: ,

Eezemes
Illceres I

Manchas

Derthrcs
. .

,

Espi'n�es
_

FheumaHsmo

Éscr.:wli ul�s
syphiif�íca5

SEMPRE ci MESMO I
, , ,

1 �EMPRE O 'MElHO� I : ••

ELIXIR DE NOGWE1RA .

• Grande Dl.puraHvo do �""qu. r
....-_-----.-"!'.'-" ,

,

Adquira senÍanaímente -:

c O Cruzeiro»

•

BRASIL

Dr.Waldemlro Mazurecben
M- E D I C o

Cliníea Geral - Molestias de Senhoras - Partos.

Consultorio e Residencia :

«Hotel Wensersky» - Rua Abdon Baptista
(E ;rRADA INDEPENDENTE)

Deposito de productos p�armaceuti�os
dos mais conceituados fabricantes nacro

naes e extran�eiröS',
Distribuidor dos afamados fabricados do

Laboratorio MEDEIROS, de Blumenau.

,Pilulas Medeiros, centra rnalaria � se-

zões - Pílulas C a f e r a n a e �Ilulas
contra sezões, indicadas- centra o Impa-

ludismo agudo, e chronico.

Verrnion, contra os vermes intestinaes.

Fermento Medeiros, pata toda e qual
quer pastelaria, bolos, doces, tortas etc.

Material electrico em geral
�. .

Para rái o I platinados, prateados
- "

nickelados -

,
.

,

BancoAgricola eColD ...

Inercial de BlulDenau
III Matriz: BLUMENAU I
1 � .JOINYlfíLI4;;JARAGUA' �

I e HAMONIA
I Capital autortsado 2000:000$000 '

I

OspUsi realtsado e reservas 1.870:392$020
Total dos deposttos ea, 18,000:000$000

Faz todas as, operaçiJes bancarQ
I '

no Paiz
_

como descontos e c8ução de títulos de expor
ta.ção. e outras operações, de credito, passes
parà 8S prj,nc!pAes praçes do palz, mediante

taxas modicas.

Abona em cßntas correntes os seouintes juros: '

A díspssíção, sem aviso, �cüm reti��das Il-
. .

.

j
vres para quaesquer Imnortancíaa 2 o 1

Oom avíso prevlo (retiradas com' avlsos
.

conforme a fmportencía a retirar) Ao]«.
Deposítus Populares Limitados (até 10 con-

'

.tos) depositoM tníeíaes 8 partir de 20,
.

subsequente a partir dê '5$000 4 1/2 a/o
Prazo fixo de 3 mezes e depoía . 2 mezes
: ''de' av-i8o para retirad.?ofl ,

5 %
Prazo fixo '1, aano ; e < 'depois 2 'mezes de

. '. evíso para retíradas 6 %
. :',,'}'. �i· } .Ó _ ...

Suc:cursal e. JARAGU_", �
, 'EXPEDIt:;NTI;::: Das 9l12�-ás 12 e

,
das 13 1/2 äs 141/2 horas.

_

; Sabbados : das 9 1/2 ás 11 1/2 horas.

Caixa Postal n. 65 End. telegr."

--{'

.1

'FiUaI�: " Joinville'
,\

"

" .
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Iii estrague I sua cOlida Aze I· te Sa Iada I
lse stlente o conbecidl Institui bolsas escolares.

O Tenente Leónidas Cabral Herbster, Prefeito
Municipal de )araguá. no uso de suas afribuíções Ie
de acõrdo com autorização constante do Decreto leí

Na reunião dos Inter- economia e administra - cheio de realizações que
n. 3Ql, de 19 de outubro p. passado; e h t proConsiderando que é dever primordial do Muni ventares havida na ca- ção, em março proximo. on em eram apenas -

elpío, procurar amparar as vocações de seus filhos pital da República, de Suas palavras chegaram messas, sintamos co.

para os dííerentes ramos da atividade produtiva; 10 a 15 deste mez de a todos os recantos do esse admiravel espirita
. Consi�erando Ainda, que este in�remento. deY'� novembro cheio de da paiz, através das ondas namoradc da nossa graa-

Visar especialmente a formação de tecnícos nacionars;
ta h' tori ss.lmerconianas do radio- deza, a coragem de lu-

Considerando Fínalmeate que aos pais reconhe- s IS ancas .para nos,
._. t é

cidamente pobrs assiste o direito de invocar a prote foram tr�tados assu�ptos Na reumao. �o dia 17 dar pe o que nosso,

ção das autoridades; de palpitante actualidade f a I o u, presidindo-a, o defendendo o trabalho
Decreta: brasileira. Oradores di - chanceller Oswaldo Ara- e a riqueza que nês

Art I - �i�altl instituídas duas .(2) bolsas esco-
versos se fizeram ouvir nha . pertencem, Ludernos por

lares, em beneficio de alunes economicamente neces
.1 r' Já nôs acostumamos este Brasil que desper .

sitados que. ternlnado o ano em estabelecimento de nesse cone ave pr.e um
.

o !::stado Nove.
ensino primário oficial. queiram fazer curso profissie nar da Conferencia de a ouvir a

..
palavra

, �o tTou com
" ....

nal no Liceu Indústrial do Estado. grande ministro. Sa�lO e�emos assim conse

Art 2 - As bolsas serão de um co�to de réis DESPERTE A BILIS e profundamente nacio- �U1do de fa�to a
_noss�

(1:000$000) e serão entregues, em prestações menaaes li
nn SEU FICADO

nal prendeu lã como em independencia. Não S8

adeantadas, ao diretor daquele Éstabel�cimento. , U\U todo O paiz a attenção politica e social mas
Art-3 - Além da bolsa, a Prefeitura fornecera

d d F'· id tambem econormca
passagens no inicio e no fim do ano letivo aos alu- Sem Calomelanos-E Saltará da e to os. OI OUV.I a e - ..

.

nos que forem deaignados. Cama Disposto Para Tudo pensada. Em considera-
Art,4 - Na escolha dos alunes para a rnatrieu- me���. ��a!�!���, =i�::'d:ihlt:. ções seriadas e irnpres

Ia dever_ão ser ob.servadas r igorosamente .as notas de So a bilis não corre Ilvremente, oe sionantes, abordou o proalimento. não são digeridos e apodre-

aprovaçao de. ult!!110 ano do .our�o pnmano, on�e es· cem. O. gazes incham outomago, blema industrial brasi
tiveram matriculados ao ano, imdiatamente anterlor. �::��;:"::b:tia�;�ã�!� :����'ve:':�� .

f I' d bArt 5 - Nenhum aluno será enviado ao Liceu, do, Tudo é amargo e a vida é um leiro, oca isan 0,'0 so Nomeado membro domartycio. t tsern prévio exam d� saúde e sem astar devidamente Uma simples evacnacão não tocara um aspec o a e agora Departamento o sr. lau
• a caqsa. Nada ha como ee famosas t t d 1 (j dvacinado. Pillulas CARTERS para o Figado, pouco ra a o, como es- ue es
Art.9 - Perde-ão as bolsas os alunes que não �::m�,::.. a�!�oll':�ade �ili!�''ecov� se de ver-mos a «mate- R' F" dI '1 t d N ••

j 10. - OI asslgna (Jreve arem aprovei amen o no. curso... sente-se disposto para tu o. ão C8U-

ria pnrna nossa e o nos..
Art.7 - Este decreto.lei entrara em vrgor na da- oam damno; são suavea e contudo sã..

t
.

I h
I decreto exonerando, a

bi
-" -

d d"
- ii�e':n"!!!:."· �':;. f:erPÍiI�i: 'Cr;. so ma ena umano con- did L Thita de, s.ua pu tcaçao, revoga as as ispostçoes em

TERS para o Filiado. Não aoeelte d e pe I o, ourenço lag.
contrario. imitações, Preço: 3$000. corren O para a pr?spe da Costa das íuncções dePrefeitura Municipal de [araguâ, aos 10 de Novembro

_ ridade de verda.d e I r o s membro do Oepartamen-Oleo virgem • lnsuperavel pelo seu sabor • lnsu- de 1939

L
I

�
trus.ts que aqur se or-

to Admínistrativo do Es-I I d f
- ass.) - Leónidas C, Herbster

perave pe a sua esmera a re maçao. Renato Sans.

o�a as
,gamsam, ,

mas que,. n? tado de Santa Catharina
App. pela Ins. de Alimentação - �IO • sob n. 12782 - Analise 71

1�»iii.W!!M\@i!ii\W'ífilMWfifWm.aw::*#i@
i'!ê1iW 'IEPN.

fundo, so nos pre]u�l. e' nomeando para subs-
•

cam, quando nao aVII. títuil-o nessas funcçõec;

C-' d
-

·

t FeranentoMedeiros I I
tarn, de vez q�e o pro- Jau Guedes da Fonseca.

asa
'

e Inas '

r. dU'?t? monet�no d
.

