
Chegaram quinta-feira ao Rio os mocoelros sul riograndenses, portadores de um memorial sobre a producçáo do trigo naquelle Estado,
çujas providencias, no mesmo suggeridas de real impol'tancia e urgencia, esperam v6r resolvidos' pelo snr. Presidente da í=lepublica.

j

I

Postal, 12 - Redactori: JOÃO CRESPO

S. CATHARINA NUM. 964
NAC:ONAL DE

IGUASSO
o presidente da Re..

publica assignou decre
to-lei, criando o Parque
Nacional de Iguassú, jun
to às cataractas subor
dinadas ao Serviço Flo
restal do Ministerio d.
Agricultura, devendo •

respectiva área ser fixa
da depois do, indíspen
savel reconhecimento e

estudo da região.

• •

O In Vl e
Importante conq u ista da' velha firma S.

•

Aspecto do vigio fechado.

Apresentamos ho je a08

er nossos leitores dois elíches ..

de um val�o para trans·
porte de animaes, de mo·

delo de construcçãc moder
nissima, executado para a

Rede de Viação Paral1á,_'
Santa Catharina, pela velha
firma S. A. Metallurgica
OUo Bennack, de -Ioinville..
Como. se vê dos cliches

o trabalho apresentado pe-
lo conceituado estabeleci
mento de metallurgia [oín
villense, nada deixa a de
sejar dos que vem do ex

trangeiro, pelo seu acaba
mento, linhas correctas, e

tem o valor especial de
ser executado com material nos
so, a exepção dorodado. O carro,
como outrós ja eoestruídos, faz
parte do plano de relOnltrucção
iniciado pela Rêde, com appre
vação do Governo da União.
Está pois de parabens a

firma Oito Bellnaok pelo
trabalho executado que va

le come cofttribuiÇlo de
realce para o renem. de
J.inville i.dustrial e tluiç'
de S."13 c.�uri8ä..

A. Metallurgica -Otto 8ennack

'
__'oS

Aepeeto do v«gão aberto.'
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Pomada Mi nanco ra IBA�.S2 b�� de�.��SIL
---------,--._1-.--

I Capital e reservas . . . . • . • 312.540:329$700
E a pornada Ideal! Letras desc. e emprutilllos em e/corrente 3.128.982:316$200
CURA TODAS AS Deplsilos. . 4.021.395:634$400
FERIDAS, tanto O Banco do Brasil agencia de Joínville, está operando Iran-
humanas como de camente em descontos'dt. Duplicatas de facturas, Letras de

animais] eambio, Notas promissorias � Emprestimos em �onta cor

rente sob caução, a taxas medicas e a prazosrazoaveis. faz em-

NUNCA EXISTIU préstimos á Aglicultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos.

IGUAL! ! ! Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:
.

A Fa! mácia Cruz, DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:0(.1{}$OOO . . . 4a/a
) Deposito inicial Rs 100$OlO, no mínimo, Deposites.

deAvaré, (S. Paulo, subsequentes minimos de 50$000. Retiradas minimas
•

CUI ou com a «MI

I
Rs. 20$000. Não rend�m juros os saldos �nf�riores a

NANCORA» úlce 5· $COO e a ímportancia que exc�der do lirnite ·e as

914 contas enterradas antes de 60 días
ras que _nem o

Nota importante. - Os cheques desta conta
llonsegulU curar. não estão sujeitos ao sello.

D
.

'11 DEPOSITOS LIMITADOS - limite de Rs. 50:000$000 . 3'/.a. Carolina P alhares, de jOItWI e, curou com
Deposito inicial Rs. 200$C00. Depositos subsequentesUMA SÓ LATINHA, uma fERIDA DE 9 ANOS! minirnos de Ri. 100$000. Retiradasminimas Rs 50$000.

Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! ! Demais condícções identicas aos Deposites Populares.
Ad t d it hosnit d de Cheques sellados.

O a a em mUI os OSPI aes, casas e sau
DEPOSITOS COM JUROS __ (Sem limite) . . . • . . 2-;.

e c1ininicas particulares. Deposito inicial Rs, 1:000$000. Retiradas livres. Não

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA· rendem juros os saídos íníeríores a Rs. 1:000$000
DA MINANCORA� nunca existiu a não ser em nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias

da data da abertura da conta.
suas latinhas originais com o emblema simbólico DEPOSITOS DE AVISO PREVIO
acima. Recusem ímltaçõe s! Exijam a verdadeira Mediante aviso previo de 30 días

MINANCORA em sua latinha original! "" " 60 dias
" " " 90 dias

REPAREM BEM .AO COMPRAR!
E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA»

de JOINVILLE.

•
GkANDE fESTA POPULAR A REALIZAR SE NO DOMINGO,
DIA 22 DO CORRENTE, FM HflNRA AO PADROEIRO DA

PAROCHIA DE JARAGUÁ - S. SEBASTIÃO.
Com o maior brilho será antecedida a festa com um triduo, tsto

é novena, dia 19, 2 e 21. Para festeiros das novenas que terão ini
cio ás 8 horas da noite, foram convidadas as seguites pessoas: 1 a noite
José A. de Mattos e Sra. é Heleodoro Borges e Sra ,

2a. nolte, Dr.
Paulo Medeiros e Sra. e Artbur Mueller e Sra., 3a, noite Dr. Arno
Hoeschl e Sra. e Dr. Aristeu Schiefler e Sra, e Dna Anesia W. Crespo,

3,5Q/o snra. do sr. João Crespo .

. 4'/. Para festeiros da festa foram convidados os srs. Tte. Leonidas4,5"j.
DEPOSITOS A PRAZO fIXO Herbster e Sra. e Ismael Pinto e Sra.

De 6 mezes . 45'/,' Dia 22, as missas serão : As 6 h. da manhã, 7,3C; e. Missa sole-De 12 mezes . .. . . 'I,

D� 12 mezes com renda mensal 4.,5'/. ne cantada, as 9 horas, falará ao Evalgelho o rev. Pe- Luiz Steiner,
DEPO�T�SmB!��a�i:S renda mensal 3'n: Apos a.missa, festa popular, no pateo do Collegio S· Luiz com

o Banco do Brasil faz todas as operajões bancarias, des- rifas, leilão, tornbolas, bebidas geladas. Churasco, galin hã assada, com

Planta, execução, fls- contos,emprestimos em conta eorrente garantíd .. , cobranças, trans- pleto serviço de almoço e J'antar. - Boa musica.
I·

-

di ferencias, de fundos, custodia de tit�los e val.ores, etc..ja izaçao e íreção Tem agencia em todas as captteai e. clda�es mall impor- O lucro da tradicional festa será para a caixa da Igreja-de obras. tantes 40 paiz e correspondentes nas demals Cidades. Mantem

Aparelhamento com' correspondentes em todos os paizes do mundo, São Sebastião convida a todos I
pleto para construo -====================; !.... • _

,ões de pontes em Ginästo Parthenon Paranaense
Iconcreto armado.

