
s
Segundo noticiamos shington, alérndos pro- E'" W' h

·

t ? dos EE: VU. embora «Outros paizes sul
em outro local, o chan- blemas cornrnerciaes de ,IXO IO - aS I ngon necessite encontrar mer- americanos estão na

edler .Dswaldo Aranha interesse que ligam o .

,. cado para as suas ma- mesma situaeão e. nãö
embarca;á .

no proximo ] Brasil e os Estados Uni- Os circulos congres-] Reynolds, do Comité de trações de indesejáveis. I terias prirnas que, acr podem resistir effieien-
(lia 26 para os Estados dos,. estu�a!á a �reação sistas e cornrnerciaes �- l"egccios Extr<lngeiros: «0 Br�sil, disse, mos- tualmente, são objecto temente a infiltração fa
Unides a bordo do Bra- do erxo Rio-Washington, colheram �om syrnpathia declarado que ella sera trá-se I diplornatícarnente de troca com produc- cista, ernquanto depen
sil>, ,�hegando a Wa· centra .intrqmissões ex-. e en!�usiasmo a noti�ia das mais significa�i:v�s I ancioso .por permane�er tos

_manufadurado.s al- derem dos mercados

shington entre 6 e 9 de tra 'contment�es. da VISIta, tendo o snr. para o combate as Infll· . na orbIta commerclaillemaes li. fascistas. Os EE. lJU:
f riro'

. deveriam concentrar os

:�:i��l:,� �:������ a'oRREIO'
,

DO' PO o ����e;S:;;�i��d�� d�es:�:
do sórnente do consul '., nular o .commercio al-

João Carlos. Muniz e de lemão e "italiano ao in ..

um secretario particular. . vez de denunciat-os e

Noticia se que duran-
.

de se indignarem con-

te a sua estadia em Wa. Diredor-proprietario: HONORATO TOM'ELlN - Telephone; 26 - Caixa Postal, 12 _:_ Redactor.': JOÃO CRESPO tra elle>
ANNO XIX JARAGUÁ Sabbado, 21 de Janeiro de 1939, - S. CATHARINA NUM.965

Em via.em
o Ministro da
6uerra

Porto- Alegre. - O ge
neral Eurico Gaspar Du
tra, ministro da Guerra)
chegou a Porto Alegre,
seguindo, logo depois,
para a cidade do Rio
Grande.

De regresso ao Rio I

s , excia - chegará a FIo.
rianopolis , onde vaí ob
servar as obras que es

tão sendo feitas no quar
.

tel da guarni�o federal.

Säo Se�astiäo

.

do monmento que atra
vessamos t num am

biente. de confiança em

que, numa politica con

ciliadora, congregando
todos os catharinenses
de bôa vontade em tor
ne do novo regimem,
Santa Catharina 'compre
O' mais Iigitimo e . effi
caz dos programmas de
brasilidade".'

.

COBlereDcia
Nacional de
Economia

Estatuto do Fundonarie
civil do Estado

Por acto de 19 do Entre as vantagens
fluente, o Sr. Interven- consignadas no Estatu
tor Nereu Ramos, ap- to -Iizera um .addicional
provou o Estatuto do de 100/0 concedido
Funcionalismo civil ca- aos funcionarias qUJ te:
tharinense. sendo o nos- nha mais de seis filhos
so o primeiro .Estado vivendo ás SU6.S, espen
que efectuou tal medida. sas

O· Lloyd
00 Norte nos vem a

idéa de commemorar·se
com brilhantismo condigo
no, I) primeiro" centena
río do nascimento de Ma
chado de Assis. Quere·
mos ser no sul, o porta
voz dessa lembrança.
Quando se institue tan
tos «ítas», e 8� põe em

relevo tanta medloerlda-

vae receber ee mil
contos ' .

Rio. - à ministro I
Viação solicitou, ao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

BANCO DO BRASIL A h
- ..

Pomada Minancora Dadosdo balançode30.9.1938 man a Dia 22 Domingo
�3:�:����t�� ��fJ:4:�:::i::;:::�:::::,:,�1!;fJ. GRANDE rE�TA P·�Pllt·ARhumanas como de camente em descontos dt. Duplicatas de facturas, Letras de

animais. cambio, Notas promissorias � Emprestimos em �onta eor-
.

rente sob eauçã�, a taxas modicas e a prazos razoavets, Faz em-
.

'

NUNCA EXISTIU prestimos á Agticultores e Industríaes aos prazos de 1,2 e5 annos.

IGUAL! ! ! Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:
A F âci C DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:000$000 . . . 4e/o

arT �Ia ruz, I Deposito inicial Rs. 100$000, no min!mo • .De�o�itos
. deAvare,(S. Paulo), I' subsequentes minimos de 50$00ll Retlrad�s �Immas
curou com a «MI

I
Rs
..

20$000. Não I'end�m Juros os saídos �nf�nores a

NANCORA» úlce I Si. $COO e a ímportancia que exc�der do límite -e as

914 I contas encerradas antes de 60 dias
ras que .nem o

Nota importante. - Os cheque s desta conta
conseguIU curar, .

não estão sujeitos ao sello.. .

D .

PJ' '11' I DEPOSITOS LIMITADOS - Limite de Rs. 50:000$000 . 3'/.a. Carolina alhures, de ornvi e, curou corr; I' Deposito inicial Rs. 200$\:00. Deposítos subsequentesUMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS.. minimos de Rs. 100$000. Retiradas mínimas Rs 50$000.
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! ! Demais eondicções identicas aos Depositos Populares.
Ad t d it h it e casa' de saude Cheques sellados.O a a em mU.J �s. OSpI a. 's, s

DEPOSITOS COM JUROS _ (Sem limite) . ., .' 2'/.
e clininicas particulares. Deposito inicial Rs. 1:000$000. Retiradas livres. Não

AVISO IMPORTANTE: A verdadeira «POMA· rendem [uros o� sll:ldos inferiores a R�. 1 :OOO$�OO
DA MINANCORA1> nunca existiu a não ser em nem as contas líquldadas antes de decorridos 60 dias -

.. .

blema si b
'

I' da data da abertura da conta.
suas latmhas ongmais com o em ema um o ICO DEPOSITOS DE AVISO PREVIO
acima. Recusem imitaçõ: s l Exijam a verdadeira Mediante aviso previo de 30 d�as 3,5&/0 I

MINANCORA em sua latinha original! "" " 60 d!as . 4'/.
REPAREM BEM A() COMPRAR ! DEPOSITO� A P��ZO ;IXO 90 dias 4,5'/.

E' um produto dos Laboratórios «MINANCORA» I De 6 mezes . 4'/.
d JOINVILLE De 12 mezes . ...

. . 5'/.e.

I Dp. 12 mezes com renda mensal 4,5'/.
De 6 mezes com renda mensal 3,5'/,

DEPOSITOS Banearios
_.