.!ssas Pelo mesmo decreto fa-
____I'1IIlII1__EZ......IID Produdo de alta qualidade para DOCES, uaSSIDlraS actlvldadest e c�nahsad.o ram desiQnados os srs._..

,para o ex rangeno. :It

AI lÃ'I1 d S'I
.

Uniea Casa especialisada em artigos de pintura. como: BOLOS TORTAS e quaesquer' MI'lagre de conscien- varo I en a I vel-
,

. . .

'

ra para presidente ,do re-

Tintas, Vernizes, Pinceis, etc.
r;';'�,,_••"p,,,,,,A••=nS�!��"&�'mI=:...JI Vest�"á V. s. c�a braslhca esse que se ferido Departamento, e

OFFICINA DE Pl N TU R A SEM G E R A L ,,,",���",,",:c;r=.�;;��1 && traduz I?or palavras �e <!uido BotH seu substi-

I comapurado uma. eVidencia q�e nao tuto nas faltas e impe-
ARNUSso,w{Tl" ITZ öl-áll.III.IIIIL-Ull-•.·lllill"'III!=IID-E-iIIISIIIIO-�U-Z-A-' I gosto ! :�m���s���!ro�:rs���tos, dimen_t_os_.. _

Rua do Principe, 536 J O I N V : L L E I Ao Ih pela importancia que re-
.. ADVOGADO � me ar casa no ge� vestem diante da nossa A publicidade bem com.

I nero. Padronagens fi- d d fi d'
Escriptorio - Avenida Getulio Vargas I nas e bellissimas, vida economica. Milagre preen 1 a é orça a ml�

I de consciencia brasiHca ravel, com a qual deveResidencia - HOTEL BECKER

/' Apresenta o mais va-

"'IIIII!ID'''''WIi!W&ii!iIRfPªH riado sortimento. que se mostra pelo que contar vosso comercio ou

sente, apontando o ru- vossa industria.
mo para se ch{'gar á A publicidade e para
verdade nacionaiista, pre- uma firma o que o ali,
cisa e necessaria, em de- mento e para o c{)rpo.
terminado sector da nos· ---'

sa actividade, - para FRACOS E ANEMICOS!
segurança. do que é nos' Tomem:

SO, do.que produzimos, VINHO CREOSOTADO

do que sômos capazes
de produzir aind�l.
O �nr· Oswaldo Ara-

•1 '1 Rua 15 de Novembro, 416 I nha produziu um dis·

C I d I jOINVILLE curso. Consciente de que

a ça O S ,!I"---- o nosso {<nacionalismo

I' J
deve ser crescer dentro

, de nós mesmos», disse

G h 'é um gerador de saúde.,

O que é de urgen�ia con- ==============�
« O'SC» i,� I siderar, praticar, nessa

etapa de reorganisação Propriedadei I politico-social que atra-
vessamos.

Sobre essa situação
cON'ic.ís-jX)/...iC/AES em que nôs encontíamos,
CONTOS DE AMOR vinda de outros tempos
AVEN rUIU,.s que não voltarão mais,
eINEN'l.A fri:wu tambem o iIlustre
BELl. EZA patriota o problema da

�::��fNOS imigração, �ecla r a n d o

\ TPHCOT II que nos ulttmo� t�mp�s
'\ G '{MN/4S riCA

" \ I entraram sete_ lnll J ude!Js

l� U�,..t�/tff! 2-J \.\ I
em nosso, palz!.

I.!:=:-::::::::::::::::::==' .

. �---:c::-� \ Esses, 'Iessenclalmente,
n 1Ft!Gn �<l.�n n los pontos vitaes do dis
H :ti a' .- M lf1H ��

I
curso 9ue o �rasil intei·

Vl/uA.Lj. .aJ:L,,{ji/l-L ro OUVIO. .Ideas longa'
mente pensadas, decerto,

O f O L"d d ,I b:mhados de um são pa'
p Ima pporLU�1 a e. i triotismo, idéas propriasImmovels 'da nova menta fi d a d e
VENDEM SE, livres ei brasileira. Oahi sem dudesembaraçados. algumas . .

I
casas de aluguel e terrenos I vIda,. a apo!ogli:1 qu.e fez Iproprios para construir. (I da mdustrIa uaclOnal,
yende se ainda ul"'�a prO-I antevend,o-Ihe e mostran-Ipnedade onde funcclOna o I do o grandioso futuro

meu botequim I q 'I' n""raOs interessadcs poderão
u.

T
a es,.. _

.

-

. - ri

I tratar com o proprietario' Na grandlOslOz ....e do
sr. Emerich Ruysam. 'momento que VIvemos,

��������������������������-
APRESENTA O MAIOR E MEHOR SORTIMENTO DE ARTiGOS PARA HOMENS, COMO SEJAM: 4íCAMISAS, eH.APE'OS,

.

CALÇADOS, GRAVATAS, MEIAS, PERFUMARIAS, LINHOS e CAj; �Completo Sortimento de ARTIGOS ESPOR.TIVO� .- Depositario exclusivo dos afamados cha,
C

PREÇOS QUE NAO ADMITTEM CONCUKRENCIA.�������������.�������=���������k����������.�

I

I
MARCAS

'Gritzner' e 'Jaraguá'
Preços antigos sem augmento
Pagammento emm prestações

Optima O p p o r tun i d a d e pMa o N a t a I

CASA RAU

A CASA COMMERCIAL

Bernardo Orubba
recebeu e olie, ece li m"eros de LIQUIDAÇAO

Cem (100) peças
deSEDAS ..

ii ili1\511 li lUH±eII

o anjo protetôrde seus filhos
é a

o Lombrigueira Minancora
Vermifugn �lUave e d� pro!ü,) efeito.

Dispen"u purgantE e diéta !

Serve para qualquer idade, conforme fi n. (1, 2, 3 e 4.)
Proteja. tI 8liuàe de sew; filhos e a SUfi.

prõprü:. ! Evitará muitas doenç'\8 E: p0upará
dinh8iro Pill félliédios.

Compre bi ju mesmo UOlt' "LOMBRIOUEIRA

I
MINANOORA" para !StU moinho.

IE' um prf,dnío dO!J l..ABORATÓarOS «MI'
N'ANCORA» -- JOINVILE

,

___I3I&lJfríllMIlI+IIM*fU*i_!III!I1'(8@itjti"'MF4UWM

I
I

Fabrica de Ca,lçados Gosch Irmãos

LOJ A: AVEN. GETULIO VARGAS
·_ we I____

u. dlsCIIPSO

Departamento
Administrativo

do Estado

Proprietario:

.Tosses

Resfriado•

Do Ph. Ch. Joio d. Silva Silveira

José Figueiredo
de Cordova

Empresedo c_ alto MS :

Bronchites

Escrophulos.

Vende-se, livre e desempedida,
uma propriedade localisada ent
Salto á m'ugem do rio Itapocú
e afastado 12 kilometros da vil
la de Bananal, dispondo de en

genhos de canna e farinha, es·

tabulas, pastos, cercados de ara·

me, etc
O terreno da referida proprie

dade tem 100 margas e presta'
se para a cultura de cereaes em
geral.
Dispõe <linda a p'opriedade de

4 casas em bom estado de con.

servação.
Tratar tom o soro Galdino

frucluoso Vieira em Bananal.

Rua doPríncipe, 335 .. Joinville
A maior Casa de artigos para homens no Es;t>!
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Prefeitura Municipal

[araguä
Edifal de,P

. I?e ordem do sr- Prefeito Mu-jnieipal, bço publico que até o
dia 30 de Novembro do correu
te ano, todos os proprietarios
",u .umpantes de terrenos são
obrigados, de acordo com a lei
n. 53, de '24 de junho de 1937 a:

1. - Roçar as testadas das
vias 'públ!c�s municipais na dis
tancí« nnmma de IS mctrcs em

a��?s os lados, não sendo per
�Itloa copoeira em altura supe
nor fi 1,50 metros.
2' - Limpar e carpir as vale·

t�s, .d_:enos, .sargetas; corregos e

ribeirões, afim de darem escoa

mento ás aguas.
3. - Derrubar as arvores fruo

tiíeras, uma vez que prejudi
quem a projeção do sol nas es

tradas.
4. - Podar as cercas vivas

em uma altura maxima de 1,50
mettos.