(So,? inspeção f�dera� permanent,:)
Ornar Carnei ro RI' bel' ro

Díretor : Dr. Lu�z Ambal Oalderar�
RUA COM. ARAUJO N. 176. FONE 1-1-9-2
l!stão em pleno funcionamento as aulas

de admissão á te. série do curso Fundamenta/.

'I Nos. mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
eurso são GRATUITAS.

: Faculdade do Comércio do Paraná
fiscalizada pilo Governo Federa.

Cursos: Propedeutico, Perito Contador eAuxiliar
âe comércio. Internato e f:xternato

Curitíba Paraná

Cálculo de quualquer
estr utura e em con

creto armado
e ferro

Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

1. Andar

Caixa
Apartamenton. 11

Postal, 784.

PARANACURITYBA -'-

Socie�ade de
Atiradores
JARAGUA'

Editai
IMPOSTO DE PATENTE
DE BEBIDAS E fUMO
De ordem do sr. Cole

-- tor, faço publico aos In
teresaados que no cor

rente mez de janeiro, ar
reeada se nesta Coleto'

ASSEM8LI!A GERAL ria, o imposto acima, re·
ferente 80 1. semestre
do exercícío vigente.
Os que deixarem de

pagar no praso acima.
poderAo satisfazer seus

pagamentos no proxlmo
mez de fevereiro com a
multa de 20 oto.
A cobrança executiva

ser' iniciada em Março,
com a multa de 20 ot».
Coletoria Estadoal de

Jareguà, 2 de Janeiro de
1939.

O Escrlvlo
HELEODORO BORGES.

CLINICA CIRURgICA
do

DR. RENATO CAMARA
DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSÉ

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

OPERAÇÕES, DOENÇAS DE SENHORAS,
PARTOI

Tratamento pelai Ondas Curtu - Laboratorio de Analises.

CONSULTAS' NO HOSPITAL S. JOSE'.
Fala altwnão.

De ordem da Diretoria
----.......-------------. da Sociedade Atiradorís

[araguä, convido os senho
res sacias para a assem'

bléa geral a se realisar no
dia IS deste mez as 15 (3)
horas na séde da Socieda
de, para discutir e tratar
de Interesses da mesma e

proceder as eleições da
nova Diretoria.

Pede· se o comparecimen
to de todos os !!Iacios.
jarsiuá, 6�1-39.

OSWALDO BUCH
Seeretario.

Casa das Casemiras
de CAMILO CUSATIS

Casa fundada em 1926
Marcfi registrada sob (') No, 25.597 -

/Telephóne 2.140

CASEMIRAS INOLEZAS e da AURORA - cores firmes
- seriedade absoluta - um só preço para todos.

Temos wrtimento completo de aviamento para alfaiates.
Fomtcemos amostras de casemiras, a alfaiate c commer

ciante já freguez da casa e COIPO ao que pretende ser.

PRAÇA DR. GENEROSO MARQUES, 31

Curlfyba - Est. do Paraná - Brasil

ELIXIR DE NOGUEIRA
Empregado com SUCCfJSIh) em todal

ato molestias proveniente. da lIJPbIIII
GI úupurezaa Go sanau.'

fmlDAS
ESPINH.A,S
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA mLi
DARTHROS
FLORES BRANCAl
RH EUM,l\TISMO
SCROPHULAS

SYPHILITICAS
e ftnalmente em to_
ai aIIecçOes w,Ja _

aem seja a�uea regisí;ad(

i.i1l.AVARJA·'
I - MiJlwres de curados -

'_liIiiii iiiiii ! .:.�;t,iJiE DEPURATIVO DO SANSIe

,.

Aviso
O dentista franz Kubin _

avisa á sua distineta clien
tela, que estará ausenta de
1 de janeiro a 15 de feve
reiro.

.

----

Zahnarzt franz Kubin
teilt seinen geschaetzten
Klienten mit, dass er vom

1. januar bis 15 Februar
von Jaraguá abwesend ist.

Prédio e terreno
á venda

Vende-se um optímo
terreno e cass, á < raa

dr. Abdon Baptista. Mais
informações poderAo 8G1-
obtídas nesta redacção.

Quem éo dono do burra?
Tendo, ha seis semanas'1'apparecido um burro em

meu terreno, sem que até
hoje fosse procurado pelo
dono. torno publico, que
o mesmo poderá vir bus
calo, declarando, porém,
a marca do referido animal.

Ouilherme Lehmen.
jaraguá, 6-1-39

--ELIXIR TAPAJÓS
I

Schütvenverein
«JABACUA'»

�
r

• l

.-

'7

O Jllais majestoso edificio da Capital e o unico no Estado qLle possue Elevador e Tel. em
todolos qLllrtoS. - 12 confortaveis apartamentos luxuosamente mob., 80 quartol e 18 banheiroe.
Diari.. a partir de 14eOQO, inclusive banbos quentes. -Amplas salas de amostras para viajantes
Endereço Telegrafic:o OLORIA � Caixa Po.tal, 134 - fone. 1320 - Praça 15 de Novembro

flORIANOPOlIS Santa Catarina
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Cinema DOMINGO - Dia i5. - Em DUAS GRANDIOSAS FUNCÇOES; ás 3,30 da tarde e 8,30 da noite
Breve:1. Um lindo cNatural:. nacional. 2. Novidades Internacionaes - Ufa 3. Marika Roeck e Paul Kernp em

...-Rapsodia Hungara-..Central
<Tumultos»

« Imperador da

Uma das mais lindas operetas da Ufa. Fallada em allemão com letreiros em portuguez, California»

Prefeitura Municipal de laraguá A lei que protege a familia
Requerimentos despachadoe Capítulo II I Pormenores �sobre a lei que estabelece o imposto sobre

1495 - Alfredo Milczewsky - Requer baixa DA RECEITA aoltetros, viuvos e casais sem filhos .

impostos sua casa comercial - Como requer. Art. 2 .
.....;.- A Receita do Municipio de Jara.' .