1'/.
O Banco .do Brasil faz todas as operaçoes bancanas, des-

Plan ta execução, fis- contos.emprestimos em cont.a corr�nte g'lrantida, cobranças, trans-
.

.

.

_ . ferencias de fundos custodia de títulos e valores, etc.
calização e direção T�m agencia �m todas as capiteas e. cida�es mais impor-
de obras. tantes do paiz e correspondentes nas demals cidades. Mantem

Aparelhamento com' correspondentes em todos os paizes do mundo.

pleto pare! constru
eões de pontes em

concreto armado.

Washington: O,
•

presidente Roosevelt en- I

viou um telegrsrnrna ao i
presidente Getulio Var "ligas, convidando o mi
nistro Oswaldo Aranha l
a vir a Washington pa-j
ra tratar de assurnptos IEdital de alta irnportancia para

O dentista Franz Kubin os dois paizes. O .pre
.

IMPOSTO .DE PATENTE
avisa á sua distincta dien- sidente Getulio Vargas IDE BEBIDAS E FUMO
tela, que estará aaserite de respondeu 1 dizendo que I São Paulo contrahe

ne ordem do 81'. Cole 1 de janeiro a 15 de 'feve- O chanceller brasileiro I um emprestimo
tor, faço, publico a08 in- reíro. I O presidente da

.
Re-

teressados que no cor- i bf
. •

trente mez de janeiro, ar Zahnarzt Franz Kubin PORTUGAL- BRASIL I pu IC" assinou uecre o·

reeada-se nesta Coleto' teilt seinen geschaetzten lei autorizando o Esta-
ria, o imposto acima, re- Klienten mit, dass er vom Elogios a um film do de São Paulo a rea- �
teren te ao 1. semestre 1. Januar bis 15 Februar brasileiro lizar um emprestimo
do exerclcio vigente. von [araguã abwesend ist.

Lisboa, _._ Os jornais Sr. Apanha interno, até a importan-
CLINICA CIRUROICA I pa�:r �uoe p��:Oar��imct; referem-se em termos

Olwa.�do da de.120.000:000$000,
O R. R E N A TdOO C A M A R A poderão satisfazer s.aua Dr. C, da SlllvBI"ra elogiosos ao film brasi- Cruzador sueco visita a juros .anuais de 7tP'C'- pagamentos no proximo leiro "Descobrimento ao Rio no rnaxirno, e arnor 153-

DIRECTOR DO HOSPITAL S. JOSÉ mez de fevereiro cem a do Brasil", Rio .. - Por todo o vel no prazo de 15 anos,
Docente livre da Fac. de Medicina do Paraná. - Longa pra- multa de 20 ojo. M É D I C O

O "Secu!o", por e' mez de fevereiro deve- Este emprestil1;lo é des-tica na Univ. fraUEnklinik (Berlim) e Allg. Krankenhaus de A cobrança executiva Clinica geral. Doenças de f d' t
- .....Barmbed!: (Hamburg). - Medico dos Hpspitaes de Curitiba será iniciada em Março, crianças. Molestias do co. xempto, declara: rá aportar na Gllanaba-. ma o a cons ruçao, con·

OPERAÇÖEi, DOENÇAS DE SENHORAS, I com a multa de 20%. ração, pulmões, figado: in' "ficamos gratos 3Q ra, mais um possante servação etc. de estradas
PARTOS· I Coletoria Estadosl de estino, impaludismo;

.

Brasil, não somente pelo navio po'ria, aviões de u- de rodagem.
Tratamento pelas Ondas Curtas - Laboratorio de Analises. f jareguà, 2 de janeiro de Poderá ser procurado na Far- facto de nos haver da.. ma das' marinhas de ====

CONSULTAS NO HOSPITAL S. JOSE'. 1939.
O E i I:

. de':�ia,cH'gT�L'b�NTRÄi..resi' do UU] film historko gutrra da Europa. 't:ssa Pacto Anti"Komintern
'CI I I

- !. ser VGO
'd d d

' R A b d... a aa lima0.
HELEODORO BORGES. --------- sobre um momento ve- um a e e guerm e o . oma. - ca am e

�������������������������� Officlna nuncl� no�o��a-I�G���.da&cl�R�la��r 00 ·�cl�A�
concertos de do, como tambem pela do Remo da Suecla, e Kommtern BerlIm-Ro-

forma por que o reali· que e&tá realizando um ma-Tokio os gov�mos
relogios zou. E' justo destacar G:ruzdro ao longo do, da Hungria e da Mand-

a partitura de Vilas Lo- AUantico Sul. churia.
bo, escrita com o calor
e propriedade. s'úblinhan
do. perfeitamente a ação".
O "Diario de 'Joticias//

escreve:
i'Procura�se homena

--------- gear Portugal, exalhr
sua missão no mundo.

Cálculo de quualquer
estrutura e em con

creto armado
e ferro

Omar Carneiro' Ribeiro

Ginásio Partherion Paranaense
(Sob inspeção federal permanente]
Diretor: D1·. Lu�z Anibat Oalaeror«

RUA COM. ARAUJO N. ire, FÓNE 1-1-9-2

Estão em pleno funcionamento a.s aulas
de admissão á la. série do curso Pandementel.
Nos mezes de Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS.

Faculdade do Comércio da Paraná
.

Fiscalizada pelo Governo Federa,
Cursos: Propedeutico, Perito Contador, eAuxiliar
âe comércio. Internato e f;xternato

Curitíba Paraná

Engenheiro Civil

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA
1. Andar

Caixa
Apartamenton. 11

Postal, 784.

PARANA

Aviso

CU RITYBA
, .

Communico ao respeitavel pu
blico de Jaraguá e arredores,
que installei á rua Presidente
Epitacio Pessoa, em frente á ca

sa de Germano Ehmke f ilho,
uma bem montada oHicina de
concertos' de relogios Serviço
rapido e garantido.

O I proprietario
Oswaldo Seims.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Bmpregndo com !!Uccesso em Jod..

eI! molestias provenientes da aJllbllll
• impureza!< do sangue I

tERI[/\3
ESPINI-IAS
ULCER�S
ECZEMAS
MANCHAS DA p�
DARTHROS
FLORES BRANCAl
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlT1CAS

Casa das Casemiras
de CAMILO CUSATIS
• Casa fundada em 1925

MarCH r gistrada Bob o No. 25.597 - Telephone 2.140
. CASEM IRAS INGLEZAS e da AURORA - cores firmes

_. seriedade absoluta - um só preço para todos.
Temos sortimento completo de aviamento pära alfaiates.

f'orn�çemos amosttas de casemiras a alfaiate e commer

-;,.c�'lte, já freguez da casa e COlT'O ao quc",pretende ser·

e lInahDente_ ......
BI affecçO". �a ..

lIan:a rwgIstrUa .em leja a

"AVARIA·"
- Milhar. de curados '-

WIDf DEPURATI.O DO SANGi!