S' - Lançar, no mesmo dia,
es detritos e vegetaes da limpe
za, para dentro dos terrenos nu

aDa distancia nunca inferior a 2
metros.
A metragem fixa será de 600

metros, por lote, sendo que a

Prefeitura subvencíonarä por
metro excedente com 20 reis, RENDA EXTRAORDINARIA
quando de um lado e 40 reis 15 Divida Ativaquando em ambos os lados. .

Aos Infratores das dispqsições 16. Multas e Rendas Eventuais
"cima, serão multados na impor- RENDA ESPECIALtancia de 30$000 a 5')$000 e du-
plicadas em cada reincidencia, 17 Receita Especialalêm da indenização de que tra-

.

ta o art. 5, da supra referid ..

Lei.
Jaraguá, 1 de Novembro de

1939
João B. Rudolf, Fiscal.

efeltll II 10 I
Balancete da Receita Orçamentaria, referente ao mês de Ou tubro de 1939

16:253$300 2:311$800 18:565�UOO 24:600$000
SOMA R8. 452:056$500 34:881$800 486:938$300 410:924$100 590.000$000 I1-1-1-0-7-:3-92-$-8-7-0IPU�--�������594:331 $170

Visto:
LEONIDAS C. HERBSTER

fiospitalA__L_F_R_E_D_O_M_O_S_E._R_,_Co_n_ta_d_o_r_� C_o_n_t_s.d_o_r_ia_d_a_Pr_e_fe_i_tu_r_a_M_un_i_c_:ip:_8_I_d_e_J_ar_a..::g:_u_á.:_._e_m_3.::_1_:d:.:e:.._:O_:::u�tu:.:b:_:r..::.o....:d:.:e::_:1.:::93:.:9:.:.. P:_:I::_:'6:_:f::ei:.:::_to. _

Minisferlo da Guerra .Classe de !919 - 1 Angelo Maria f. de Henrique; 2 Avelino Estacio

S
...... I ' j Gabríel f. de Izídoro ; 3 Carlos Oecettí f. de Luiz.
ao lose õ.a Região Militar I

.

Classe de 1918 - ·1 Augusto Borges f. de Francisco; 2 Erico Krutsch

IO.a Circunscri"'�o de Recrutamento r. de Oscar; :3 Francisco jacomtnt f. de JOtSé; 4 joão Lennert r. de Antonio;
� 5 Sebastião da Silva f. de João.

.

E D I T A L
Classe de 1917 - 1 José Kaezorowskl 1. de Antinia; 2 Jósé Jacintho

Alves 1. de Antonio.
Afinal e felizmente está r-sol-

.

Ch�SIH'l de 1916 - 1 Antonio Leandro da Silva r. de Antonio; 2 Pedro
vida o caso! Realisou-se I) so- O Tte. Leonídas C. Herbster. Presidente da Junta do Alistamento Mi 011'18 f. dt> Pedre; 3 Policarpo Stachew�ki f. de Staníslau.
abo de muitas senhoras de ja- lítae, faz saber que estando concluídos os trabalhos de alistamento no cor- C.
raguá com a cbegada das novas 1��8e de 1915 - 1 Eugenio Bento dos Santos f. de [oão ; 2 José Ama.
Irmãs-Enfermeiras.entre as quaes

rente ano, vão ser os mesmos remetidos a Junta de Revisão e Sorteio á ro MafIa f. de Amaro; 3 Manoel josé da Silva r. de verresímo.
duas parteiras pratícas.de agora rua Marechal Guilherme n. 9, séde da 10.a Círcunserlção de Recrutamento Classe de 1914 - 1 Artur Mtelke f. da Augusto' 2 Frederico Kuehne

d� :::h�ra�e��:t�ntes�iSPOSiçãO Militar, acompanhados de todos os documentos e reclamaeões apresenta f. de �ax; 3 Jorge Czewtnskí f. de Pedro; 4 Luiz d� Souza f. de Barnabé,
Pensae bem, exmas senhoras,

dos pelos ínteressados. 5 MarIa Blume f: de Eduardo; (} Mf:ri9. d,,,. Silva f. de Bcsnardino ; 7 MigueÍ
nos graves incornmodos e riscos. E para que chegue eo conhecimento de todos, manda afixar ua porta Scheuer f. de MIguel; 8 Oswaldo Bster f. <lB Alvíno ; 9 Paulo Schewinski
que terão em casa; pensae me- prtnoínal do Edííícto ds Prefeitura Municipal e nos Cartortos de Registo de r. de Pedro; 10 Rodolfo Bolvan f cl'" Osrlos , 11 Estenielau Karaozuck f. de
Ihor ainda nas vantagens que en- paz dos Dístrltcs e publicar no «Correio do Povo>, 8 relação geral das 'I'omaz
centrarão nessa bem equiparada classes por ordem alíabetíea dos Alistados. C

.

secção de Maternidade, onde se- h Ja.sst! de 1913 - 1.AntoniG Ribetro da Silva f. de Sebastião; 2 Alva-
rão tratadas com especial cario Aqueles que teu sm reclamações a faze!', deverão apresenta Ins com- ro Rodcígues t. de Antonio ; 3 Bruno Glcmbowsky f. de Wadisll:lu; 4 Dário
nho. petentemente documentadas li, 10.a Circunscrição de RecrutaD. ent<.', atê 30 ,:alpftclü Ignac!O f. do Maria; 5 :!['8nci�cn WeHer f. de João; 6 Gustavo
Ql:lartoa reservados, exclusiva· de Janeiro de 1 Q40. 1 euber f. de Frederico.

mente destinados ás senhoras T LEONIDAS C HEltBSTER ARTUR MUl3:LLER
gestantes.

en.. ,.

_
Qi!18S0 de 1912 - .t Auguato AotooÍ ..\ K!lcz·:.rnw�ki f. de Antonio.; 2

Tratamento esmerado e atlen· Pr€sid�Dle. Sec,Httll'io. Eugen.lO Maits t de OUo; 3 Hermano Kurt Friedrich Harüt f. de Hermann ;
cioso. NumerQ de ordem _ Nomes _ FiHaçáo 4 LUClO Jorge Affonso Moreira f. de Jorge.

'

Sob a direcção do Dr. Renato Cl d 11'11 1 S'l' B
Camara, illustre medico e chefe Classe de 1921 - (Continuação) - 304 Lauro Benz f. de ElIa; 305 Luiz aS,5ß (; öl - J CIO ortolíoi f. de Feliciano.

do ·Hospital. Laurentino f. de João; 306 Lauro Zimmermann f. de Antonio; 307 Leüpc]. .

Classe d� 1910 - 1 Antonio Prusch f. de Warzell ; 2 João Fernandes
No intuito de generalizar o ha· du Roweder. f. de Ricardo; 308 Laufo Gur�ky f. de José; 309 Leonardo DIas FIlho r. de joão; 3 julio Correi:!. f. de DUi'val; 4 J'Jãl) José F�rr?i ra. f.

7"- bito do internamento dassenho· Ma.ier f, de Paulo; 310 LeoDB,r da Silva f. de José; 311 Leopoldo Rau f. de de João; 5 Jüão Kiatkoski r. de João; 6 Militão Augusto PDncio de 01 ivei·
ras gestantes, como maior ga· O C k f L ro f. de Augusto.i
rantia ás mães e aos filhos, a tto; 312 Leopoldo ielusinf i . de Estevão; 313 aonar Mathedi f. de
direcção do Hospital S. José re· Maria; 314 Leonello Martins r. de Manoel; 315 Luiz Gnosky f. de Oscar; Classe de 190� - 1 Francisco Schewlnski f. de Pedro; 2 Herculano
solveu estabelecer a seguinte t.. · 316 Manoel Gonçalves f. de João; 317 Martimiano Ribeiro da SHva f. de Machado r. de Jacmtho; 3 José Nicolau de Lima f. de Francisco.
bella de preços para a secção Sebastião; 318 Martim Sautner f. de Josef; 319 Miguel Koch f. de Miguel, .C]a�me de 1908 - 1 Alfredo OliGske t. je Frederico; 2 Antonio joão
departos : It Classe ��:�gg 320 Marino Berlanda f. de Olysses; 321 Miguel Schwantz f. de Antonio; 322 da SIlva f. de Juäo; 3 Ewald Weber f. de Gustavo; 4 Hugo Ricardo Benz r

III. • lOO$OCO Max Fiedler f. de Guilherme; 323 Mtmoel Azevado f. de Francisco; 324 Ma- de Ricßrdo.
.

N. B. - Estes preços dão di· noel CzeluczwBky f. de Francisco; 325 Max Rud. Alberto Schneider f. de Clusse de. 1907 - 1 Artm' H.eU r. de Fritz; 2 Augusto Heifarich f. de
reito ao INTERNAMENTO DU· Oscar; 326 Natal Evariato dos Santos r. de CaetaDo; 327 Nascimento Fio- José; 3 qaudmo Cunha f:. dr. Manoel; 4 Erico Maerz f. de Frederico; 5
RANTE 8 DIAS e assistenciaao

f d D' e8 O ld AIr d Ih O i h f d E.rn.6slO FIscher Jnr. f. de Erm�8to,' 6 Guilherme H<>�rl',,{! Sobrl'nho f. de
parto normal res . e ümmgos; 32 swa o 1'e o Gu erme esterre c . p, Er.