I
• • .••• • • •

1497 _ Augusto Oerent - Requer transte- guá, para o exercício de 1939, é oreada na quan- �IO. - qlvulgamos nores a 9:000$ anuais) exigtra que a família seja
reneís impostos sua cess de comercio - Como tia de 390:000$000 -- Trezentos e noventa contos rnats alguns informes a como tambem pelos brasileira, compreenden ..

requer, taçase a traosferencia solíettade. de reis -, constítuída dos impostos,' taxas e ren respeito dos decretos leis viuvos ou viuvas sem fi- dose como tal aquele
Dia 27. das constantes das tabelas anexas e assim dístrl- que deverão ser assina- lhos, nas condições dos em que sejam nascidos

1498 - Pranscisco Modrock - Requer trans- buídas pelas suas toutes de origem:
'

d f' libatari
terencia pars seu nome casa de negocio de Eu. 1. Imposto de licenças 70:000$000 os com re eren�la .

no ce I· atarios. no país o pai ou a mil

genio VoU � Como requer. _
2. Imposto Predial Urbano 21:000$000 ampar<? .

a constituição O imposto deverá obe- ou um ruais fiJhos vi ..

o 1499 - Otto Hillbrecht - Requer baixa im- 3. Imposto Territorial Urbano 19:500$000 da família. decér, como ja noticia vos. Quando seja o pai
posto s/venda gasolina - Como requer. 4, Imposto sobre diversões publicas 6:000$000 Assimo anuncia do em. mos ás s-guimes bases: brasileiro e -a rnãi não,

1512 - Adolfo A. Emmendoerfer - Requer 5. Imposto sobre a produeão agrioola prestimo aos noivos po- 20$ anuais para os con será exigida a mesma
baixa impostos seu .eutcmovel aluguel e bícícle- e pastoril 91 :900$JOO b

'

d t tribuí t Rd 25 3 A di
-

t
te _ Como requer. . 6. Imposto de Capitação

res sera correspon en. e n umtes � e a.,. con içao ao? paren e que
1518 _ Ricardo Kampke &:: Cia - Requerem 7. Imposto pecuario sobre o gado a 12 mezes de s�lano anos; 30$ para os de houver ficado com o

baixd imposto de Olaria - Como requer. maior e menor ou ordenado com JUros 35 a 44 anos; 40S para encargo da manutenção
Joäo Lombardi - Requer baíxa imposto de 8. Impost� sobr� Industrias e Profis- fixos de 50/0 ao ano, os de 45 a 54 anos e da prole. O ehefe da

Açougue - como requer. sões (lDcluSlve Patente por ven- devendo ser resgatado 20$ anuais para os de família o pai na sua
1515 - Ouiiherme Arndt - Requer baixa da de bebidas e fumo) 118:000$000 deoení 55

�

64 t f I· -'
'

imposto de barbearia _ Como requer. 9. Imposto sobre o gado abatido 15:000$000
em um ecerno ou, par-

_

a. , 9QO as q��. a ta a mal ou u� pa-
1516 - Eduardo Kellermann - Requer baixa 10. Taxas de serviços publicos 7:{)OO$000 c�ladamente, com o ry,as· serao acrescidas de rnais rente que houver flca�o

imp'Jsto da Fabrica de Feculas - Como requer. 11. Taxa de melhoria e valorisa,ão cimento de cada filho 20/0 sobre o total dos com o encargo da pro-
1517 - Eduardo Kellermann - Requer bat- de imoveis O emprestimo será con- proventos :que excede- Ie, sucessivamente recla-

xa imposto do camínhäo de carga - Como re- 12. Emolumentos
.

2:000$000 siderado saldado quando rem de Ö:OOO$ anuais. marà os beneficios
quer. 13. Rendas Industríats . .

t d O d t d dl- t do
1518 _ Affonso Mey - Requer baixa Impos- 14. Rendas Patrímoníats 6:000$000 oc?rrer � nasclmen.o o .ecre o, segun � a �I, co�pu an _�.

tos da Tipografia e Papelaria - Como requer. 15 Divida Ativa 7:000$000 quinto falho do casal. se adianta estabeleera se os filhos; sejam legití-
1519 � Paulo Kaesemodel - Requer Ibaixa 16: Multas e Rendas Eventuais 3:'000$000 Quanto ao imposto, di- isenções reíeriudo-se uma mos ou naturais e ex-

ill1posto de venda de Oazolina e Kerozene - Co- 17. Receita Elilpeoial 24:600$000 vulga-se que será ele pa- aos que, embora solteiros, cluidos os adotivos. Os
mo requer. 390:000$000 go não só pelos celiba- têm familia a seu cargo, Impostos federais, estadu-

1520 - Erwin �ar8ten - Requer baixa im- f'Mt' L. • -

bri h
- ..

posto sua Iabríca de tecidos _ Como requer.
Art. 3. - Fica o pre eíto uníclpal autoriza- anos ..omens ou rnu- irmaos, so nn os, etc. ais e municipais serão

Jaraguá, 31 de dezembru de 1938. do a abrir os c�editos suplementares que se tor Iheres de 25 a (J4 anos, Estes não serão obriga- reduzidos na base de 5
Renato seus Darem n�cassarlos ás seguintes verbas deste oro eom vencimentos anuais dos ao pagamento do a lO'/. por filho que
á i içamento. .

6'OOO�' t d d li:Secret r o Mun cípal 2. _ AdministraQlo e FitscaUs8Q!0, quando supenores a . � e Imp?s o.
.

exce er o nu.mero e �I
"""""'---

se tornar insuficiente a verba orçamentaría des- pelos casaes sem fihos, So poderão Invocar exceto os maiores de 18
RECTIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA ttnada ás peroentagens aos agentes fiscai. dos estando o �marido com- o o auxilio do governo anos, ficando isentas dos

RECEIT!xe!'ßicio de 1938 -

Di�tri�S, ein consequeneta do alimento de arre- preendido nos limites para a manuteção da mesrtos as famílias em

Previsão antei'ior (Decreto�lei n. 43
ca a�o�� Contribuições e Auxiliol, pelas novas d�quela idade c?m :ven- prole <?s que tenham

. � que houve maie de 10
de 10. L2. 38) 322:383$710 su:'venQões ou auxilios a que o Municipio estiver cimentos anuais supe- ou mais filhos. A lei filhos menores de 18

322:3R3$810 obrigadó, durante o exereicio, em virtude de leis anos.

estaduais. P "t I J A
I

P It· A pensão será dada
12. - Despezas Policiais e Judioiarias quan- SI ora UD UUI"'O 8 o BOSB aos' que tiverem a seu

do. em con8equeneia do aumento verificado na (j SJ..!J -

d 5 f'lh
eobrança da divida ativa, insuficiente for a dota- cargo malS e I os

Qlo para peroentagens a que tenha direito o en- 16 ANNOS DE SOfFRIMENTO II ! menores de J 4 anos na

carregado daquela cobrança. - Um caso chronico de bronchite asthamatiea cllrado com base de J 20$ �a 240t
13. - Aplicação da Receita Especial, na pro- dois frascos d7 P�lTpRAL DE �NGlCq PELOT.ENSf, assim anuais para o caso d.

d fi d R i
.

I
attesta a respeltablhsslma sra.d. Rata da Stlva PereIra.