Quem éo dono do burro?

Tendo, ha sei!; semanas,
apparecido um burro em
meu terrena, sem que até
hoje fosse procurado Pêlo
dono, torno publico, que
o mesmo p!lderá vir buS>'�
calo, declarindo, porém,
a marca do referido animal.

Ouilherme, LehmtTt.
Jaralui, 6-1-30 .

,

EM HONRA AO PADROEIRO Ort PAROCHIA DE JARAGUÁ
I

... .,."

�... 1tJI!1M;1Bf���-, -'ú•••:_v·-;',:� "'�.�

Para. festeiros da festa foram convidados os

Herbster ce Sra. e Ismael Pinto e Sra.
Dia 22, as missas serão : As ;:�l h da manhã, 7,3C; e Miss sole

ne cantada, as 9 horas, blará ao Evalgelho o rev. Pe. L-uiz Steiner,
Apos a rnissa. festa popular, no pateo do Collegia S· Luiz· com

rifas, leilão, tornbolas, br birias gelad;", Churasco, galinha assada, com

pleto serviço ele almoço e jantar. -- Boa rnusica.
O lucre 'da tradicional feda ser á para a caixa da Igreja
São Sebastião convido a todosl

o chanceller Oswaldo Aranha
visitar Washingtonconvidado a

I seguirá em principias de
fevereiro.
Ao mesmo tempo in

forma-se que identico
convite foi dirigido ao!"

ministros' das Relações
Exteriores de iodos os

paizes sul-americanos,
por interrnedío dos res

pectivos presidentes.

t

IHOTEL GLORIA (Antigo Löporta)

."
... .

o o

� •

O mais majestoso edificio da Capital e o unico no Estado que possue E:revador e Tel. em
todos os quartos. - 12 confortaveis apartamentos luxuosamente mob., SO quartos e 18 banheiro".
Diarias a. partir de 14$000, inclusive 'banhos quentes. -Ampla • .sa

..
I�s dê, amost�as para, Viájantesl"Endereço. T.eIe��afico OLORIA - Caixa Postal, 134 - Fone, l}20.S' �ra5a 15 de

..��v:mH�p
fLORIANOPOLIS - Sl;!nta Catarioll." '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cinema
DOMINGO - Dia 22 - Em DUAS GRANDIOSAS FUNCÇÖES, ás 3.30 da tarde e 8,30 da noite AGUARDEM os GRANDES
1. Um lindo cNatural» nacional. 2. Novidades Internacionaes - Ufa 3. Charles Boyer em FI[MS

TUMULTOSCentral 1.,--- --- «Imperador da Cslifornia»

«Intriga e Amor»

Uma formidável obra franceza distribuída pela' -Art.» -Esquadrão Branco'»
, CI

I

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

o Tenente Leônídas Cabral Herbster. Prefei
to Municipal de .Tarsguá, no uso

'

de suas atrfbuí

ções, etc.

Prefeitura Municipal de laraguá��

DECRETO-LEI N .. 46 4. Serviço de inspeção Indo a 7oinvif/o ���a:e�xem de

de veículos 2:400.000
5. Aluguel dos aparelhos Casoa aas . Sedasde telefona Delegacia e

Forum 367.200 6:927.000
Verba 13 - Despesas Patrimoniais -

1. Manutenção dos cerni-
4:000.000

dos IRMJlOS ZATTAR - Rua do Principeteríos publícos

IVerba. 14 - Despesas Industríets QUE POSSUE O MELHOR SORTIMENTO DE SEDAS, TRI-

��r�:r�Spequ�:::�::�e�::f�Up�i�vi8tas 10'370000
COLINES, VOILES, BRINS, ETC., POR PREÇOS ABAIXO DE

Verba 16 - De Aplicação Variavel
..

TODA lA CONCURRENCIA.

l�:�!:tr�te�:e:x��:fc���sp�: ::í1:re!0 IliJ�_a:._m»l))))))))(D»D»)(e�«f
cía das dotações orçsmentartaa (5 D�SreID�R·--;n; A DIiLllSP 'f I De AngI'CO· PsloteDsep. c. da Receita Geral) .

18:000.000 fb 're� U;' DIi! ri! BI oraVerba 17 - Al,llicação da Receit!i EspeCial no SEU FIGA�ft1. Para constr. de prenríos munlcípaís 24:600.000 II. !LUV

Total da Despesa fixada 390:000.000 Sem CalomelanllS-E Saltará da ClIIRa 16 ANNOS DE SOFFRIMENTO!!!
.

Disposto Para Tude Um caso chronico de bronchite asthamstiea 'curado C011l

TABELAS EXPLICATIVAS DA RECEITA Seu ligado deve derramar. diariamente dois frascos de PEITORAL DE ANGICO PELOTENSf: assim

1. Imposto de Licenças
DO estomago, um litro de �ilis, Se R bilis nã'; attesta a respeitabilissima sra.d. Rita {ia Silva Pereira.

'

dl��';;_d�;ree':;�:'�eeo8 agm�to-.n� são Attesto que soffrendo ha ló annos de uma bronchite

.

Tabela N. 1. estomago. Sobrev":· a ;r�ã�esd�cv:n'!.e� asthmatica fiquei radicalmente curada, com dois vidros do PEl-
a) LIcenças sobre estabelecímentos ou es- roce sente-•.e abatido e c?mo que envenena- TORAL DE ANGICO PELOTENSE, maravilhosa. formula. E por

orttorlos comerciais, Industrlaís ou protíssío- °u!�d�i�=r�v:c��� énã::' ��iO� veydadade fi�mo o presente attestado. _;. Pelotas. - Rita da

naís,
.

.

causa. Nada ha co,?o as famosas Pillulas S�Zva Pere�:a.
1. Trinta por cento (30 %) sobre a taxa fixa do��t��E:�ze':r��r!�li���=�iI::""li���MaIS um tnllmphe alcançado pelo PEITORAL DE INGICO

. . -
de h,IIe, e você sente-se disposto para tudo PELOTEHSE .,ntra um to se h' rt'Imposto de Idus trías e pruílssões. Não caU.8� damno; .ão suaves e eontud� , a s c raDIca, pe lDaz.

b) Renovação anual das Ileences sobre es- ".ão maravilhosas para f�er a bílis correr Declaro que soffrendo de uma pertínaz tosse ha muito tempo
y livremente. Peça as P,llul8B CARTERS ue íta If d t b Ih d

'

tsbeleeímontos ou escrítortos comerciais in' para o Figado. Níio acceite imitações. q .I pe la-J?e e r.a a ar, e apezar
.

e re�orrer aos re�ursos
.• • ..,

.' Preço 3$080. medícos curei-me radicalmente com meio Vidro do PEITORAL

.
dustríals ou protlsslonaís. ... DE ANGICO PELOTENSE. E por ser verdade fa,o a seguinte

1. VInte por cento (20%) sobre a taxa Iixa do deelaração. - Pelotas -. J_ulio Ferreira da Silva.

Imposto de Industrías e profissionais ., 'O TtilGO EM SAN. EXigir o verdadeiro.
,

C) L' e ,.. a dT ar
.