G Ih }' d S h
'" ....

�

Visitem, pois. o Hospital São vin; 329 OUo Funka f. de Eurico; 330 Oswaldo Freitas f. de Anknio; 331 UI erme; 7 e tO c ewinski f. de Pedt.::).
José, exmas. senhoras; infor· Odilon Franck r. de Guilherme; 332 Oscar Arno Buchen f. de Carlos; 333 ClaRse de 1906 - 1 Antonio Correia r. de Bernardins' 2 Bernardino
mem-se lá com a Rtv. Irmã·Su· Orestes Leopoldo Mueller f. dG Leopold(.l; 334 Octövio de Souza f. de Es" da Silv:a f. de Henriq:'le ; 3 Jcão Engelke f. de Peter; 4 WáJter Schuetze r.
periora ; depois disso mais se·

. . . FrederICO
guras e convencidas sahirão de terano, 335 Otto Pfau f. de Ernesto, 336 OUo Kru€ger f. de Guilberme,337' .

que Jaraguá possue uma mater· .Oscar Klabunde r. de Augusto; 338 Oswaldo M8.thia8 f. de Germano; 339 Classe de 1905 - 1 Alberto Dutm e Silva. r. de Fra.ncÍsco; 2 Bernardo
nidade á aHura de suas necessi· Oswaldo Krauz f. de OUo; 340 Orestes Bortolini f. de Luiz; 341 Oscar OUo Puulo SchuItz f. de Oito; 3 Bento õa SHvf.l. r. de Alexandre; 4 Gabriel

da:�i�.se portuguez e allemão. Henrique.Guilherme Baer.wald f. de �rich; 342 Osc.ar Alvin�! .Harhs f. de Zecko f. fie Ignacio ; 5 Luiz Franz Friedrich BatzEch f. de EmU; 6 Saturo

Assistencia gratuita aospobres. Germano, 343 Oscar GuIlherme Gnelpel f. de João, 344 OlIVlO Murara f. nino Coelho f. de SilvaDO.

_
de Daniel; 345 Oscar Eggert r. de Emilio ; 346 Oto Er1l6stes Behr r. de An. .Classe de .1904 - � Antonio ROfia r. de Domingos; 2 josé Cziepli f. de

A D1�ECÇAO. tODio; 347 Octavio Borgelií r. de Elpidiú; 348 Pedro Conchorowsky f. de Ja.. Martlm; 3 LoUIS Krueger f. de FC13derico ; 4 Wadislau Plefka f. de Paulo.
-------- cob; 349 Pedro Paulo BertoU f. de Romano; 350 Pedro Pereira f. de José; Classe de 1?03 - 1 Aniomo MueHer t de Jullo; 2 Clemente Mttthedt

EDITAI, 351 Paulo Zick f. de Alberto; 352 Pedro da Luz f. de João; 3113 Pedro Ta· I. _de João ;_3 Gullhe�me BesekE, f. d(� Carlos j 4 Henrique Lopes f. de Fir.

IMPOSIO IERHI DRilL
varss r. de Antonio; 354 Paulo Bockor f. de .José Bockor; 355 Pedro ZIl· mmo; 5 Joao CustodIO t. de José; 6 Ludúwico FU8sile r. de Guilherme.
morski r. de Miguel; 356 Pltu!o Luiz 'Max Zi1&e f. de Rudolfo; 357 PuuUno Clssse d., 1902 - 1 Antonio Rabello f. de Manoel' 2 Guilbel.'me Zinke

De ordem o Snr Lidio da Maia f. de Lidio; 358 Paulo Horongozo r. d€ Cfjl'JOS; 359 PAulo f. de Germano; 3 Henrique Augusto EmiHo Sühn f de Ricardo; 4 Max Fre·

Coletor, faço publico que Cogrossi f. de José; 360 Paulit;:o BiH1@6ni f. de Pedro; 361 Paulo Brasil Rau dericro Hassel f. de Felippe ; 5 Octaviano Ti�si f. de juHo.
durante o presente mês r. de Frederico; 362 Pedl'o Pochholsky f. de Wadislaw; 363 Paulo Lennert Classe de 1901 - 1 Henrjque Affonso Moreira f. de Serafim' 2 ManGel

N f. de Maria; 364 Pedro dos Santos f. de Belmiro; 365 Paulo des Santos f. Lliurentino �org{'s f. de José; 3 Karl Friedr.íc·h MHbl'atz f. de Teodoro; 4
de ovembro, aHecaw

de Belmiro; 366 Pedro Eusebio f. de José; 367 Pedro Alves f. de João; 367 Manoel Ponciano Velozo f, de POllcie.LO.
da-se nesta coletoria, o Rudolto Cr'oih f. de João; 369 Rudolfo 1;.eo Mischka f. de Francisco; 370 .

Classe de 1900 - 1 Ernesto Rudolfo Fritz Sohn f. de Augusto; 2 Hen'

emposto territorial, refd' Reinhold Prust f. de OUo; 371 Rudolfo Winter f. de Alberto; 372 RícardQ nque Otto Alberto Marquardt f. de Germano; 3 Sebastião Fagundes f. de

rente ao 2 .. semes.tre do Carlos Oliver f. de Thermon; 373 Rudolfo Klaumann r. de Roberto; 374 Ro- João; 4 Theodonio de Siqueira f. de Domingos; 5 Emilio Silva r. de Maria.

vigente exercicio. maldo ·Rudolf6 S!:\bino f. de Carolina. Faria; 375 Raulino Buzzarello t. de Classe de 1899 - 1 Antonie Bento de Souza f. de Antonio' 2 Er�in

T d Egidio; 376 Reinoldo MUfatß f. de Francisco; 377 Rudolfo Henrique Lenz r. Hornb�rg 1. de FraXlcisco; 3 Ervin Be&eke f. de Carlos; 4 Paujo Franze-
O os os que não pa- de Germano; 378 Reinoldo da Costa f. de Izidoro; 379 Ricardo Kopsch f. nez f. de José.

garem suas prestações no de Germano; 380 Roberto Seldamann f. de Helima ; 381 Rudolfo Rech r. de CIssse de 1898 - 1 Ernesto FIscher f. de OUo;· 2 Germano Karsten f.

praso acima, poderão Domingos; 382 Reinoldo Zeh f. de OUo; 383 Romillo Trentlni f. de Eugenio; de Marcos.

satisfazei-as no proximo 384 Reinoldo Maçaneiro f. de Relnoldo; 385 Rudolfo Adolfo Julino HOl'nburg Cla,sse de 1�97 - 1 João qe .Paula f. de Francisco; 2 Ulysses de Sou-

mês de Dezembro com f. de Alberto; 386 Sebastião da Silva f. de Antonio; 387 Salvadcr de Goes za Leal f. de Diogo.
.

.

/ f. de Thomaz; 888 Sebastião Freitas f. de Antonio; 389 Sebastião Schmidt Cla8s� de 1896 - 1 FranCISCO Ros8 f. de Emilill; 2 Guilherme Ta.nk f.
a multa de 20 o o

f. de Wendolino; 390 Tercilio Alegre r. de Antonio; 391 Thomaz Rosa f. de de Carlos, 3 Manoe,l Rosa f, de CaAtaus ; 4 Vel'gilio Berlanda f. de B7njamio.
A cobrança executixa Olympio; 92 Urbano Correia r. de João Diogo; 393 Urminio Lima f. de CIRsse

.

de 1895 -. 1 Alberto KrehIlke f. de Carlvs; 2 Alberto Moeller
será feita no mês de 1a" Thomaz; 394 Venancio da Oliveira f. de Theo,.orü; 395 VicNlte Frutuoso I. de P.edr?, 3 Fr!3del'lco �uester f. de Carlos; 4 Germa'lO Reinke f. de
neiro com a multa de r. de Francisco; 396 Victorio José da Silva r. de José; 397 Venicio CarU FrederIco, 5 HenrIque MarIa f. de EUsio.