AO.porção o excesso v�ri cá o na ete ta EspecI8 . Attesío que sofirendo ha 16 annos de_ uma bronchite 6 filhos e de mais u ..
§ 1. - 08 Cl'ednos suplementares ás verbas asthmatica fiquei radicalmente curada, com dois vidros do PElo a 126$ por filho ext'e-

2, 10 e 12. destinados aos flUS previstos neste ar. TORAL DE. ANGICO PELOTfNSE, maravilhosa formula: E por', -
. :'r

tigo, poderão ser abertos em qualquer época do I ve�dadade ft�mo o presente aUestado. - Pelotas. - R�ta da dente desse numerQ..

exercício, até a quantia necessaria, ficando dis. SM�l.va Pere�ra. .. .

A redução de taxas
pensados de aprovaQio prévia para a usa digo J 115. UIA InllplO alcaAçada pelo PEIT�RIL DE. IIGICO de matricula, frequencia
aua utilização. PELOTEISE, Hltra Hila tosse. chr8ß1ca, pert!naz. e exame em estabeleci�

§ 2. - O credito á verba 13 terá o seu li-! De.c1aro .que sofftendo de uma pertinaz tosse ha mUlto tempo, -

t d
. ß.

. d i i I' que lIupedla·me de trabalhar, e apezar de recorrer aos recursos men O e ensmo ser"
mtte fixedo pelos recursos a rece ta espec a . medicos eurei·me radicalmente· com meio vidro do PEITORAL C c did h f dArt.... - Nenhuma despesa poderá Iser feita DE ..\NGlCO PELOTENSE. E por ser verdade faQ<> a seguinte on. � 3 ao. c e e .a
por conta da Verba de ApHcação VarIavei sem d@elaração. - Pelotas -- Julio Ferreira da Silva. famllta, que tIver mais

Decreto-lei N. n que esteja inicißdo o i,egundo seme!!ltr9 do '@xer PEITORAixi5� ANÖ[��iELOTfNSE de, dois Jilhos. no, mes..
Abre um crédito especial. cicio. Confirmo estes attestados. Dr, E. L Ferreira I de Araujo mo . estabelecimento é

é) Tenente Leônidas Cabral Herbster, Pre. Art 5. - fica o Prefeito autorizado a apli' (fil.ml,\ reconhecida) na proporção de 20'/
feito Municipal de Jaraguá, no uso de �;uas atri- car o saldo que se ,verificar no exercicio de 1938 Licença N. 511 de 26 de M�lço de 1906. '

f
.

buições e tendo em vista a autorização constante como credito suplementar, pal'a reforço das ver-I DeJGsito: Laboratorjo Peitoral de Ingico Pelolense raradca�� II�o �ceden:lldo Decreto·Estadual no. 437 de 23 de Maio Ido bas deste or�amento, não referidas no artigo 3, Pelotas _. Rio Grande do Sul-
e e,' es e que

corrente ano. quando verificada a sua insuficiencia. v E;N O E _ SE B M T O O A P A R T E
tenha a seu cargo mais

Decreta: Art. 6. - Este Decreto.lei entrará em vigor de 5 filhos menores de
Art. 1 - Fica aberto pOt conta do excesso no dia 1 de janeiro de 1�S9. DECRETO-Lei N. 46 .,

21 anos.
de arrecadsl1ão do corrente exercicio, o crédito Art 7 - Revogam,se as disposiQõeiJ em con· Q t' f

.

Y

trarl'o.
' .. ,

.
. Proroira o praso estipulado p'31o. uan o _a �re erenclaespecial de um conto e quinhentos mil reis �.

(1:500$000) destinado a. atender as despesas de- Prefeitura Munieipal de Jaraguá, 31 de, De- Decreto-lei n. 42 e dá outras providen- as nomeaçoes .ou pro ..

correntes da execução dos serviços determinados zembro de 1938. cias.
_ moções em cargos pu"

pelo Decreto·lel eSladual n. 86 de Março do co!"- I1ss.) LEONI�AS C. H�RBSTER O Tenente Leónidas Cabral Herbster Prefei- blicos, para os é:,'c;fp�
rente ano.

P bl' d S
Prefelt!l MdunltOlPpal., it d to Municipal de .Taraguá, no uso de suas' atribui. do familias numerosasl

Art. 2 - Este decreto.lei entrará imediata. u lOt! o n� ecretarHl es a re e ura e _
. .

I - .

t·
mente em vtgor, revogadas I1S disposIções em Jaraguá em 31 de dezembro de 1938. çoes, eto.

.

e a nao ' Impor ara. _nat

RENATO SANS S
.

t
. Decreta. despesa das condlçoesoontrArio. .' • acre arlO. ·Art. 1 - Fica prorogado até o dia 31 de I '. re

.

Prefeitura Municipal de Jarsgua, 51-1230· TABELAS EXPLICATIVAS DA DESPESA Janeiro de 1939, ü pra80 estipulado pelo Decreto. eg�ls e
.

gulamentares
aa) LEÔNIDAS C. HERBSTER Verba 1 _ Camara Municipal lei n. 42, que regulou as inscrições em- sepultu- de InvestIdura e ar:essO.

Renato SaDS
1. Pessoal ras, mao801éos, etc. . ?

.
Alfredo MOller 2. Material Art. 2 - Ficam tambem terminantemente Acabau -se�--=

3. Despesas diversas proibidas nos tumuloEi, carneiras, mausoléos, 10u-
Decrefo-Lel N. 48 Verba 2 - AdministraçAo e Fiscalisaçllo 8a8, eruzes ou quadros dos cemiterios, distintivos O amor

O R·t· fi d D 1 Subsidio ao Prefeito 6:000,000 ou emblemas de partidos politicos proibidos por lei. .

para or��e�cicr�eJea 1�39. xa espesa 2: Representação 3:000.000 9:600.000
. § Unico - Os-emblemas ou distintivos assim Subordinado ao titulo

O Prefeito Municipal de Jaraguá, no uso de 3. Funcionalismo; existentes, devem ser, até o dia 3.1 d.e Janeiro de Acabou se o amor,•. um

SU8S atribuições que lhe são conferidas pelo O�. a) Efetivos: 1939. retiradas, 60b pena de 8 Prefeitura o fazer, jornal de Uberiandia di .. '

creio Esta.dual n. <) de 24 de dezembro de 1937, 1 Secretario 5:400.000 �léfIDt da multa de 100$000 que será apHcadf4 80S
vulga interessante a iné.

Decreta: 1 Contad�r 6 2n ra Cl'es.
-

d'd
.

d d I d
I Tesoureiro 4::���:��� tArt. 3 -:- Este Decredto lei entdr�rá imediata. di o atlvJSo 'd 0d e ega �.