.

TA G
. PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE

.

ro nça par e I io • AtAR IN;' Confirmo estes attestados. Dr. E. L. Ferreira de Araujo
Nos perímetros urbano, sub-urbano e séde do (Firma reconhecida)

,

2. distrito 1/-4 o Floriauopolis, A safra licença N .. 511 de 26 de M�lço de 1906.

O calculo deverá ser feito tomado por base
que acaba de ser encer- Deposito: Laboratorio Peitoral de Ingico Pelatense

:ra�80eo; ���o�e��s ��:�r��o3. ��:ss�ua: ::rl�:tr� rada, registra um aug· Pelotas. - Rio Grande do Sul

sub-urbano; 20.000 a 40,000 na séde do 2. distrito. mento na producção do V END E . SE E M TOD A P A R T E

d) Licença sobre veiculos. trigo. no Estado �e Sta.,1. Automovel particular 100.004;) Catarma, de máls de
2. Caminhão de carga até 2.500 toneladas sobre
uma tonelada 170.000 d f d

-

937
3. Caminhão d� passaget, a a sa ra e 1 •

ros de lotação até 10
pessoas

4. Motocicleta
5. Bicicleta
6. Carro de mola, pdrticular
ou industrial, de 1 cavailo 20.000

7. Carro de Lavoura 18.000
Arrecadação prevista

2. Imposto Predial Urbano
I Tlibela N. 2

1. Dez por CtlLto (10%) sobre o valor locativo
de predios alugados, existentes no perio;letro ur
bano.

. Arrecada�ão prevista 21:000.000
3. Imposto Territorial Urbano

Tabela N. 3
1. Por um te"reno não ediffcado a .taxa de 5 %

sobre o valor venal.
2. Pelo excedente de um terreno edificado a taxa
de 2 % sobre o valor venal.

.

Nota: - Consideram,se terrenos edificados
nas ruas de 1. e 2. classe, até 20 metros de freno
te e 50 de fundos; nas de 2. cltlsse até 25 me·

tros de frente e 80 de fundos e n8S de 3. classe
até 35 metros de frente·e 100 de fundos, ocHando
a avaliação em geral dentro dos seguintes limites
a criterio da Prefeitura:

.

1. classe 2$600 até 6$000 o mt2.
2. classe 1$000 até 2$500 o mt2.
3. alasse $300 até $900 o mt2.
4, Imposto sobre diversões Publicas

Arrecadaçäo prevista 19:500.000
Tabela N. 4

1. Taxa fixa de jogos e divertimentos:
8) Baile - dentro da cidade 30.000

fOfa da cidade 15.090
b) Concerto - vocal e

instrumental
c) Represeutaçäo - por

espetaculo'
d) Circo

-

- de cavali
nhos, ginastica e ou·

tros, por espelaculo
e) Carreira de cavalo
f) Outros divertimentos,
nlo especificados,por
espetaaulo 15.000

2. Taxa variavel de diversões: /

a) Dez por cento (10 %) sobre o

vllior de cada bilhete de ingres
so nas casas de espetaculo.

Arrecadaçäo prevista. 6:000,000
5. Imposto sobre a Produçäo Agricola 'e Pastoril 8..

. Tabela N. 5
t. O imposto sobre a produçäo agricola, lerA eo
brado de todos os proprietari08, posseiros, aRen'
datarios e ocupantes de terras rurais.

2. Â Taxa para calculo do imposto serA a seluin.
te, sobre a produçlo:

Classe A - S, 1/4. %

Classe B - 2, 1/2 %
Classe C - 2 % .

Classe O - 1, 1/2 %

Proroga o praso estípulado pelo
Decreto.Ieí n. 42 e dá outras providen-

800.000

Decreta:
Art 1 - Fica prorogado até o dia 31 de

Janeiro de 1939, o praso estipulado pelo Decreto
lel n. 42, que regulou as inscrições em sepultu
ras, maosoléos, eto.. . ./

Art. 2 - Ficam tumbem terminantemente

proibidas nos túmulos, carneiras, mausõléos, lou-
88S, cruzes eu quadros des cemíteríos, distintivos
ou emblemas de partidos polítícos proibidos por leí,

§ Unico - Os emblemas ou distintivos -assím
existentes devem ser, até o día 31 de Janeiro de

1939, rettrades, sob pena de I} Prefeitura o fazer,
além da multa de 100$000 que será aplicada 80S

infratores.
Art. 3 - Este Decreto Iei entrará imediata

mente em vigor, revogadas as dlsposíçõos em

contrario., .

Prefeitura 'Municipal de jaraguá, 31 de dezem
bro de 11J38,

elas.

aa.) LEONiDAS C. HERBSTER.
Renato Sans.

Decrefo-Lei N. 48·
(Continuação)

Verba 6 - Servi,ços de Utilidade Publica
1. Límpesa de ruas, pra.
ças, jardins e outros lo

gradouros publicos do
centro urbano 500.000
2. Illumina.ção Publica. 12:300.000 12:800.000

Verba 7 -Fomento· Agrícola e Pastoril .'(��J
1. AquisiÇ'ão de sementes,

'

:,�;;;::;;
reprodutores, etc. 1:300.000

Verba 8 - Educação, Cultura e Publicidade
t. Vencimentos de 11 pro-
fesBores muni.cipsis 8

200$ e 4 a 150$()oo
2,. Aluguei.e de predios
escolares

3. Material escolar e as

sistencÍa a aItmos neces·
sitbdos

4 Serviço de publicidade
do município 1:500.000

5. Transporte para Usca·

lisaçäo escolar 500.000 37:éoo.oco

Verba 9 - Higiene e Assistencia social
1. Amparo á Mate!nidade
e Infancia

2. -Socorros publicos
3. Sepultamento de indio

gentes
4. Higiene e saneamen·

to das zonas. rurais e

urbanas
5. Assistencia aos presos
pobres 100.000 10:300.000

Verba 10 - Contribuição e Auxilios
1. Contribuição para o

Departamento de Admi-
nistracäo Municipal 8:&00.000

2. Auxilio ao Leprosario
·do Estado
3. Quota do lançamento
do Imposto sobre Indus-
trias e P10fissões 2:700.000

4. Subvenção â Escola
Normal Primaria do Mu-

niciili() _

4:830.000
5. Subvenção u 3 escolas.

particulares 3:600.000
6. ConstruçAo de casas

para operarios 1:000.000
7. SubvençAo ao Hospital
«SAo José- 3:600.000

8. subvençAo á Socieda-
dê de Lavoura cTres
Rios do Norte.