200/0 ni r. de João; 398 Vigan Prust f. de Carlos; 399 Venteíinos Klein f. de João; Jaraguá, 30 de Outubro de 1939. (Conclusão)
CoI t

.

d R d 400 Vital de Souza f. de Barnabé; 401 Victor Vuerges f. de Valentim; 402. --;:T

Ce Ofla e en JS
Vergilio Borba f. de Pedro; 403 Willy Koepp f. de Carlos, 404 Willy Hoff- ReVistadoBrasil! I

Estadoais de Jaraguá. em
m.aon !. de Francisco, 4�5 Willy Graebner 1. de Bernado;. 406 Waldemaro UmaHevislaaserviçodaCaltara ALÇADOS ultima palavra eil

l de Novembro de 1939. KIfschner f. de Edoardo, 407 Walter. Maas f. de Augusto, 408 Waldemaro
SCIENCIA

,__";________ Eleuaneia'O escrivão Polenski f. de Otto; 409 Waldemar Lmzmefer r. de Rudolfo; 410 Willy Gla .

oara senhoras e
•

H�leodoro Borg�8. 81 nàpp r. de Germano; 411 Waldemar Ooering r. de Max; 412 Walter Neu' ARTE cavalheiros· Innumeros e beIJos typos
mann f. Ge Germano; 413 Waldemar Mueller r. de EmUlo; 414 Walte!' LlTERATtJRA
Liermann f. de Alvin; 415 Walter Stein r. de joão; 416 Walter Toewe f. de Os nome8 em maior evidencia CA L çADOS para crian�
Rudolfo; 417 WiIly Ouenther f. de Guilherme; 418 Wi1Jy Woelz f. de Car- no mundo intelectual do Paizae

.

.

�

los; 419 Waldemar Voltolini f. de Angelo; 420 Walter Laube f. de Ricardo; do Estrangeiro collaboram para Cintos, Bolsas, Malas, CbineUos
Ifi\ lU�fft� � 421 Waltes Konell t. de Carlos; 422 WendoUno Rocha f. de Antonio; 423 REVISTA DO BRASIL ARTIGOS DE COURO em geral
U �y !lIIU r�urs\VI WaJdemiro M�chado f. de Joio José; 424 Werner Erich Wilhelm Baerwaldt

Preço Q&. 3$000 á puços vantaJ'asos, so na
. f. de Roberto, 425 Vidal Macedo f. de José Ferreira Macedo. AsBi&natura annual 36$000

C1888e de 1920 - 1 COBrado ScheUer f. de Francisco; 2 Durval Fer. Semestral 2OSOOO Casa fredert·co 'VI-erheller
, MTI-� j"''''\]iEU reira l. de Maria; 3 Leopoldo LeBnert f. de. Antonio; .f. Leopoldo Coelho !.' Ibla 80 Uvramento n. 191 •

>
, oMKJ"1\ « de SilvaRo; 5 Sebsltflo Siqueira f. de DomIngos. .. d.� Janeiro. Rua Abdon Baptista

Ver Ibas
TITULOS

-

ARRECADAÇÃO Renda Rece

Anterior I Do Mês I Tot a 1 Lanç61}a Previ

I
92:378$500 879$600 93:258$100 85:853$200 70:000
28:318$600 17:749$800 46:068$400 46:274$500 21 :000
15:664$500 49$QOO 15:713$500 J6:333$200 19:500
3:841$200 258$000 4:099$200 6:000

storil J 05:263$500 1:721$300 106:984$800 101:677$900 91:900

Menor
inclusive
umo) 146:898$900 5:530$900 152:429$800 157:143$500 118:000

15:775$300 2:365$000 18:140$300 15:000
8:529$600 137$000 8:666$600 3:641$800 7:000

oveis
5:260$500 882$000 6:142$500 2:000

5:026$700 1:482$100 6:544$800 5:000

RENDA ORDINARIA
1.
2.
3.
4,

Imposto de Licenças
Imposto Predial Urbano
Imposto Territorial Urbano
Imposto sobre Diversões Publ'cas
Imposto €Iobre Produção AgríCOla e Pa
Imposto de Capitação
Imposto Pecuário sobre Gado Maior e

Imposto sobre Iadustrías e Profissões (
Patente por venda de Bebidas e F

Imposto sobre Gedo Abatido
Taxa de Serviços Publicos
Taxa de Melhoria e ValQrização de Im
Emolumentos
Rendas Industrtals
Bendas Patrímoníaíe

3.
S.
7.
8.

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

4:317$200
4:4Q2$700

331$öDo
1:183$100

4:648$800
5:676$400

Saldo disponível do exerclo de 1938

Sec�o de
Maternidade

•

Ha

ata
OBSERVAÇÖES

$000
$000
$000
$000
$000

Houve alteração renda lançada

$000_
$000
$000

$000

$fJOO

7:00(1$000
3:000$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.clpal

2.a

3.8

•

4.8

5.8.

6.a

7.8.

8.8

9.ti

10.a

tt.�

12.a

I,' 4
ã

13,11

14.<1.

1

1

•

COQ.REIQ .!)(' P0V:J

2:4<)(1$
30:015$
2:u92$öuo
3:600$000

3:731$8"'0
1:900$
884$200

2:400$ J280$
1 :293S2oo

oi :803$400
27:000$

5:000$

I

195$ I
8 :480$400 I

600$
3:39(,$ -

410$

901$300
200$
44$300

1:700$
30(.$
120$
53$000

-.:._-

3:uOO$
I 33'4uS$

2:5(;2$600
3:6oc$

4:633$100 I
2:1oli$
928$500

1:700$
2:700$
400$

.1:346$200

25 .. _ 11 - .. -1;'1;)

)

3:6';0$
40:185$
2:9c2$6QO
4:800$

6:000$
3:6od$
40:680$
1:300$
4:8uo$

7:500$
3:000$
2:00ö'$
1:700$
3:,s00$ .

480$
1 :50ü$

IPlIl-

594$900
1:173$

650$
2:689$300
245$

14:489$200 87 :898$400 87:898$400 79:545 700 12:ouo$ Sup, Dec, t2 de 4. tO. 39 p. c. saldo 1938

. 7:847$100 69:650$500 82:680$800 27:000$ 58·000t Supl. p. c/saldo 1938 Decr.> Lei n. 54, 60 e

27:0( oS 27:000$ 27:000$ 63 de 31'339, 1·6·39 e 2·8-39.

4:000$
1:655$200 1:6555200 1:655$200 3:000$

5:000$ 5:000$ 5:000$

4:633$100
2:700$
928$500

1 :70G$:
3:6oú$
480$

1:346$200

2:352$500

i :8o( $

301$600

471$800
2 :üoe$

19S$ 195$
'940$600 9:421 $ 11:821$

976$ 976$

1 :780$ 36:251$700 4Q:941$700

594$900 594$900
1:173� 1:173$

100$ 750$ I l'05ú$
22$500 2:711$800 2:738$200
40$ 285$

I 285.

I

2:(J(\( $ 9:393$ 9:393$
1:000$ 1:000$

1d.' $ 1:500$ I 1 :70(;$

600$ 2:7no$ 3:600$
15ól 1:350$ 1:800.
Se,$ 500$ 600$

200$ 400$ 600$
40$ ISo' 240$
50$ 450$ 600$ .

35(,$ 60e$
1:525$400 4:576$200 4:576$250

18c$

159$300 .

200$

30$6�o I
255$

2:352$50Q
3:000$
1:125$

500$
12:300$

1:300$

33:600$
1 :000$

--...._

1:000$
L:500$
500$

3:50C$
3:000$
800$

2:9(;0$
100$

Supl. pe/saldo 1938 Decr. Lei n. 54 de 31 3,39

I
I ADMINISTRAÇÃO E FISCALISAÇAO

1 Subsidio 80 Prefeito .

2
, Representacao ao mesmo

/

3 Funcionalismo
4 Díàrias e trausportes de fuuclouarios
5 Gratificação 80 Intendente Distrital

EXPEDIENTE E DESPESAS DIVERSAS
1 Material de consumo e de . expedíente da. Pretel.

tura e das repartições e. ela. subordínadea
2 Publícações de Ieís e atos oficiais
3 C( rrespondencía pcstal e telegratíca
4 Seguros de operarios
5 Aluguel do predío onde tnnclona a Prefeitura
6 Aluguel do predío onde funciona a tntendencta
7 Porcentagem aos fiso8 es

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
1 I Re�ol]struçãl) e repares ,jas vías publtcas muní-

.

clpaes 73:409$200
2 Aquisição de veículos, snímaís, combustível, Ior

ragejn, terramemas, etc.
3 Salartd a08 operaries

OBRAS NOVAS E DESAPROPRIAÇÕES
1 Construção da estrada Garlbaldi Hansa
2 Construçêo de uma ponte sobro o Rio Novo
3 Pura aquteíçãn de um terreno psra o Cemiterio

de Hansa

SEliVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
1 Llmpesa GE' ruas, praças, jardins e outros logra.

doures publícos do centro urbano
2 Iluminação Publica

.

FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL
1 Aquisição de sementes, reprodutores. etc.

EDUCAÇÃO, CULTURA E PUBLICIDADE
1 Vencimentos de 11 protessores municipais a 200$

e 4 a 150$000
.

'.

I 34:471$700
2 Alugueis de préd1us escoteres
3 Material escola!" a asststeucla a alunes neoesst

tados
4 Serviço de puhlictdade (L' munlelpto
5 Transporte para tísealiaaeão escola �

HIGIENE E ASSISTE.'i ClA SOCIAL
1 Amparo á M13 terulcade e Infaucla

.

2 i Sncurr:lS publíccs
3 Sepultamentos de Inúígeutes
4 Higiene e saneamento das zonas ruraís e urbanas
5 Asaisteuela aos presos rwbres

CONTRIBUIÇÃO E AUXILIOS
1 Contríbu.ção p. " D<'[ui't. d� Arimhis. Municipal 7:393$
2 Auxilio a(l LBIH"nZiH'irJ dn estado 1:000$
3

•

QU'-'k!' <lo l!tLç',\mer::tü du Imp, sobre Industrlas e

p�Cr!SSÕr8 <�

4 Subvençã« á Escola Normal Primaria do Município-
5 Sl;b\�"';;ção �l :3 f'::(�'·lb3 pnrt;cuhres. : 1:4:..(;$
6 CL;llS�iUÇ!1.o de cass s flV:" cperar ios
7 Subvenção 80 HOfp;tA.1 «São Jo�é:l>
8 SUbVU1ÇiL á S\.,(�, de La VUtJi'H ,Tre;;:. Rios do Nortes
9 Subvenção RO Centro Agr'ico]g <Santa Cataríne »

10 SUOVt'ílQi'lP �o Hospttal Particular de Hansa.
11 SUbV�IlÇã(} á Caixa Escolar cAurelia Walter»
12 Gf6.ÜflCeção ao Inspetor Escolar
13 Auxílio ao Esporte crubo «Aymoré-
14 Contrtbuíção para o Del'tBcamento Policial

DIVIDA PASSIVA
1 Pag imanto da Divida. Flutuante inscrita
2 Amoruzeção da Dívina Flutuante com' joíavílle
3 Jen � de 7 1/2 % twb::'� Rs. 15�,l(Jo$ .

DESPESAS POLIC'lAIS E JUDICIARIAS
1 Gl'&tiHc&çã,} no Carccruiro
2 EXpL'.{jiu:tH di) Forum da COIDiÜCH., quando re-

Cj_uisü",cL p-é�O dr. .Iuiz d,e Direito .

3 . Percentagens aos encarregados da cobrança da
Dlvída Ativa

Serviço de tnspe ção dEI v( leulos
Aluguel dos aparelh.rs fie teletones - Delegacia

é -Forum'
.

I DESPESAS P TRIMONlAIS
Mauutenção doa cemíterros publlooa

DESPESAS INDUSTRIA1S
DESPESAS EVENTUAIS

Pura pequenas d0flP"Z8B imprevistas
VERBA DE APLICAÇÃO VARIAVEL

PtlÍ'a ateuder despesas 'no segundo semestre do
exercício, D;ú' ueflctencla das dotações orça
meutarlas (50/u de: Recrdta Geral)

APLICAÇÃO DA I\ECEITA ESPECIAL
1 Pars ccn s trução de proprtos Municipais

Balancete da Despes� Orçamentaria, referente ao mês de Outubro de 1939

---1 ,o 'E S P ES A o R ç A M E � T A R I· A'===�-�==I===-��-=-==='==="'��crédito�s�

O b s e r v a e õ e s

Anterior I Dz) Mês T c t a J I Empenhaua Previstaaté i) mês
----�--------�----�--4_--------+_-- �--------------

SALDO DISPONIVEL P�'Hi o mês je NOVEM.BRO

2:1<;10$
1:200$
45o!

, 200i
140
400$
35r$'

. 3:( 5'.$800

.

1:620$ '-1300/600

ö12$50o
1:800$·

2:818$

2:160$

300$6q.o

471$800
�:4:oo$ c

367$200

8:000$
1:000$

2:700$
4:830$
3:600$
1:000$
3:6('0$
1:80(,$
60($

1:200$
240$
60(,$
600$

4:576$25Q'

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

2:160$

60(\$

1:400$
2:4:00$

367$200

4:ocst

4:805$550 '22:387$oio 22:387$010 _19:500$

I

17:581$460

20:000$ Esp. p. e/saldo 1938 Dec.-Lei 51 de 1·2-39

226:504$110
594133l' .'7o

.27:579$2QO
39:671$610

.

159:253531)0 '226i504iUo

18:000$

:"

24:600$

Esp. p. e/saldo 1938 Dec-Lei 53 de 24'3-391:393$

I)

Dít.e:ímina9� de saldõs:
DISPONIVEL:

.

NI, tes uraría
Na Inrendenci!l. Distrital
Nt' Banco Agrle, e Com. de Bluinenau

CAIXA DK-FUNDOS ESRECIAIS:
. ,

No B!mC'ö Agric.;' e Com. de -Bhúnenau

I.1$('5tt- 1&144$650 13:144$650 lo:37d�850
r

Esp. p.c/saldo 1938 Dec.- Lei 55 e 62 de 31-3·39
,

e 6739

Sup, p. c/saldo t932 Dec, n. 12 di 4-10·398:000$

322:873'960 .(4:953$100 367:827$060 406:6305610 390:000$090 105:693$000

de Outubro de 1939 .

Visto:
LEONIDAS C. HERBSTER

Prefeito.244:504$l1Q
Contadoria c:la.-Prefeitur� Municipal de Jaraguá, em 31

.�==���==�����==�'�������������-------�---'----;l���======����====�
)(arcatto Ir�ãos

Fabrica deChapéos 'deNlhâ
Premiada ·com Medalha de Ouro na Exposiçã9 Municipal d.

Joinvill:e em 1926 fi. farroupilha d� 1-935

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Exposição de
flores e arte

movimento communista IIICorreio' ,.. d� 1936 �j .�,
-

Rio. -- o Exercito a estabelecimentos subor-
27 do corrente, fará uma dinados ao Ministerio da
romaria cívica no cerni Guerra se farão repre
terio São João Baptista sentar por commissões
ao tumulo dos que mor- 'que depositarão flores no

reram em defeza da pa- túmulo dos seus cama'

tria, combatendo brava radas. Em nome do exer·

mente contra o golpe cito falará o general
cornrnünista de Novem- Ooes Monteiro, chefe do
bro de 1935. Todos os Estado Maior.

'Social
., '.

J

Collegio São Luiz
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS MANUAES

A direcção do Collegio São Luiz tem a hon
ra dê convidar os exrnos. STS. paes dos alumnos
bem como o publico em geral, para visitar a

Exposição dos Trabalhos deste armo, que achar
se á aberta nos dias 26, 27 e :28 de Növeinbro

De longe o olhar que a vê advinha que não tarda
O instaute de gosar lhe o corpo branco -- oflerta
Que, mais tentando o olhar que o sangue, dá se, cer ta
Ao que chega e mal sonha o que lá dentro o aguarda.

.\

{'

Deverá ser inaugurada
hoje. ne séde da Harmo
nia Lira, em Joinville, a
4.80 expoaíçäo de Ilorss e

8.rt�: censmen quo pe
rrotncamenta reune e.

xemplares raros e traba
lhos de pericia íncom- .----------------••••-

mum,apreciados pelo va-
lar que de tacto repre
sentam.

Este snno a 4.a €XpO
síçäo de tlores e arte de
Joinvilie, marcará maís
um successo e terá ain
da a presença da dr.
AltamiroGuimarães,inter
ventor Intertao ede altas
autoridades estadoaes e

Iederaes, convidadas pa
ra 88Si&tir 80 acto lnau
gural.

A CIDADE
Branca flôr de granito em pleno vale aberto
Para o azul sem igual do céo que a cobre e guarda,
Embora o sol que � doura em galaR rubras .arda,
Elia apparece e brilha, e explende I da, alenta ...