1 Agente d� Estatistica 3:960.000 men e em vIgor, revoga es as Jsposlçõos em �que a CI a �, conce-

2 Fiscais Gerais 7:200,000 -contrario. ,bldo nos seguintes ter-
I fiscal.ajudante 3:60Q.ooo Prefeitura Municipal de jaraguá, 31 de dezem· mos textuaes:
1 Sub.flscal 3:960.000 bro de 1 Y38.

) LE
cAVISO - Os mo-

E d di t it 1 aa. ONJDAS C. HERBSTER.1 mprega o s r a 3:Goo.ooo Renato Sans. cinhos bem vestidos e
1 Zelador da PrAfeitura 2:760.000 f I t n t d.

40:680.000
a an es, e, con ra os em

7. Porcentagem aos fiscais 1:500.000 21:280.000 palestras. parados ou an"-

Verba 4 - Viação e Obras Publicas dando, com mocinhas
1. Reconstruçäo e repa- romantica'3, Ipertençam a-
ros das vias publicas

_ que cathegoria perten-mllnicipais 79:545.700
2. Aquisição de veiculos cerem, serão presos'.
animaiD, combustivel,for.
ragem, ferramentas etc. 27:000.0t10

3. Salario a08 operarios 27:000.000 133:545.700
Verbs 5 - Obras novas e desapropria9ões
1. ConstruçAo fia estra- M É D I C O(la qaribaldl-Hansa 4:000.000 .

2. Constru9Ao de 1 pon -
Clínica geral. Doenças de

te sobre o Rio Novo 3:000.000 cria_nçai. IMolestias do co·

3. P8ra aquisiQAo de 1 . raçao, pu mões, figado, in-
terrene para o Cemtte. elUno, impaludismo .

rio de Hansa 5:000.000 12:000.000
(Continua no proxtmo numero)

Prefeitura Municipal de Jal'aguá, 31 de de
zembro de 1938.

. ass.) LEONIDAS C. HERBSTER
Renato SallS. Alfredo Moser

Capitulo I
DA DESPESA

Art. 1. - A Despesa do Municipio de Jafa
,ué, para o. exercicio de 1939, é fixada Da quan
tia de Rs. 390:000$000 - Trezentos e noventa con·

tos de reis -, _discriminada na conformidade das
tebelas anexas e assim distribuidas pelas seguin
tes verbas:
1. Camara Municipal
2. Administração e Fiscalisßção
3. Expeditmte e despesas diversas
4. ViaçAo e Obras Publicas
5. Obrafo: novas e Desapropriações
G. Serviços de utilidade publica
'7. Fomento Agricolb e Pastoril
i8� fducação, Cultura e Publicidade
'9. Irigiene e Assistenoia Social
10. Contribuição e Auxilios
U, Divida Passiva
.12. Despesas P<.liciais e Judiciarias
13. Despesas Patrimoniais
14. Despesa8 Industriais
li. Despesas Eventuais

. 16. Verba de aplicação variavel
IT. AplioaçAo da !ec�lta eapeelat

DESPESA
Previsão anterior (Decreto lei n. 43
de 10. 12. 38)

Decreto.lel n. 47 de 31. 12. 38
Credito especial, por conta do exces

so de arrecadação do corrente exaro

cicio, destinaào ti atender as des
peZ!l8 decorrentes da execução dos
serviços determinados pelo Dn:lreto'
lei estadual n. 86, de 31 de Março
do correnle ano

351:694$610

..
1:500$000

353:194$610

56:380$000
21:280$000
133:545$700
12:000$000
12:800$000
1:300$000
37:600$000
10:300$000
34:346$250
6:550$000
6:927$200
4:000$000

4. Olarias e transportes
de funcionarios 1 :300.000

5. Oratitificação a In·
tendente Distrital 4:800.000 46:780.000

Verba 3 - Expediente e Despesa8 Diversas
1. Material de consumo e
de expediente da Pre
feitura, e das reparti·
ções a ela subordinadas 9:000.000

2. Publicações de leis e
atos oficiais 3:000.000

3. CorrespondeDcia pos
tal e telegrafica

4. Seguros de ooerarios
5. Aluguel do predfo onde
funciona a Prefeitura

6. Aluguel do predio onde
fURclona a IntendfDcla

Poderá ser procurado na Fa ...
macia Central. ou em sua reli..
dencfa, HOTf!L Cf!NTRAL

Dr. C. �a Silveira
2:000.000
1:700.000

10:370$850
18:000$000
24:600$000
390:oooiöoo

3:600.000

410.0"0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Apesar de mistura decre- Por Marcel d'Aubrv aO'RREIo Do POVOtada e em vigor para a' Redacção e BOieinas:
farinha de trigo, para tor

de medidas que revogas- Avenida Gelulio 'ar IS

'

nar mais economico o pão �em as .tr�dições .da íarnl- '

nosw��dad��o���as��1 ����s ������a�12_�P�b�u�e�D� • _

observa melhora no preço
recato que a Impedem de

do dito, s6 no pezo. Fi <promover» � matrimonio. 11"'0" ,,��;O � � Scoctat Pharmacia de Plantão

cou, de facto, mais pesa.
* * '-' j •• I , _

Amanhã dia. 15 estará de plan.
A proposito U '0 I tao a pharmacía Central.

do., para o estomago, pe
. m J ma

lo menos.
de Uberlandia acaba de Estamos ainda nos

pri'l
duvida. Pode ser tambem

O que nos salva é o
traser a lume um curioso melros dias do anno, Co- a desillusão, a ultima gota go se promptificaram para

augmento da safra... No
boletim de delegado da' mo correrão os dias deste de fél que se sorve na ta- com a sua participação dar

R' O d quella cidade do Triangulo 1939? Sim, porque comolça da vida! A,morteL. mais realce a festa.
Ia ran e, no Paraná, Mineiro. O boletim día tex- E finalmente ás 5 horas

as safras augmentam de em tudo que começa uma O mais simples doseío d f t 1
armo para anno, s ....gundo

tualmente o seguinte : - incertesa empana o brilho como o maior sonho. Re' e ron ar se-ão os . . qua-
.. «A is O

.

hdE" dros do Ouarsny e Paraná,
o noticiaria estatistico, mas viso. - s mOCIn os a esperança.

' natural. novaçõas.; a que assisti
be tid fIt O para assim encerrar ;esta

continuamos importando
l' m ves I os e a an es en- que se espera é sern- mos quasi sempre sem von- .

da Argentina ... Isto, faz,me
contrados em palestras, pa- pra incerto. Amanhã... é a tade, sern opinião, sem oon- grandiosa tarde esportiva,
rados ou andando c f' que, estamos certos, terá

lembrar um chefe de secção,
.