9. SubvençAo ao Centro

Agricola «S. Catharina-
10. Subvençäo ao Hospital
PartiClllat de Hanss 1:200.000

11. SubvençAo , Caixa Es
colar cAurelia Walt�rll

12. Oratificaçäo ao Inspe.
tor Escolar

13. Auxilio ao Esporte Clu
ba «Aymoré-

1�. OontribulçlO para o

Destacamento Policial 4:576.250

Verba 11 - Divida Passiva
1. Pagamento da Divida
flutuante ínacrita ,2:4:25.000

2. ..\mort1saçio' da Divida
Fllltuallte com joinville 3:000.000
3. Jaros de 7 1/2 p. c. so-
bre Bs. 15:000.000 1:125.000 1:560.0.0

Verba 12 - Despesas Pollclais e Judiciaria.
1. Gratificaçl" ao Carce-
. relro !:110.000
2; Expediente do porum
da Comarca, quando re·

quleitado pelo dr. Jm
de .Direlto da Comarca

3. Pereenta,enl aOI en·

earre,adol da cobra.ta
,: .1 .,

,"�,

Corrosponosncia 00 Bananal

-

70:000.000

!(;NFAAQUECEU-SE? e

A inàa tem. tOliS•• dôr nas·
•••ta•• no peito?

Use o p.deroso tonlco

VIIHI CHB08DT!DO

600.000 Tabela

Solidariedade
do sexo

Todas as mulheres
votaram a favor

FUTIBOL B. Horizonte. --:- A
Nova diretoria -dFoi realizada dia 12 do cor- CI ade assistiu a um

rente, uma assemblea geral pa- dos juris mais interes
ra �Ieger a diretoria, na forma
dos Estatutos, para dirigir OB santes que aqui se tem
deltinos do Selecto I!sporte realizado l:!endo subme-
Clut.e, durante o ano social tOd

• 'I .-

que vai de 38 a 89. I a a JU gamento Maria
A .nova iiretoria. tQmará pos; José Vieira acusada de

se dia 5 do proxlIwo mes, e·e t
-
'

da seguinte; er aSsaSSIna o o pro-
Preaiden�e de Honra, Alvino prio marido.

Pacold; Vice, Carlos Denker; D' .

d Iepols e ca orosos
debates, a acu�ada foi

Renda Anual
absolvida por seis vo
tos contra um.

O Conselho de Sen"
tença foi coustituido de
seis mulheres e um lIa
dre. Que foi quem vo ..

tou contra.

AGOSTINHO VALENTIM

DO! Presidente, José Atanasio Rosa
ROSARIO (reeleito); Vice, José Alves Ma_

Ilustre e preclaro intendente chado; 1. e 2. Secretarios At
do D!s!rito, realizou durante o

.

fredo Pasold e E.uardo Le�sch:
exer,clCIO do a,?o passado um I mer; 1. e 2. Thesoureiros, Leo.
governo proveitoso, com resul· poldo i. ernke e Arnoldo Fischer:
tados proficuos de seu dinamis· Diretor secional, Willy Lemke:
mo, tendo Bananal. n.uito lu�ra- Capitão, Paulo Butschardt; O:
do, com sua beneflca actullçao. rador, Rodolfo Tepassé' Sind'
Colaborador esforçado junto cancla, Arthur Butscha:dt Ca I:

ao Prefeito do Municipio, snr. los Eis e José Pereira Litita
r

Joaquim Wolf, da sua adminis·
.

tração podemos "ohr, a conser· GLORIA" LELECTO
vaçãv de rodovias, aquisição de .virá domingo. a ��lOanaI oGlo.
um terreno para a construção da r!a r- C. de JOlnvJlle, onde pre
Intendencia e Grupo Escolar, har!i com o Selecto em partida
ponte sobre o ßracinho e outra amistosa.

sobre o Itapocú, em construcção, Esta partida promete pois o
e muitas outns de menor im· Gloria é 11m onde de 'grandel
portancia. Contribuiu tambem credenciaes no SOCfT barriga
o snr. Valentim do Rosario, efi- verde, militando em suas ga
cazmente para a campanha de Ihardas fileiras players de reno'

nacionalisação. me no esporte rei

ENSINAVÀM AL"'MÃO
Quanto ao Sele�to, apresenta

I- a melhor fama ate hoje tanto
Dia 16, apreendeu o sr. sub- em .apuro .individual c�mo em

delegado de policia, snr. João cOTijnncto, jogando ultimamente
Lyra. grande numero de folhe· com denodado afinco. Os ama
tos, livros em Iingua alemã e dores sem serem azes da pelota
ingles, bem como material es- nem tampOllCO, craks, mas sim, '

colar em uma escola particular mo�estos, estão saindo da obs.
no logar Rio Branco, neste dis· cundade, em q!1e�se achaV!lm,imtrito. Lecionavam os mormons pondo ao conjunto respeito no
Ralph W. Jones e Eldon Palmes, que diz futiboI.
de nad0!1alidade norte-am�rica. Portanto, fans selectinos e
na e reSidentes em Jaragua. fa';1s glorianos, teremos uma
Contav.am com .u,!! numero ohma partida de futibol em quebem elevado de dlSClpulos, de I ambos os alvi·verdes se empe-

7 a 1,4 anos de ambos o� sexos. nharão num unicofito -a vitoria.
. �sta. &endo a�erto ngoroso Correspondente.
mquerlto a respeito,
CARTÓRIO DISTRITAL
Durante o periodo 37-38, fo,

ram registado� no Cartorio Dis·
trital, do escrivão. sr. Atanasio
Rosa, os seguinte.!.: Casamen·
tos, 259; Obitos, 93 e Casamen
tos 53.

33:600.000

1:000.00(1)
180.00'0
25.000
8.000

1:000.000

cesse III .... ias e

COIYII�s
TOIIICG SOBERANO
DOS PULMÕES·

3:500,000
3.ooo.00()

.. plwm. - ehim.

1040 DA SILVA SIllIA

2:900.000

Sociedade Recreativa
CRUZEIRO DO SUL

Hansa

1:000.000

Em nome da Directoria tenho
a satisfação de convidar os Srs.
Socios e Exmas. Familias para
o Baile em commemoração do
3. anno de existencia e eleição
da nova Directoria que esta So·
ciedade levará á effeito nos Sa
lõe do Cine Central em a noi.
te cio dia 21 do corrente com
inicio 8S 8,30, sendo abrilhanta
do pelo «Jazz B�nd Elite., que
para a nossCi SOCiedade apresen
tar-se-á completo e que tudo"fa
rá para produzir a melhor ·im
pressão aos nossos associados.
Os convites distribuidos servi

rão de ingresso e serão exiri
dos pela comissão de porta.

.