Representará
o sr. cemte, da Força
Publica do Estado

João O. Mueller
Rua Dr. Abdon Baptista -- Telephone 24

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

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

Percentageam aos
\

, intendentes
o Departamento Admí

utstratívo do Estado ap
provou onrojectoldedecr,
do prefeito de P. União
determínando que os a

gentes-arrecada do res nos
dtstrtctos ou os intenden
tes dlstríctaes quando e-

•..ue mmmBam�mB��..� .uem��lxerceremaB
funcçõasde

exactores, perceberão co-

Dr Marl-nho Lobo �o remuneraç�o e .8. par
• tír de 1. de J81leUO de

Ad d 1940, uma percentagem
voga o de 10 o sobre a arre,

cadaçãc por alles ette
ctuada.

Brasil
Esta�os Uni�os

Anniversarios

I
- Fez annos dia 22 o

Completou o seu oitavo nosso companheiro Léo
anniversatio dia 21 o me l Raschke que com muita
nino Alfredo, filho dilecto proficiencia dirige as nos

do casal Onelia e Mauricio sas officinas.
,

Horst, pharmaceutico pro Não O conhecemos de
prietario estabelecido nesta hcie. E: elle que, paciente,
cidade. com real conhecimento do

- Dia 24 anniversariou metier, vem semanalmente
a srs. Odilia Leopoldo Vi cuidando da parle material
eira, esposa do sr. Euthy de jornal, sempre a mesma

mio Leopoldo e professo- vontade. o mesmo orrinho.
ra do grupo escolar. A an- E são justamente essa von·

niversariante foi muito fe- tade e esse carinho que
licitada, recebendo cari fazem delle não um sim-
nhosa rnanifestação por pIes profissional, mas um

parte d€l seus alumnos, ao dedicado amigo do <Cor -
entrar na sua sala de aulrs. reio»

- Transcorreu dia 22 Na modestia em que vi-
o primei-o annivorsario do ve, cerc-do de sua familia,
menino Drausio, filho di viu Lén Raschke passar
lecto do .snr. Drausio Cu' o seu natalício como es

nha, digno inspector esco- sesjttabalhadores anonymes
lar desta zona. que. fazem nas officinas o

- Dia 23 anniversariou trabalho diário qua só é
a menina Léa Spr(;tte, a grande pl-'la pflrcdla de
lumna do Collegio São I ideal que tsbanja pai .. a

Luiz e filha do sr. Eduar obtenç�o de suas menores
do Sprottf', Prefeito de Pa finalidiidcs
raty. Ao Léo, pela passagem

do seu natalício, o nosso

abraço amigo.

CASA DE SECCOS E MOLHADOS
A missão militar norte

americana que nos hon
rou com a. sua visita por
OCC85iäo das festas com

memorativas do cíncoen.
tenarío da Republica, re
gressou quínta feira 80S

Estados Unidos. levando
á bordo Idas «fO'rtalezas
Voadoras>, como uma
detereuoía especial ao

Brasil, um grupo de ot

Dinheiro novo
tioíaes brasileiros que
vão estagiar naquella na

em circulação ção amiga.
A Casa da Moeda já Após um banquete of

Clinica Especialisada do poz em clrculaçãn as ferecido no día 22 no Co
duas novas moedas de pacabana 808 membros

Credito Mutuo Dr Alfredo Ciniello bronze e alumíuío, dos da missão uorte-amert
• valores nomínaes de 2$ cana, I) ministro da guar

Predial Medico E�pecialista cúmpratica nosHospit!lesdoPaiz edaEuropa e $500, com as epbigies ra, general Gaspar Du-
Mais um grande sortfio, DOENÇAS DE CRE�NÇAS e �EGIMEN ALIMENTAR _ MO. de Floriano Peixoto e tra, offereceu aos avis

Jle seu plano de mercado· LESTlAS DA PELLE e DIAGNOSTICO PRECOCE DA LEPRA. Machado dp, Assis, COfi- dN'es das cfort8lez�s
rias, realizou no dia 18 do CURA RACIONAL D,AS ULCERAS GASTRO - Ouodetiaes sem memorativas do centena< VoadOfep o distfnctivü
corrente, o accreditado Cre· operação. - REGULAR!ZAÇÄOSCIENi.IFICA DANATALIDAD'E rio de nascimento des- de aviadur brasileiro que
d·t M·'t P d· I (Methodo moderno para evItar a gravidez sem empregar meios

ses dOI'S g snd It lh f' '. r'd 1 11:' ,. -

lati uo . re la. artificiaes e prejudiciaes ao organismo.) .

r es vu 08 es 01 clJn erl o p� o .-=.xpOSlçao' an..

foi premiada a cGfderne' Tratamenlo especialisado das Doenças Internas, Infecciosas, Tro·1 naClOnaes,.-na fórma do governo do no�so palZ I

lU.ta n. tS.735 pertencente á piclles e Nervosas, principnlrnente, Epilepsia, Hy.teriu, Debilidade I
decreto leI de 24 de A como homellugt!m espe·.nua do Co e.. Major AntoniO

sra. Leonor Queiroz Berg Sexual, Esp1lsmos, Gdgueira e de certas modalidades de Paralysias gosto ullimo. íeis} S08 arrojados pilotos. J ..

S L
,. Gomes Resa

ler, residente em La�una, Consultas Diarias e'm Gaspar
' glo • DIZ

qUê foi contemplada com (Via Blumt:nau - Conducção a toda hora) C·
.

Od Terá este anuo, como Viu passar mais um a11-

O contos de réis. Ine eon no� anteri']fe,:o, o CGst� 'niv.ersJrio �la 22 o· snr.

_
men'o rfl�lcf', 8 e-X[)061'Im"Jor Antonto Gomes Ro-

ODdu�açao C red i to Mutu o P red ia I - ç.ão (ie l.rabaih{JH HU ti I- i Sä, aciUl;ilnJ.�nte i,tsidindo

Permanente - l'10d0 eECI)!!'r do cGl'l'en-1 em nossa CIdade onde re-

_ •
fUNDADO NO ANNO DE i91� ,AMANHA - 26 de Novembro - DOMINGO: tf� EilltlO,execlltu<j0" r:elcßI' presenta o ccnc�ituado La·

Salao de Ursula Brueckhelmer Maior e mais acreditado Clube de Sorteios do Brasil E d f =. á d
. ; alumnoado CoI. S. Luíz.

I
bOI'fttorio Cath�dI'21, ti!: S.

FLORIANOPOLIS
m uas uncçves, tar e e a nOite f A exposição que enA Paulo.

á rua José Bonifacio í(predio C· J BVva. Br�ithaupt) é onde ás ex. Rua Visconde de Ouro Preto, 13 1. me Nnal ra�ileiro (sup. nac.) sendo carinh<:samente ar Ap"silr de se achar ha
lUas senhora·s e senhoritas.serão R II d d 3 SI' I' d d." d 2. Machinista do Rythmo .(desenho) I ID:ad,; pelre d'gnas IrmãS'1 mUl!� po�co tempo. em Ja·
attendidas com a maior prornp' eSII. O O 60., Dr elO f831l3 o ern 18 e Uwelu" e 1939

3. O super-film da Columbia
I dll't::C!' ,r(� " :'1'_( lt'!<stlras, ,l'- guar fUI O �r. m; J?� Go-

tidf��b�i��ç�u�ar�ni�dOqUeima e
CADERNETA n. 8.735

o L b
'

� I
' será Y'anqueaa3. 6m'if-Hws I

me, Rosa ITlUlt:.. feliCItado,

�����;��r:��:����IO�a:�:!t :::�;!��:1�p��:�;:��$�ig)�:,�3��;t;�.c�:.�;�!:�; O, O ·0 IitarliO âf::��:,;�1�t ;>lu�:�n1�:�� I' :i��f,r�������:�là�)1���jI(garantida por um anno) 20$0'.)0 tencente a prestamista Leonor Queiroz Berger, residente em La·
.

meso no Hotel B. asii, durante
Meia cabeça 15$000 guna

'

,

.

'. ,a qucl usou (ia palavl'a o

..,,- PREMIOS EM MERCADJRlAS NO VALOR DE RS. 3($000

'U
· . .

t' I dr. LUIZ de Souza que sou
15411 .- Narcisa Gomes de Almeida, Avencal

ma InICIa lvaAttenrt\o 10988 - Ervino Silvestre, Brusque be dtstiic�1 a figm a do Si.