, om mo- rança.
cinha o t' t 5 d' t d Off' desusada concurrencía.

que eu conheci; redigia os
s r man icas, per en yn Ica O e I· Difficuldades ... que ap

seus pareceres e, antes de çarn a que cathegoria per- cios Varios parecem e que temos de No campo do Ouarany Resumo dos Capitulas principais dos Estatutos
faz�1 os passar aos preces-

tencerem, serão presos.» enfrentar, quando menos alem dos 3 jogos, haverá do ,CLUBE AIMORÉ», para efeito do seu
. Se a moda pega cá por Aviso esperavamos. Tudo isto' é churrascada, doces, bebi'

R
.

tS�SI coma. a saber a opi casa, vae ser um caso sé- das, etc. egis ro
•

nlão do DIrector sobre os
v. a vida. Foi o anno passa- A

.

ball
mesmos. De volta, que-

rio. O directo�i� do Syndi- do, será este armo.
noite, at e no salão 1 CAPITULO I

b d di
. . cato de OffiCIOS Var O ueê p e I' o e' tAr'f' Hruschka, para o qual, O uCI' b A' é" d ti á t' dran o ísciplicente a ein. . .

lOS so- q e r c s .. e
estão convidados o club I

'

U imor se. es na. pra. ica e es-

za do charuto, dizia ao es.DESPERTE A BILIShCIta a fados os srs. e.m· e um peuco de resignação, visitante e o povo. P?rtes, á reuniões recreattvas e tnsttutívas, espe
cripturario da secção : ' pregadores deste munioí- - e caminhar, e vencer, Gratos pelo convite a! clalman.te 88 de caráter cívico, tendo sua séde
- Olhe; está muito bem, DO SEU FIGADO pio a fineza d� perrnittir pelo esforço, pela intelli ,.

nos dispensade. ; n�sta Cidade de jaraguä � n�o tem tempo deter-
mas observe essas altera. .,

aos seus operanos a virem gencia, pela vontade. Tra mínado de duraeão, conshtumdo,se seu fundo so-

ções... Sem Calomelanos-E Saltará da Cama. a séde oeste syndicato a· balhar. Crear, Sabio sem Sportman jaraguense cíal �e rendiment?8 tíxos (JU eventuais, dos bens

.

Estes dias, um jornal do Disposto Para Tudo fi� de tirar�m. as suas ear- pre, ainda que seja com moveu! que possuir por compra ou' doação.
RIO, _ da imprensa diaria !eu flpdo daTe derramar. diariamente. telras proflsstonaes (Dec um «astro» de cinemc. Com a retirada de Oe- CAPITULO II
e· be f'

'ao Mtomaao; um litro de bilis. Se a bilis nll. n 2 A 994 art 31) raldo Marquardf vagou se O "Cl b A' é" '& d i i t dv lam em. -, re era que -?rre. livremente. os alimentos n60 ..-.
. "I.., . . ,,,

' U imor sera a m n s ra o, eoono-

ate 30 de setembro ultI'mOdllendos e apodrecem. Os !I!zes incham e Previne tambem aos srs. ESPORTES o cargo de redactor espor mica e socialmente, uor uma Diretoria constituida
. . etltoma�. Sobrevem a prrsao de ven..... I d tri

'.
d C d P

.t'

adqummos 784.207 tonela- Você .ente... abatido. ,,?mo que envenena. n us rlaes e, de accordo hvo o c arreio o ovo». de Presidente de Honra, Presidente e Ville.Presl.
das de trigo em grão, nOdoU.!:d�!�:r'.:'v:.:.�::ênFo::.�o�com �lei.' fixarem em seus Geraldo Marquardt Você,sportmanjaraguen· dente e dois oradores eleitos em Asembléa Oeral
valor de 449774 contos

lIausa, Nada ha co,?o a. famo.1I!! PilIulaaestabéleClmentos O horario se, está apto para dirigir Ordin8ria " e de Secretario, Tesoureiro, Bibliote.
•

i CARTERS para o Fi,ado, para uma acçll. d
.

hcom um augmento sobre-�'. Fazem correr liv�e,mente "".e litr. e OitO oras d,e trabalho Matriculando:se na Es. esta secção que é de es- cario, Diretor de Séde e Diretor de Esportes da

igual periodo' do anno' de�ã!il��:':':=!';-:od.::!: �ar.::��� diario, considerando as ho· oola de Aviação, do Rio pecial importancia para o nomeação e por livre' escolha do Presidente,
37, de 45.108 toneladas, eli�.:=::lho;�r:.a �':fI�": ��R�E'B8 ras q�e excederem a �ete de Janêiro, para onde s�' desenvolvimento da sport funcionando esta Diretoria pelo prazo de um a·

uma I educção no valor de para, o Flcado. Nilo aocebe imitaç6•. horano como extraordma· guiu por estes dias, des- em nossa
-

terra ?! Queira no, sendo a sua eleição por escrutinio secreto e

63 2n§
, Pre90 3fooo. rI'as VI'sl'tar a red c -o do «C d'; C Di l i

• lt, contos., r:;' que este >

•

"

• • pediu-se desta folha, o a ça ·or a apuração por maioria e votos. om a re or a

anno estamos pagando a Sociedade Recreativa Agradece amda a firma nosso chronista, esportivo, reio do Povo,. sGrá eleita, pelo mesmo processº e Gom jgual
tonelada de trigo em grão' CRUZEIRO DO SUL Marquardt lrmãos, por da· sr., Geraldo Marquardl. O cargo é sem remune- tempo de duraQßo; uma COMISSAO FISCAL de
a 573.000 contra 694.000 Hansa rem p�ompto cumprim.ento .com a sahida de Geral, ração. Três Membros. O Presidente representa li. s(loie·
em 1937, ou sejam menos Em nome da Directoria tenho as leIS do proletarIado, do, podemos affirmar que dade ativa, passiv8� judicjal e extra judicialmente.
agora 121.000 em tonelada. a satisfação d'e convidar os Srs. conce�endo férias .aos seus o sport jaraguense perdeu Realsiro,Clvl1 CAPITULO III
Nesse periodo a importan Socios e Exmas. FamiIias para operanos. O syndlcato es um de seus·' mais aJ'doro� Os Estatutos do "Club 'Aimoré" säo reforma-
'â A f

.

h
o Baile em commemoração do pera qu d

.

f' Artur Müller, Escrivão e .

d t
.'

dCl -ua arm a de trigo foi 3. anno de existencia e. eleição
e as emals Irmas sos incentivadores, e pstá or

-

I d
veiS, ou puderão ser alterados em e ermma o

de 33.098 toneladas, no da nova Directoria que esta So c�mpram as nossas leis em folha, onde, 'cem criferio ICla o Registro Civil do ou doterlIlinados dispositivos, no tocante' á sua

valor de 28 062 contos, ciedade levará á effeito nos Sa· vIgor, . e intelligencia·
c

'dirigiu a
I. distrito da Comärca de adrpinistração, mas sempre por �ei9 de ASSEM·

com um acrescima, sobre !��dodod�in;l ��nt���r::::e a ��� secç�o esportiva, lhe guar, �!:!rn�, EB::�� de Sántll aLEA.GERAL EXTRAORDINARIA,-a qual só po�e-
iguaf periodo do anno pas- inicio 11& 8;30, ,sendo abrilhanta. " dar,á grates recordações. .