Hansa, 12 de Janeiro de 1939.
ALUDIO JOÃo. DE LI "'A

1. Secretario.
15.000

30.000

1:800.000 20.000
30.000

600.000

240,000

600.000

U:84&.150
Cada terreno
At6 a area de 1 hectar 600.000

2 1/2 hectares 700.000
5 800.000
10 1:000.000
11 1:100.000
tO 1:300.000
25 1:400.000
30 1:100.000 Tellará cllbecbislr40 1:700.000 "

U
50 1 :900.000 C�I,allll"
TÕ 2:300.000 S. Paulo. - O misifo..

100 2:800.000 nario Roberto Baccaro
200 4:200.000 aegulr' ·para o interior
400 6:500.000 do Estado, onde procu..

810 ':000.000 rarA 'cathechizar os ID.
800 11:500.008 dios "Cbav8ntea" e Ie.

.... 1000 14.000.000 y.r·11le1 8 palana de
AlrecadatlO preflsta 91:900.000 DeaL

600.000
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



da Semana
• domingo passado fot p.,. Ma.rc�l diÄ'fI,brv

de facto um dia de allia- A enxurrada de terC)a: Redacção e ODieilas:
'0 para o foot ball na- f' toí b I,enida Seillio·'.r as
eíonal, Perdemos IX'men

eira oi em forte. Fais,
cas eleetríeas causaram' Caixa 12 - Phone 26�v�me�� v�goo�. �k�o� o ftn� p�-���������--------------------------��--------�-----

ie!�:e!s���: �n��f:e�ti�� :'t:n�e:ie:a�n!��: v:: IICOrruiO' ,
, se arrastando o verão,Isto ninguem sunpunha, como lá diz o dictado:Bem .mesmo, sou capaz d'

.

t A impressão que nôs fi-
de anostar a cabe,a, os

- um Iii aSSIm, ou ro
Ih é"" t" assim -mesmo.

oou nos o os sem-

que nos venceram. * pre squella que mais in-
Como explicar a razão O des8st;e

*

do avíão timamente nôs tocou á
do tracasso ? E' difficil. cMarimbá" em Rio Bo alma. Ficou nos olhos,
Talvez o sr. Nascimento, que a reflectem. Assim
o organísador do quadro, nito, no estado do Rio, uma iotta de orvalho,
não o possa fazer, pelo

enlutou a semana. O ap- reflecte um pedaço de
menos de maneira con- parelho, que pertencia céo, como um mínuscu
víncente. Depois 'das vi -

a Companhia Condor e 10 mundo irisado.
ctorías alcaneadea em

era dirigido pelo piloto Fica nos olhos ... o esen.

Franea, ha tão pouco
nacional Severíano Lins, tide> d hT G teria cahido de uma al- I o e uma p raze, a

tempo, o desaatre de do' tura de dois mil metros, doçura de um olhar, a

mingo é mesmo Inexpli ardendo por cosapleto, prova, ele uma caricia,
eavel. a nota imprevista de um

O nOS80 seleeclouado,
Morreram trípulantes e

aspecto,
salvando se ,apenas Do- paseageíros.

* , I
Os olhos são dois es

mingos e Leónidas, ta- Acha-so de:de a sema- pelhos magicos que tudo
lhou por completo. Fala, ns passada em n0880 Es. [ guardam, ás vezes para
se agora como consola- tado fazendo uma esta': sempre. Ama se com os

,Ao em crevsnche" ama-, ,lo 'de repouso ein Ca. olhos e soffrese tarn
ilhA. Não será facil. be,udas,' o sr. Cordeiro bem com elles.. Os es'

Q

Os argentinos ve�ce: de Farias, interventor Ie- tados d'alma nelles se

ram, não por supenon- deral no Rio Grande do reflectem, -Impressiona- Anniversariou ' hontem A Delegacia de Poli-
dade physlca, mas por- Sul. dos pela emoção. E s6 o sr, Mario Tavares da cia do Município torna
que, na, optníão dos cri" O interventor gaucho, .assim, muito tempo de Cunha Mello, íllustre ta. publico que, no' corren-
tico�, )ogara.m too.bsll. acompanhado de sua ex- pois, ainda sentimos o bellião de Not s da Co te rnes deverão, ser re-
PrütIC&�am logo seguro ma, esposa, encontra-se que nos ficon de uma marca e Iígura de rele-
é ettícíente. O quadro hospedado no-Cabeçudas impressão. Recordamos.; vo da vida soclal [ara novadas todas as licen-
era homogeneo. Não es.

H t 1. «o d t ldo.ví E a saudade, boa fada guaense. , ças para que as socieda- Faço publico que a-

tavam no campo delles, .0 e.I •

n e em BI O,VI
que segue a nossa som' Vindo para nrJ8@8 cl- des possam funcionar chá-se em meu cartorio

mas jogaram á vontade
sttadtsaímo.

bra, começa a avivar, a dtde ha bem poucos an- -.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii para ser protedat\a por
iJem torcida aggresslva,R. C retocar, a reconstituir a nos conseguiu desde lo· ,!!! falta de. pagamento na

.em juiz parcial e, o que e8.sfrO 'vll imagem perdida - par� go impor se pelo seu ta· I O
• data do vencimento uma

é mais, sem intervenC)ões Artur Müller, Escrivão e que de novo ella nos eto de homem educado! anJo protetôrde seus filhos nota promissoria no va"

da policia. Oficial do Registro Civil do dê li iIlusão do presente e "fazer um amigo de to-. é a lor de S1'. 315$000 (tre-
•
*
* 1. distrito da Comárea de que já vivemos... dos qUQ delle se appro Lombrl·aUel·ra Ml·n,anCora sen tos e e setenta e cin-

O Brasil é um paiz pre. Jaraa-uá, Estado de Santa xim&m, tanto na suavida::s I co mil reis) em que é

vilegiado. P,t.evilegiado e Catarina, Brasil. Pharmacia de Plantão publica como Da parti· Vermifugo suave e de pronto efeito. devedora Adele Michels
original. A prophecia de

'

Fàz •.aber qlle cOUlpareceram Amilnhã dia 22 e.stará de plan. cular. «Correio do Povo» Dispensa purgante e diéta!
.

e credor Norberto Pti�
Vaz Caminha é um facto em cadorio exibindo os doeu- tão a pharmaci, Estrella. ,que o conta entre os seus

. e como a devedora re�
ifl d t d di mllitos exilidos pela [ei afim Serve para -ual-uer I"dade conforme o A (1 2 3 e 4') Id tó I d t Idadever ca o o os 08 as. de se habilitarem .,ara Cl:asar.se:

V d
melhores amigos, presta- II II , "". sera: es a e ,

Tem tudo. Produz ·0 me· EDITAL 'No. BöS eD e-se lhe hoje justa horneDa· Proteja a saude de seus filhos e a sua pelo presente a' iDtimo
Ihor café; mas ha muito Alfredo Muelle'l' e Elsa, . gem estampando o seu pr6pria ! Evitar� muitas doenças e poupará para no prazo legal, e·

bra�ilefro que p!l&sa sem Berta Carolina Ranies. por preço de ocaSião, �lichê e junta os seus tj1nheiro em emédios. tetuar c pagtlmento, li·
eHe porque nao lhe so· Ele, solteiro, I�vrador, 2 machinas de costura, votos de feliciteções 80S Compre hoje mesmo uma Ç'lOMBRIOUEIRA

cando notíficado do pro·
bra cobres para atten· <'lama finte' e' dois anos movidas á mão marca muitos que dece�to hon' MINANCORA�' para seu filhinho.