�' 17167 - Maiilde Guerra, Porto União
' com Francisco Drake e Francis Lederer· - Pas

, 1 nc1oamioof cR�_ovs"alh:ml.ronosd�eo_mfe"niOo·,; Vende·se dois aparelha- /13779 - Virgina Cerpa dos Santos, Rio da 'prata sagens da vida do celebre ladrão RAFLES, o � n '"

dos de moveis, para sala 11716 - José B. da Silva, Volões I 1 1· ., d I I tr t d torna
9271 - Lia Arrud!l Ramos, Florißnopglis lomem que agrava a POtlCl3 mais esperta o ouva'Vn I

a 0, capaz e "s: r

de visita, um de vime e 13103 Maria A. Faraco, Joinvile mundo, inCluindo o famoso Sherlock Holmes. (j I
um elemento precIoso de

Dutro de embuia, cemple.. 10989 - Norb�rto Bonh, Joinvlle
.

nosso progresso
lamente novos; 19835 - Ilda Kúterker, Ponta Grossa Dia 29 -- Qurta-feira __: Pat O'Brien nQ E' com justo prazer Re'tlOvumos?,o sm. ma·

um caminhão V 8 em 155&8 - João Muller, Rio NeglO
s\.!u melhor trabalho . I que sempre applaudimos jor Gom�s Ro�a os votQS

perfeito estado de canser· PREMIOS EM MERCADOR!ASNO VALOR D�RS. 2OfOOO,
Ih

-' ds.qui, Bquelles qu�, Ie· de feliz perman�ncia ,e'f!l
vat;ão, pneus novos, etc.; ��g = Wá���oLS11���ld���aPessoa r MD er de GaDlster vados pelo aesejo de

con·1
Jaraguá e de mUItas fehe,·

um afreguezado bar; 6244 _ Ernesto Sebastião Goes, Lages tdbuii.' para '() embelle. d"d. s que lhe aprf'sFntou
uma casa sita a rua Ab 12274 - Luiza B. Almeida, fubarão TJ- 14 ,zamentú de nossu. cida- o nosso direc'o-.

'

don Baptista, nesta cidade. 5092 - João Pereira, Itapocú I In """',.SEsmaltes,. Ve.,nizes, d<> ã'- e "orçr,s
�

1&290 _ Dimas Antunes � e Oliveira, Trindade '-'t. "', n O p�- up"m Ih .:

Tudo por preços vanta·
18160 _ Leoni Muniz de Araujo, lages I Pmcels. no sentido de dotal.a com Noivados

j080S. Ver e tratar com o 0578 _ Francisco Gonçalves, da Costa Lagoa T .4� t
. .

. 08 requesitos neceBsarios Com a gentil srta. EHn
.proprielario , -4299 _ Terezinba Ubinari, Teixeira Soares J OLWS OS a r Igas para pzntura e construcções. a esse Um. Maria Véras, dilccta filha

JOSE KOCH. 19814 - Elvira Walk, São Francisco 'Mordentes. e Anilinas Natural, portantQ, que do sr. professor João Mar
PREMIOS EM MERCADORIASNO VALOR DE.RS.IO.OOi pala. serviços de' madeira, em geral. nOB occupemo8, hoje, da tins Véras,director da cEs·

A I d
19730 - Adolfo Alípio Calares, Canasvieiras' Econvmlse tempo e dinhe,'Iro comprando lüuvavd atitude que R- cola Quinze de Outubro»,

pa avra sagra a 15349 - Antcnio Tiburcio, Parati na
caba de tomar o sr. Jer" de Joinville, contr,'c!OU ca·

de um sacerdote! 13924 - Jmé Sergio de Brag"', Joinvilé Casa de Tintas ge Buhr, ao mandar re- sarnento o sr. Oswaldo S.
8994 - EH Lidia Silva, FlorianQpolis

Exmo. Snr. Dr. - Sin 18730 - Alberto Radinz, Hansa Izabel
! C.

'

Z, inderste,in & C.ia. construir o predio de Thiago.
eeramente convencido do 16317 - Mizeslau !\Iarivaico, It.iopoJis ;.,

. sua propriedade, e em

quando serei util â humani. 7468 - Lourival Pedro da Costa, Ratones Rua 15 de Novembro 983 - B L UM' E NAU cuja frente. ao que sabe ViaiantfJs
.dllde, escrevo lhe. estas li 18351 - Alfredo Stefem, Joinvile mos, ser6 multo em bre. Acha se entre nós, vin-

I"' 1268 - Dirceu Pires, Lages Santa Catharina ...,
d d C

.

b AIIlhas, expressão synthetica 15180 � ßrasilidia SOI-lza Portela" São Mateus va, construido um magni- o e U Ily ar O sr. e·

da admiração que me vae
SE 'ÇO-ES DE' PAGAMENTO POR CINCO SbRTEIOS �-";"';'-.!!!!!e.�.!!!!!!!!!'!.�....:.._-';'_---" fico hotel. xandre M. Karam, dentista,

na alma, eloO'iando sem
IN'· .'

� III Ern amsvel palestra i/mão do. soro dr. M:anod
I§o 1175 _. Maria Dutra dos Santos,ltaJai

C E Bt I( f' Ihideas rt'sÉrvadas, O seu 1234 - A,.ires A. Silveira e Luiz Diniz e P. Carvalho, Tu· ,: fi.,sa '.,
. os1_e' lId III

que mantivemos com o aram , o.

poderoso es.pecifico deno .. barão 1
.

Ij sr. Jorge !3uhr, "nos rei
I

.•

minado CONTRATOSSE. 1747� - Dorvalina, Leónidas, João, Dolores, Avelin!l e dado apreciar a planttll Pharmacia de Plantão
h Maria, ltaperim

'.

3

Vi em pessoas. óe min as 12297 _ Arduino Bernardino, laguna Grande sortimento de Brinquedos para remodelaçãO' do re·

relações o surprehendente 11<18 - Aurora Din!lrdim, Hervaa NATAL Pb··
ferido predio, a quel, di - Está de plantão amanhã a'

effeito de tão magnifico 15804 - Maria Odeto, Dias, Itajai
- - para O, ,.

.

.. reços aratlsslmos gU8.-se de passagem, foi PharmaciB cAurora. �

preparado. 17335 - Joaquim da Silva, João Pessoa objecto de acurados es�
Na�o vaci!lo, em recom-

19948 - UdiaSchinaider, Jaraguá Calçados(' Artigos de Couro, BolsàS etc. tnáos. Cor'·rcl"odo Povo11531 - Elehardete Remback, ßrusque
mendar O CON'rRAT0SSE 6835 - Abilio l. de SOUia, Saco dos Limões Artigos

-

electricos, Motocycletas, A�$im é que, apóz eon- Por estar sendo pre'
como 'especifico utilissimo, Florianopolis. 18 de Novembro de 1939. BicycJetas, Peças e accessorios para cIUldo, o edtncio apre d

.

ff·
sempre quo alguem se sen Visto João Pedro de Oliveira Carvalho, Fiscal doG:>yemO Federal outomoveis ,sent8rfí! á par da �aeh8 para o, em nossas o 1-

tir, com tosse de ql'alquer PROfIlRIETARIOS J. MOREIRA. Bc CI". f da de lInhas sóbrIas e dnas. o numero espedal
Natureza e �ffecções de g:;r' Pneus «Br.asi» e «Contine ntal »

I correct�s, insta!lações i.n. qu� deve, i s hir na pri-
ganti!, pois os resultados, .

O �O
ternas capazes de satIs- mPlra decada de dezem··

silb certos, excellente e es 4 de Dezembro 4. Premlos: 6:6 Oojll 00 III OffiC i na Mec han i c a II raze� os fins a que sé br�, deixará de circular
IillEndidos. Muitas i�enções. Formidavel! Tudo po!' l$OCO III III

destInam.

I·' bb d
.

Padre Fco.Ozames,C.M.O.! .•.. Concertos de Blcycletas, etc. Ao sr. Buhr as nQSSUS no pr,?xlrno Sé:! a OI o

(firma reconhecida). Sortfio de NATAL, 200 premlOs extraordmanos �-e!!!!!!.�-� !!!!!!!'!'==�
,

-------:!iiiliiiil« felicitaçõe.s.· II:COrrelO:3.

Exportador de Cereaes

Na 4.8 exposição de
Ilores e arte de Joinville,
a tnaugurar-se hoje á
tarde, representará o Elf.

major Antonio Martins
dos Santos, comte. da
Força Publíca do Estado,
o sr. tenente Lecnídas C.
Herbster, Prefeito deste
Município.

Rua Dr. Abdon Batista' .. Jaraguá
(ás sextas-feiras) Prédio Emerich Ruysam

o SABÃO

Vi�ge.m Especialidade
de WETZEL & elA, - JOIN·VILLE (Marca 'registrada)

RECOMMENDA·SE PARA HOSPITAES, C0l:LEOIOS ETC., PELA SUA QUALIDADE DESINfECTANTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