Faz saber que compareceram rá funcionar com a presença da MeTADE 408
sado, de 1.069 toneladas. do 'pelo «Jazz Band Elite», que

ENFRAQUECEU-SE.? e ein cartorio exibindo os d�cu;. locios votantes e quites e mais Ulll, em combina-
A larinha nos custou ... :>ara a noss" sociedade apresen· AI"da t.m tos•• , dôr nas Amanhã o' grande jogo mentös exiridos pela, lei, afim ção com o disposto no art. 29..

'

,

947.0'00 a tonelada e· no tar-se·á completo e que tudo fa·
,

...ta•.• no p.ito? entre bra'siJeiros ,e
de �e habilitarem i'ara �asaI'·se·:

... '

.

. .

,CAPITULO IV
.

an d '8
.' rá para produzir a melhor im· UM o ��tI.r.80 tonieo "O

'

i' é II': dno passa o 47.000, com preisão aos nossos associados. ,

.

argentinos '
'-;:

_ _EI)I�AI... ,
N. ,8(iO. s soe os do "Cl'Q.b AJm'Or " nao respon em

umfa diffe_rença de 100.0'00 Os convites distribwidos servi·
-

'111ft· C0080'1'OO N'
" 1"''''_ R

- i. Artur KIenen e ,Therezla subsidiariamente, pelas :obrigações sociais, d'e CQIl·
a avoi' de 1938. rão de ingresso e serão exi.li· e eaptta 'U-i:I ,epu'Ubca, Kienen 'WB" frscoing-. formldade coio o dispostQ no' art-. 48.

,

E8�a differença baseia.se dOH�:!=, cl�rriá�1�n�ir!'d:ai939� ""�;.... terA lagar amanhã,.'á tarde Eie, s.oltejrv, lavfadOr, '

,,'. CAPITULO v.
.

no augmentu da sáfra na ALUOlO JOÃO DE LI -I>A ."�SII.'III a maior padidâ futebolis com d�ienove :an-0� .,,:id-a _

Por motivo.de extll�910, ou liqUidação par-
.Ar�entina;

"

1. Secreta�,ijo. .,' : ,

"

....... "'" M-

- tica' Íuternadonal destes de; br:il.siJeirQ, na'tural 'deste cial do seu p8t�lmonjo, somente uma Assemb}éa
,

Vê soe, entretanfo. que .'4 .., ..' 11ItIIIÍIS. ultimos tempos, -o jogo en· distrj(O., domiciliadp-e resi:' 6eral E�trtlordlD8rjs; convocada de conformidade

por.�qui, esses �ados nio v· rIG;TAio tre os seleccionados bra- den� nestedi$trito n(),.lu' com o dIsposto nestes Estatutos, poderá deUberar
mfluuam talvez porque ain. eine C"eafral toS PlKMGES

' sileiro e argentino em dis gar _GaribaJdi" 'fiJb,o leglti e re�olver. sobre .,o destino dos bens sociais. fda nio sio conhecidos. pUpta da -Copa R�ia.. 'mo '.de Peter I<iene-l\, lavra CAPITULO VI "

*
*
• Continuando a b.azer ao ara o, sensacional en· dor falecido e de�OtUia' Sio os seguintes ós nomel dOI 800ias dire-

.0 .Diario da Noite., do publico jaragueQ§e sempre D,ES ..ED1EJÁ OODttO folescolhido ocam' Weeee Kiene� lavr�dora ores, que oonstituem a Diretorlá Provis6ria e

�IOt !ntendeu de ouvir a as melhores produ�çõe8, Ald() Pereira de �uz. e po �o yasco d. Oam•• na�ral 'deste f:ltado;� do: qpe vem' diil_iginJo a sociedade deste a data da

respeito &lo imposto'sobre o,�ine CentrAI exhibirá a· SenhOra, deixu«O ,.taci. TerA IniO!(I ,As 17 horaa e miqJiada e residénte �peste � fundaçle: Pré8idente de ,Honra-ARNO P�DRO
lolteiros, e casadS sem ti ma$ã � mlravilha da Ufa dad«: e nlo at:�i)ondo de pel.. .pranOlpa�s. eBt.ç()es distrito no lugar OariVaJdi. HQE�CHL; "

Presidente-LEONIDAS C,. HERBS-

�os,.a doutora Na.Ül�rda cRapso�Ja. Uung�ra., um, tel'Jlpo para 4_e�pedirem.se' de radiO serA. uradiado pa- EI" ' sol�ira•.profl'ssiO TE_R. Vice-P�sidente, R. HUFENUESSLER, 1. Sec,,:
8dvel!.t.con�ultora Jurufica dos mais �1J;Jdos films op: d� pessoas 8thi.as e de ra todo o pal� dome.tJea, natural' "deste t6rlo,ALTINQ ,COSTA; 2. dito.RENATO SANS,
do M�ßlsteno �o Trabalho; retas que todos devem as· sPflJ relaç&et. o fazem por O sr. Oetuho yar&'ls as� diltrito, brasileira, CQgl dez. Tesoureiro ALFREDO MOSER; Oradorel·ARTU� {
4ue dls.e

•
sö ser justa a ..istir. O ,..smo p�oJl'am' c$.e interm.cIto, offei'ecen 5isti.4

.

ao forl'!'ldavel en- oito ano. de idade, 'domi HERACLIO GOMES fiLHO; e J. A. DIAS BARRI!-
lei s� s, fizer acomJ?anbar m,

8 ap"re"s,",
nta

mal,s:.
um �,' ,seu, '"

ft.éos presUmos c,
ontro InternacIOnal, acom' cUiada e

reSid�n," neste

I
TO:;_ e COMISSÃO FISCAL·NEY ,FRANCO e WÊR·

Co," ',r,',,',.ba'-,','te",", a,
"ello �uoplemento na.lonal' 0,'" apitaJ'l>ido E�t.do, onde p��ado de lua exma. f�· distrito no lugar o.Jribaldi� NEK BUHR. ;, .

"

e Nov.da§1,es Internacionaes. fixario rd'Jdencla.. m!ha e .de SUIS �esa. Cl- filha de Andreas Érsebing .Jaragu6, ,5 de JaneIro de 1._
.