testo si nao o fizer.
der ao preC)o. Produz de idade, brasileiro, natu. ({.W t

. h:1l' _
tem recebeu o digno an' Jaraguá, t \J de Janei-

bom arroz, b_oa carne, ral de Blumenau, c;lomlci .

es a5m a, eI? per, niver�!lri8nte,lpelo tranS' E' um '. produto dOR LABORATÖRIOS «MI, ro de 1939.
leite puro, cereaes ma· liado e residente neste dis-

feIto esta_?o, quasI nov�s'l curso de sua' data nata' NANCORA» - JOJNVILE. Mari. Tavares da Clnba MeUI
gnificos... Tudo, poreio, trito, filho de Au.usto 'Informaçoes nl red�cc;ao. Ueili" Tabelilo.

'
'

é vendido a pre'9os sem Mudler, lavrador, natural
--------------------------------------

eompétencia, para 08 es· de Blu:plenau e de Alma B "aSl� 'e''I·ros e A r.'a,'ent1-nos em dl·s�nut'o datomagos pobres... Mohr Mueller, lavrador::!, • I I� 6
'

r "
Produz tambem algo· n�t��.1 de Blu�enau, do-., Foi geral a impressão ' A ç' A ROcc::o ..

�
E r�:'��:a�en�e s:� mlclhados e r eSldent�s. e� I desoladora ante a'derrota '.'Trt. rt. . A"

panno para durar mais Ma�saramduba, mUDlclpI01 soffrida pelo seleccionado �
j
mas logo Willy marca o 1

um anno.
de IBlumen�u. . brasileiro domingo ultimo O d di" A fd t'

,

Martim e .Canali, Adil"on segundo ponto do, B[asil.
S b i Ela, ' s.oUelra, ,n,atural des no J'ogo em dl'spu.4-a da

ecorrer a pe eJa I
par I a

,

ermlDa cQm ,
•

LO re O tr go Nilo va 4- d t f
".

a brilhante victoria dos ar· ou Sá. Romeu, Leonidas. cinco minutos apos oren,z
•

"
G •

_e. I,S nto" pro. IS,sio do· «Taça Rocca- contra os
. ,

Ie a pena fallar . b
� Na tarde do u ;timo do gentinos com o score de Peracio e Carreiro. o terceiro :e decorrido maIs

, m,estJea•. G risdelra, c.om arcrentl'nos, campeo-es sul.
'

O que é que nOs • mingo, teve lugar, na Ca' 5 a 1., algum tempo, Qutra vez

laI-ta Cl
' vmte e C.IO.c,o, anos de. Ida- amerl·canos. NJ;o que S'" F i

l' • .. pital ,ederal, o grande Constituição aasequipes: Jarc'-'uó lorenz, marca o quarto
E' uma pergunta como

de, domlcl�la�a e resIden·
I contasse com uma victoria match entre a selecção brá- Brasil: ." pe:: nto. Assim, o Brasil con-

aquella cOnde está o di-
te peste �Istnto !lo estrada certa da nOS$a equipe, mas sileira e � argentina. Batatae�; Domingol e Ma· esportivo seguira uma significativa

nheiro?,. - do' samba Ja.raguá, !lIha. JegItlma .

de esperava·se que ella, mes· A multidão que o�cupou chado; Bior6, Brandão e victoria sobre o sen edver·

.antado pOl' CarmenCos·
Rlcar"io t,K;ames, fale'ldo, mo perdendo, haveria de todas as dependenclas do Médio; luizinho, Romeu, Guarany .

I
saria.

t
natural de Blum�nau e de fazer a melhor figura. ce- estadio do Vasco da GanIa, Leonidas, Tim e Harcules.. Na preliminar o João Pej-a.

*
Berta Jantz Kames, !avra"I dendo GS louros ao adver- local de peleja, era incalcu Argentina: DeVIdo �o mão tempo soa B foi derrotado pelo

As chuv:s desta 8ema-
dora, nat1!r�� de :Bl�me·. sario s6 por apertada con lavei. Todos confiavam em Gualco; Monfanez e Co· ficou transferida para a"1 Extra Brasil pela contagem

na iem caus�do prejut.
nau, doml�lIl�da e resIden· 'tagem e não de 5 a 1 co· que!ls brasileiro� saberiam letta; Arcadio Lopes, Ro. manhã, dia 22, a festa de i de 3 a O.

.

zos. Estradas e pontes
te neste dIstrito. no IUiar I mo veio acontecer. confIrmar os mérItos alcan· dolphi e Arico Suarez' inauguração que o S. C.

estio sentindo 08 effei·
estrada Jarnguá. . Mas, ne entanto, não de' çados na Europa. Peucelle,· Sastre, Masanto� Guar�ny pretendia r.ealisar Aliança x Ouro V-ecde

tOB. De resto, Da estaC)ao
jaraguá, 14�1-S0, I vemos esquecer,. que taes, As 17 horas leonidas nio, Moreno e Garcia. no dia 1'5 .•

flue se atravessa, sAo E,?ITAl N: 865, surprezas sempre foram inicia o jogo. Depois de -,-x':'" Vamos, pois, amanhã to·

explicaveis 88 difficul Henr!que Mana eHeie'! e continuarão a ser do fu anulado' Om ataquG. brasi O JOIo deu uma renda dos ao campo do Guara·
. dades para 8 manuten n� Bralßak.

.

.

I' tibol. E vejamos a opinião I�iro pelo adve�sario, ini de 325:260$000, que bateu ny, onde [alem de 3 jogos
,ão de um serviC)o re'

Ele, soltearo, lavrador, do ,conhecido tehllico Pi olam QS argentmos uma o record de ·bilheteria. com inicio as 2 horas, ha-

,ular de conserva. co� qnarenta .e "res anos menta, que a mezes pas série de avanços perigosos, -x-
verá musica, churrasco, be-

O colono soJfre e 80f.
de Idade, brasileIrO, n�t"u sados levou os futebolis um dös quaes resulta goal, . O juiz Carlos de Oli. ei bidas, etc.

Irem os cofres muniei·
tal de Blu,menau, domlc�a- tas brasileiros a Europa, a conquistlJdo pelo magnifi- ra Monteiro (brasileiro) re· Brasil x João Fessöa

pSAS. d,<? e reslde:Q,te neste diS· respeito do encontro de: co pon!a'esquerda Gàrcia cebeu 3:000$000 para apitrlto. no ,lu�ar Morro do dominro. Disse este pre Novamen(e, apos 10 mi- tar a 'peleja Brasil :x: Ar.
G�r!baldl, !lIho de .Manuell parador de times que o nutos, Masantonio marca aentina.Ehslo Mana, felecldo, na· que aconteceu com os nos· o 2. e decorridos mais 10 -x-

tura! de B.lumenau e de sos rapazes pode a�onte- minutos Moreno o 3. goal Para podermos conquisMa.rla Ign�cla de Jesus, fa- cer com qualquer equipe para as suas cores, termi tar a Taça Rocca é neces·
FaC)o publico que 8· leclda natural. de Blum�nau. de qualque� paiz. E cita nando o 1. tempo com o sario que vençamos o jo

eha·se em meu cartorio Ela, solteira, lavrador�, o caso da propria Italia, reiultado de 3 a O a favor go de amanhã, pois assim
para ser prestada por com quare!lt� anos de I'

que, cainpeã da EUl'Opa dos a.rgentinos. haverá outro jogo em Bue
lalta de pagamente na dade, .bra.ldelra, �8:t�ral em 1937, pouco depois era Vem a etapa final e os nos Ayres. Si venCErem os
data do vencimento, u· deste. dlstnto, doml�lIla.da, derrotada, com selecção; brasilfiros jogam a favor argentinos ou mesmo em
ma nota promissoria no e reSIdente neste, dIstrito pela França, por 6 a 1, do vento. patarem, ficarão com o
valor de Rs. 4:000$000 �Q IU!Ju�r Morro do G�· vindo mes�s depois, com O 1. ponto da 2. parte trofeu. E, então, adeus Ta-
(qUl�tro contos de reis), rlbaldl, fll�a de José Bral· quasi a mesmíssima turma, é tambem dos argentirtos, ça RO(�ca:

.

em que ,é o de,vedor nak, .falecldo, nat�ral da levantar o compeonato do consignado por Masanto
f_tancisco Rudnick�. V8I� �910ßla e de MarIa Red' mundo pela segunda vez. nio aos 11 minutos. O jogo de amanhã
10es, e credor RemoIdo hnska, la.vradora,..�atural Pim nta, comtudo, citou as O iuiz marca um foul Amanhã, ino estadio do
R8�, e como o devedor da. Poloma, dom�cll�ad& e falhas do scratch brasileiro, de Bior6. Bate Atico Sua- Vasco da Gama, {fefron·
reSide fora desta comar"' reSIdente· neste d,lstnt? no lamentou a infelicidade de rez e Moreno approveita o tar se ão novamente brasi·
ca, pelo presente;o io- lugar Morro a.mbaldl. Batataes e disse que se oasse do.mesmo, mandan· leiros e argentinos. O jogo
timo para no prazo Ie· Jaraguá, 19-1-39. tivessem �ido incluidos na 'do a pelota ás redes de ter' inicio ás 5 horas da
asl efetuar o pag e

E para que chegue ao conhe· •

III I. •

am n· eimento de todos passei o pre. nossa representação alguns Batataes. Decorndos uns tarde, sendo irradiado pe'
to, hcand� notifica�o do leate. edital que será publicado outros elementos o reiul 5 minutos o Bra8il con las principaes estaçõ�s do
Vfotesto SI não o .flzer. pi!la unpr�n.a e em cartorio �)ß. tado do jogo teria sido ou quista o seu primeiro e u paiz. Segundo rumores, o

Jalaguá, 19 de Jtmet- de �erá afixado durante �5 dla� troo nico ponto por intermedio provavel quadro nacional
TO de 1939 SI alguem souber de Impedi· • , ,

.
,

,

mentos IICllse·os para fins legaes. A da é l
de lUlzmho, approvelta!!.. será o seguinte:

Mario Tarares da. Conba Mello Ãrlu,. Mu,zl". propagan. a a ma
I do·se de uma confusio em Thadeu; Domingos t

TBbeltllo" Escrivio Diitrihl e Ofidaldo do negoclO. trente ao arco de ,Gualco. Guimarles; Affonsinho, I

r ·

f Sobre a mesa I'

{4 ,��ocla' Entre os colleg8"8·q�e
r

UOUro
esta semana nos visita'
ram, queremos destacar Na varanda de eslylo, entre alfaias lavradas,
o gr8nd� d1arlo «Gazeta Brinca no pavimento um casal de crianças .

de Notíeíaa» da capital Vem de f6ra, subtil, o aroma das latadas .

da Republlca, que obe- A doçura do campo assombrado de franças ...
dece a eríentação de '

Wladimir Bernardes, sem Mais sorri, Do arado as laminas curvadas
favor, u.ma das pADas Brilham na terra. .. Esforço! ... I\s aguas correm mans�s ..

'

mais brilhantes do perto- Para que _o Rio espelhe ES mergens povoadas, .•
dismo carloca. Muito sen- Em «manchas- cor de bronze e «esboços" de faianças! ...
síveís á vísta de táo des
tacado collega, permu- Quent�.' longa" Imprevista uma restea de .sOI
tamos com muito prazer Faz piscar na ga}ola.o elouro'� verde' galo
a nossa foiha. ' I Preso, mas que.� feliz, - na illusãô do arrebol ...

Na cadeira que, lento, aos cochilos, embala,
O vovô oigarrêa, olhando de soslaio,
O papae e 1:1 mamãe abraçados na sala.

João Crespo.

Oivo

Delegacia de
Poll�ia de
lara.Dá:

durante 'o ano.

[araguã, 9 de Janeiro
de 1939.

Q delgado:
Paulino Natal Bonin.

E�itáldeProtesto

No campo do Ouro Ver"
de de Itapocusinho eneon'

traram-se domingo ultimo
os quadros do Ouro Ver"
de e do Alliariça local, sa·
hindo victol'Íosos o qua
dro do Alliança por 2 a 1
e o quadro Ouro Verde B
por 3 a 1.Domingo ultimo reali·

zou· se no gramado do
eJoão Pessoa .. o esperado
prelío' entre os quadros
do Brasil local e João Pes',
soa de Itapocusinh9. !la" Para o dia 5 de Fevêrei
hindo vencedor o primeiro ro o Brasil foi convidado
pela contagem de 4 a 1. pelo Selecto F. C. de Ba'
O onZe do João Pessoa nanaI para abrilhantar uma

nas primeira'i pbases mos· festa esportiva que o mes

trou se bastante disposto, mo realisará neste dia. Jo
mas descontrolou·se de· garão o quadro A do� Se,·
pois. O Brasil abre a con lecto contra o Victoria de

tagem no primeiro tempo Blumenau e o Selecto B

por Haroldo que approvei· contra o quadro A do Bra
ta um bello passe �e WiIly. s.il. A noitt haverâ um

Na segunda parte o Joã<J. grande baile no salão /

Pessoa consague empata.r, Brueckheimt'r.

Festa fsportiva' em
BananalErutal�eProtesto
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