. ',.,. .
.11 e militar. lavrador, natural ilR Hung

I, Apre,e��nte dOI Eslalutos para o K91l1trO.
sauva ._-_--------''ÍII'__IIIIiIÍlll_ A f SC' ria, e de Elf"f1;etha Wei., Prelitdente: LeonidsB C. ,Herbster

Importante commu- esta do ."
. ler Erscbin.tliYtadora, na. Se'(Jretarlo:. Altfno COIta

nicaçAo ,0.-nOSSOS PETßDLI'N'A ,'IN'-""ANCOßA
Ouarany tural deste Ji,ItadQ domi··-" Tesoureiro. AHredo MOler

lavradore.
_.

-í" '., ._, Será finalmente amanha ciliados e rßsident�s nesta' ,�eeoDbe90 verdadeiras ali Jirmas lIupra de
" .

, que o novel S. C. Ouara- cidade dij'o" neste distrito L�onldall C. Herbster� AlUno Costa e Alfredo
Do minfsterio da Alri· ny proporcionarA em seu no lugar'.()ari�aldi. Moser, do, que doa fé.

cultura acabt "e receber (> O Tonico capilar pQr eicelend.·! campo uma bella festa es' Ja.::g1:l', 10-2-38. Em testó. da ,yerdade.
sr. !,-!"feito, unicipaJ à sê-

D ti .. hi .'" r it A portiv8-, em' inauiuraçio '-;:OITAL N 86
Jaraguâ. 5 de Janeiro de 1939.

_,UD � .comm,imicaçlo· de .

es nll:le a lQan,er uma g '!;Ine per e a �o de seu uniforme, bandeira � . I Mario Tavdres da Cullha Mello
lI'ande mtetff!Se dos nos. couro c�,beludo e embeleSalQentp dos cabelos. e praça de' rsportes. Adolfo Basold e Luiz. Ta.belilo
aos la,rad0181J, aOI quats' Evita. 8 QUE'DA DOS CABEr.tO� • destroi a- As 2 boras haverá jQgo' Léwerenz.
a transmittlmO's: CASPA, p.�r mals rebelde qu� &eja. E' um entre os 2. quadros ';:40 Ele. solteiro, lavrador,
«CommqnicO·yos, de Qr- r�medjo sc;,berano contra tod. é qualquér Ouarany e do Pafao' de com vinte sete anos de

.

EDITAL No. 862 f "A Gazela"dem do Bor. ministro. que Ã Retorcida. idade, brasileiro, natural Lorenço LeithoJd· e Ma- ,

•
este ministe,rio pqssue re', AFECÇ O DO COURO CA�ELUOO, As 3,,30 entrarlo em dêste. distrito, dom�Hia�o ria Schwartz.. Deu nos hontem 9 pra·
.ular quantid�de de ex Em todas ai Fa.tmacias, Drolarias e Perfumarias. -campo os fortes conjunctos e reSIdente

_

neste dlstflt? Ele,. solteiro, lavrador, zer de sua visita o SRr.

tmetores de formigueiros Produto dos LAijORATORIOS MINANCORA do Ouanabara Jocal e Ama· no ,lugar RIO do Serro, fi' com trmta e tres anos de Flavio Ferrari represen'
•.A.grisoLi. e arsenic6 as.er. zonas de Hansa, quadros lho de OUo Basold, lavra· idade,

. br�sileiro, !1��ural tante da nossa' conega cA
usado nos mesmos, que Joinville S. Catl:trtna. estes que gentilmente con· dor, nat�ral de Blumenau, deste. distrito, doml�lha�o Gazeta-, da capital do Es-
serlo cedidos ás au*orida- • --- vidados pelo Ouaran" lo· e de LUIZ3 Klemz. lavra' e reSIdente. n�ste distnto tado. O sr. Ferrari veio a

. des municipaes, estaduaes dorII, naturM de Blumenau, no lugar Rlbenão da Pe· Jal'aguá par:! tratar da ins-
• federaes, bem como aos domieili.ad08 e resident�s dra, filho de Milruel lei�, tallaçllo de uma succursal
lavradores re.i'strados, pe, neste, distrito no lugar RIO hold, na��ral da HungrIa daquelle brilhante diario fIo'
Ia. metade do preço do l l/( ']i

-,

'-�14 M do Serro.. .

e de Ma.la Str�nner, ��' rianopolitano nesta cidade.
,custo, isto i, o extinctoran' O a oln••, 'n ão deixem de Ela,

.

soltena,
.
profIssão t�ral da Hu�gna, domlcl Gratos pela visita.

15$000� e o arsenico a
VI . '," visitar Il domestica, com "lnte e tres hados e reSidentes neste

J'320 o kilo, livre de frete.-

C·Q,''SO Ó4aS �eÓ4aS
anos de idade. brasileira, distrito no lugar Ribeirlo ciliados e residentes neste

Aos snrs. lavradores in·
.

natural deste distrito, do· das Pedras. distrito no lugar Rib.Aliee.
teressado8 : na ang'·riação mieiliada e residente neste Ela, solteira, profissio Jaraguá, '12-;-1-39 .

.doÍ!! extinctores offerecidol distrito no lugar Rio do domestica, C1)m '\tinte e E para que �hegue ao conhe-

pelo ministerio, que são os .• IRMA-OS ZATT.D R Serro, filha de Otto Lewe- quatro anos de idade. cimento de todos, passei o pre·
de mais efficacia no com. OS

.

.I'ILft - ua do -Principe renz, lavrador, natural de brasileira, �natural deste sente edital que 'será publicado
bate á sauva e outras for. I 'B h d' t't d

.

'1' d
. pda imprensa e em .cartorio on·

QUE POSSUE O MELHOR SORTIMENTO DE SEDAS" TRI. a umenau, e de ert a IS fi o, omlclla a e rest de será afixado durante 15 dias.

migas flagello da lavoura, Zinke Lewerenz. falecida, dente neste distrito no lu Si alguem souber de impedi'
pedimos dirijirem·.e á Pre· COLINES, VOILES, BRINS, eTC., POR PREÇOS ABAIXO DE natural de Blumenau, do' gar Ribeirão Alice, filha mentos pCllse·os para finslegaes-.
leitura Municipal, onde se "TODA IA CONCURRENCIA. miciliades e residentes nes, de João Schwartz e de Ar''''' Mueller
rio promptamente àttendi' te distrito em Rio Serro. Rosa Schwartz, ambos na· Escrivio Distrital e Oficial do

dos. 1II ....._.8(C� Jaraguá, lt-1-39. turais da Hungria, domi Registro Civil. '

EST'ATUT�S ·DD
"�LUBE AIM�RÉ"

Virgem Especialidade
- JOINVILLE (Mar�a re,istrada)

o SABÃO

de WETZEL- & elA,

i·,ECQMMENDASE TANTO FARÀ ROUPA FINA COMO PARA ROUPA COMMUM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


